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 The purposes of this research was to study on the  achievement  and  Problem  
solving ability in science of Mathayomsuksa VI students by using self pursuing and  
finding out learning package activity 
 The subjects of study were 30 MathayomSuksa VI students of Danmakhamtia    
School, Kanchanaburi; in the first semester of academic year 2008.  The research 
design was One Group Pretest – Posttest  Design.  The data was statistically by using  
t – test of dependent 
 The results of the study indicated that 
  1.  The students through the using self pursuing and finding out learning 
package activity.  Have achievement in science between after learning to the students  
was significantly higher than before learning taught at .01 level. 
  2.  The students through the using self pursuing and finding out learning 
package activity.  Have problem - solving ability in scientific between after learning to 
the students was significantly higher than before learning taught at .01 level. 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในโลกยุคปจจุบันเปนยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรละเทคโนโลยีที่สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนายืนหยัดอยู
ในกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางสงางามและอยูเย็นเปนสุข  จําเปนจะตองพัฒนาคนของประเทศใหมี
คุณภาพตั้งแตเยาววัย “การพัฒนาคนคือการพัฒนาประเทศ”และการศึกษาคือการพัฒนาเพราะ
การศึกษาคือการสรางปญญา แกปญหาและพัฒนาสังคมดาน ตางๆ (พจนา  ทรัพยสมาน.  2550) 
ดังนั้นปจจัยสําคัญในการพัฒนาคน ก็คือ ”การพัฒนาการศึกษา”  การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร  
ในสถานศึกษา จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนแกไข และพัฒนาทั้งทางดานหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
และการประเมินผลเพื่อใหสอดคลองกับ ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไปดวย วิทยาศาสตร  ทําใหคนพัฒนาวิธีคิดทั้งคิดเปนเหตุเปนผล  ความคิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห
วิจารณ คิดแกปญหา  มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู  เพื่อแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่มีหลากหลาย และประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตร เปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม  ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรูทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรู
วิทยาศาสตร (กรมวิชาการ.  2545: 2) หลักการจัดการศึกษาตามแนวทางของ  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4  มาตรา 22 ระบุวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและ ถือวา  ผูเรียนสําคัญที่สุด  กระบวนการจัด 
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 
ระบุวา  1) การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2542) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   2) ฝกทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกัน และ
แกไขปญหา   3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกทักษะการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน  รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  ระบบการศึกษาของประเทศไทย  ภายหลัง 
การปฏิรูปการศึกษา ไดเร่ิมใหความสําคัญในการสงเสริมความคิดใหแกเด็ก  และเยาวชน โดย
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และกําหนดเปนมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา อันสงผลใหเยาวชนมีคุณภาพมากขึ้น  การมีความสามารถในการคิดจะเปนประโยชน
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อยางมากตอการดําเนินชีวิตของมนุษย  จะทําใหสามารถแกไขปญหา รวมทั้งสามารถเลือกตัดสินใจ
ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผล  ในยุคขาวสารและเทคโนโลยี  ในปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว  การปูพื้นฐานการคิดและสงเสริมการคิด  ใหแกเด็ก และเยาวชนจึงเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนอยางยิ่ง  เพราะจะชวยพัฒนาความคิดใหกาวหนา  สงผลใหสติปญญาเฉียบแหลม เปนคน
รอบคอบ  ตัดสินใจถูกตอง  สามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดดีเปนบุคคลที่มีคุณภาพ  สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข    
 หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  มาตรฐานที่ 4  ระบุวา  ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหา อยาง 
มีสติ  มาตรฐานที่ 5  ระบุวา  ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ  มาตรฐานที่ 6 ระบุวา  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู  ดวย
ตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  สามารถเรียนรู
รวมกับผูอ่ืน และสนุกกับการเรียนรู  โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  ควรมุงเนนให
ผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง และสรางความรูดวยตนเอง 
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีครอบคลุมทั้งดานความรู  ความคิด และทักษะกระบวนการ 
 กระบวนการจัดการเรียนรู  โดยใหผู เ รียนแสวงหาและคันพบความรูดวยตนเอง 
ยึดหลักการจัดเรียนรูตามแนวทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ที่ วีกอทสกี้ 
นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย และทฤษฏีการพัฒนาทางสติปญญาของ เปยเจท  ซึ่งเปนนักทฤษฎี 
การเรียนรูในกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) รวมกับทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง  โดยการ
สรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism)  ซึ่ง เพเพอร  แหงสถาบันเทคโนโลยี แมสซาซูเซตส เปนผูพัฒนาขึ้น   
และทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences)  ของ การดเนอร (Gardner:  1993)  
เปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริงมี
ความสุข และภาคภูมิใจในตนเอง  สอดคลองกับความเชื่อที่วา  ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู             
และการเรียนรูมิใชถูกสอนอยูตลอดเวลา  ควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  จาก
การซักถาม  พูดคุยคิดหาเหตุผล (สิปปนนท  เกตุทัต.  2541) การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล  บุคคลเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็น  กับความรู
ความเขาใจที่มีอยูเดิมเกิดเปนโครงสรางทางปญญาในแตละบุคคล (วัฒนาพร  ระงับทุกข.  2540)     
การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ครูผูสอนตอง
เปลี่ยนบทบาทตนเอง  จากการทําหนาที่เปนผูสอน  ผูใหความรู   จัดการสอนโดยใหตนเอง  เปน
แหลงความรู  สอนเนนเนื้อหายึดตํารา  และแบบฝกหัดเปนหลัก  มาเปนบทบาทของผูอํานวย 
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ความสะดวก  สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณจริงฝก
ทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  การประยุกตนําความรูมาใช  เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา  ดวยกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด  ความสนใจ  ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล  เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคิดเปน ทําเปน รักการอาน  ใฝรู  เกิดคุณธรรม 
คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนั้น  การพัฒนาการจัดการเรียนรู  โดย 
การใหผูเรียนเรียนรูจากการคิดปฏิบัติจริง  เพื่อการคนพบความรูดวยตนเองเกิดการเรียนรู   
ที่แทจริงมีพัฒนาการรอบดาน  มีความสุข และภาคภูมิในตนเอง  ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และวิธีการหนึ่ง ที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติ  ใน 
การสอน ใหคิด ก็คือ  การสรางความรู  ความเขาใจ ในการสอน  โดยการผลิตสื่อบทเรียนสําเร็จรูป 
หรือเครื่องมือที่จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเสริมสรางความคิด  ซึ่งเปน
เครื่องมือใหผูเรียนสามารถแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเองได  
 ชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง เปนการพัฒนาคุณภาพการจัด  
การเรียนรูใหเปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ   โดยมีผูเรียนเปนผูรับประโยชนจากการพัฒนา 
ที่แทจริง  ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูที่แทจริง เปนผูใชกระบวนคิดแสวงหา และสรางความรู
ของตนเอง ดวยการวิเคราะหคุณคาความสําคัญของสิ่งที่จะเรียนรู  วางแผน  เตรียมการเรียนรู  
ลงมือเรียนรู  ควบคุมกํากับการเรียนรูของตน  จนคนพบความรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรู มี 
การพัฒนาการรอบดาน  มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง  ครูผูสอนทําหนาที่ เปน 
ผูชวยเหลือ  ดูแลอํานวยความสะดวก และประคับประคองการเรียนรูของผูเรียนสูความสําเร็จ 
ซึ่งในชุดกิจกรรมนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  ทั้งยังเสริมสรางทักษะกระบวนการคิด
แกปญหาเปนบุคคลคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  คือ เกง  ดี  มีสุข  สอดคลองกับการจัด 
การเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร 
และทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
ดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  ที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถ
ดานการคิดแกปญหา  ผูที่มีทักษะการคิดแกปญหา  จึงไมใชเพียงการรูจักคิด และการรูจักใช
สมองในการเรียนรูเทานั้น  ยังสามารถพัฒนาทัศนคติ  วิธีคิด  คานิยม  ความรู และความเขาใจ
ในสภาพการณของสังคมไดดีอีกดวย  (Eberle ; & Stanish.  1996: 9)   
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดตัวอยางชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง ที่ผาน 
การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
 2.  ทําใหทราบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถ 
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย ชุดกิจกรรม 
การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 3.  ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรใชชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4.  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 5.  นักเรียนมีพัฒนาการดานพหุปญญาเพิ่มมากขึ้นและสามารถปรับตัวอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   โรงเรียนดานมะขามเตี้ย
วิทยาคม  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  
2 หองเรียน  นักเรียน  จํานวน  50 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน 
ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2551  จํานวน  2 หองเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  จํานวน  50 คน   ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือก แบบ
เจาะจง(Purposive sampling) โดยวิธีการเลือกจากนักเรียน  จํานวน  2 หองเรียน  มา 1  หองเรียน  
โดยการใชหองเรียนเปนหนวยเลือก ไดขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน 
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ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  
2551  โดยใชเวลาทดลอง  จํานวน  12 ชั่วโมง  เวลา  4 สัปดาห 
 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที 6  สาระที่ 1: ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  หนวยการเรียนรูที่ 5 พันธุศาสตร  โดยมีหัวขอ
เร่ืองตอไปนี้ 
  1.  เร่ืองที่ 1  พันธุกรรม 
  2. เร่ืองที่ 2  เทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA 
  3.  เรื่องที่ 3  การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวอิสระ คือ การจัดการเรียนรู ดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
  2.2  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  จากสื่อ 
การเรียนรู  ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูเปนผูสรางขึ้น  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูจากการคิด และ
ปฏิบัติจริง  เพื่อคนพบความรูดวยตนเองเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   โดยการศึกษา 
และการปฏิบัติกิจกรรมตามขึ้นตอนที่ระบุไวในชุดกิจกรรม ตามความสามารถ ความสนใจ  โดยมีครู
เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่ต้ังไว  
ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู โดยใหผูเรียนแสวงหา และคันพบความรูดวยตนเอง  ยึด หลักการ
จัดเรียนรูตามแนวทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง ที่ วีกอทสกี้  นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย  และทฤษฏี
การพัฒนาทางสติปญญาของ เปยเจท  ซึ่งเปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม รวมกับทฤษฏี
การสรางความรูดวยตนเอง  โดยการสรางสรรคชิ้นงานซึ่ง เพเพอร  แหงสถาบันเทคโนโลยี  
แมสซาซูเซตส  เปนผูพัฒนาขึ้น และทฤษฎีพหุปญญาของ การดเนอร  โครงสรางภายในชุด 
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กิจกรรมประกอบดวยสวนตางๆ   ดังนี้ 
  1.1   ชื่อชุดกิจกรรม การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  1.2  ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม  คือ  การแนะนํารายละเอียดภายในชุดกิจกรรม  
  1.3  ชื่อเร่ือง พันธุศาสตร  สวนของกิจกรรมที่จะศึกษา 
   -  หนวยการเรียนที่ 1  เร่ือง พันธุกรรม 
   -  หนวยการเรียนที่ 2  เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA   
   -  หนวยการเรียนที่ 3  เร่ือง การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA 
  1.4   คําชี้แจง สวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรม 
  1.5  จุดประสงคการเรียนรู  การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
  1.6   เวลา คือ  เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมแตละเรื่อง 
  1.7   กระบวนการจัดการเรียนรูเปนสวนที่ใหนักเรียนปฏิบัติกําหนดไวในหนวยการเรียน
แตละเรื่อง  ซึ่งมีข้ันตอนการเรียนรู  ดังนี้   
   1.7.1  ข้ันการสงเสริมความรอบรู  ประกอบดวยกิจกรรม  ดังนี้ 
    1.7.1.1   กิจกรรมอานดี มีความรู คือ การศึกษาเนื้อหาภายในกิจกรรมที่กําหนดไว 
แลวตอบคําถาม 
    1.7.1.2   กิจกรรมสนุกกับการตั้งคําถาม คือ การศึกษาเนื้อหาภายในกิจกรรม 
ที่กําหนดไวแลวตอบคําถาม 
   1.7.2  ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชนตอสังคม  ประกอบดวยกิจกรร  ดังนี้ 
    1.7.2.1   กิจกรรมจุดประกายความสนใจ คือ กิจกรรมสรางความรูสึกอยากรู  
อยากเรียน  ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาความสําคัญและประโยชนของสิ่งที่จะเรียน  ดังนี้ 
     -  นักเรียนศึกษาสถานการณ  ซึ่งสถานการณอาจเปนขอความหรือรูปภาพ  
ในกิจกรรมแตละเรื่องนักเรียนเขียนคําตอบหรือปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
    1.7.2.2   กิจกรรมวางแผนการเรียนรู คือ  ข้ันตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรู 
ของตนเองโดยรวมกันกําหนดขอบเขต  แนวทาง  วิธีการเรียนรู  ประเด็นเนื้อหายอย  แนวทางการ
บันทึก และสรุปผลการเรียนรูพรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู  ดังนี้ 
     -  นักเรียนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อเลือกสมมติฐานที่นาจะเปนไปได 
เพื่อหาคําตอบของปญหา  
    1.7.2.3   กิจกรรมลงมือเรียนรูตามแผน คือ  การลงมือปฏิบัติตามแผนการที่ได
กําหนดไว  ดังนี้ 
     -  ใหนักเรียนไดลงมือศึกษาคนควา ศึกษารวบรวมขอมูล ศึกษาปญหา 
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ศึกษาทดลอง  ตามแผนที่วางไว  ฯลฯ  เพื่อแสวงหาและคนพบความรูขอคิดแนวทางการปฏิบัติ  
ฯลฯ  ดวยตนเอง 
    1.7.2.4   กิจกรรมนําเสนอขอมูลสรุปความรู  คือ  การนําขอมูลหรือขอคนพบ 
ที่ไดจากการเรียนรู  มาจัดกระทําและตีความหมาย  สรุปความรูที่ไดดวยตนเอง  ดังนี้   
     -  ใหผูเรียนไดนําขอมูล ขอคนพบ ที่ไดจากการเรียนรู  มารวมกัน  วิเคราะห   
อภิปราย  เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ  ประเมินคา  สรุปความคิดรวบยอด คุณคาความสําคัญ    
แนวคิดแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  เปน
รูปภาพ แผนผังมโนมิติแบบตางๆ  
   1.7.3 ข้ันพัฒนาและเผยแพรผลงาน 
    1.7.3.1   กิจกรรมจัดทําชิ้นงาน  หมายถึง  การนําขอความรูและขอสรุป ที่ได
จากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนาและเผยแพรความรู  ดังนี้ 
     -   ใหผูเรียนนําความรู  ขอคนพบขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอ 
ในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ  พรอมทั้งบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธีการเรียนรู แสดง
ความรูสึกตอผลงาน  แลวนําผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินซึ่งกันและกัน  
รวมทั้งวางแผนการตอยอดการเรียนรูตามความสนใจ  อาจเปนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ  ชิ้นงาน/แฟม
สะสมงาน /ปายนิเทศ ฯลฯ   เปนตน 
  1.8   แบบทดสอบทายกิจกรรม  หมายถึง  คําถามตามจุดประสงคของกิจกรรมให
นักเรียนตอบ  
  1.9   เฉลยแบบทดสอบทายกิจกรรม  นักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยดูตามเฉลย
ที่ใหไว 
  1.10  สรุปรวมคะแนนการประเมินตนเอง กิจกรรมแตละเรื่องตามแบบฟอรมใหนักเรียน 
กรอกคะแนนที่ไดจากการประเมินตนเอง 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู
วิทยาศาสตร ที่วัดไดจากคะแนนตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  แบบ
ปรนัย  5 ตัวเลือก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 1 :  
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  วิชาชีววิทยา  หนวยการเรียนรูเร่ือง  พันธุศาสตร  โดยวัดจาก
ความสามารถดานตางๆ   4  ดาน คือ  
  2.1  ดานความรู-ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เรียนมาแลว 
เกี่ยวกับขอเท็จจริง  ขอตกลง  คําศัพท  กฎ  แนวคิด  หลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร เกี่ยวกับ
ส่ิงมีชีวิต กับกระบวนการดํารงชีวิต 
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  2.2  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ 
การจําแนก  ตีความ  และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  คําศัพท  หลักการและทฤษฏี
ทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
  2.3  ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในการแกปญหาสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมากอนแลว หรือสถานการณที่
คลายคลึงกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  2.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล
ในการสืบเสาะหาความรูที่เกี่ยวของกับส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  โดยผานการปฏิบัติ และ
การฝกฝนความคิด  อยางเปนระบบ  จนเกิดความคลองแคลวชํานาญ  สามารถเลือกกิจกรรมตางๆ ได
อยางเหมาะสม  สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้  
ประกอบดวย ทักษะการสังเกต   การจําแนกประเภท  การทํานายหรือการพยากรณ  การตั้ง 
สมมติฐาน  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การลงความเห็นจากขอมูล   
การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 
 3.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถใน
การใช   ความรู  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการเรียนรูสรางความรูดวยตนเอง  จากการคิด และ
ปฏิบัติจริงตามขั้นตอน จากประสบการณจริง ของผูเรียนมาใชในการจัดการ  การเผชิญสถานการณ   
การประยุกตใช  เพื่อปองกันและแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได   ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหา   ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร   ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการคิดแกปญหาตามแนวคิดของ สแตนิช  (Stanish) ไดเสนอวา  
ในการคิดแกปญหาจะมีทักษะและมีการฝกเปนขั้นตอน  6  ข้ันตอน  ดังนี้  
  1.  ข้ันตระหนักรูปญหา ( Sensing Problems and Challenges) หมายถึง  ความสามารถ
ในการคิด  เพื่อกําหนดสิ่งที่เปนสาเหตุหรือปมของปญหาภายในสถานการณที่กําหนดให 
  2.  ขั้นรวบรวมขอมูล หรือการคนหาสาเหตุของปญหา (Data Finding หรือ 
Fact Finding)  หมายถึง  ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 
  3.  ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา (Problem Finding) หมายถึง  ความสามารถ 
ในการคิด  วิเคราะห  คาดคะเน  ระบุปญหาที่เกี่ยวของและปญหาที่แทจริง หรือสําคัญที่สุดได 
  4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding)  หมายถึง  ความสามารถ ใน 
การคิดคนหาวิธีการแกปญหาหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อนําไปสูการแกปญหา 
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  5.   ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา ( Solution Finding)  หมายถึง ความสามารถ
ในการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือกวาวิธีการใดเปนวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 
  6.  ข้ันดําเนินการแกปญหา (Acceptance Finding) หมายถึง  ความสามารถในการนํา
วิธีการแกปญหาที่เลือกไวไปใชในการแกปญหา  โดยมีการวางแผนการดําเนินการแกปญหาเปน
ลําดับข้ันพรอมนําเสนอแผนการและผลการดําเนินการแกปญหา 
 ความสามารถในการคิดแกปญหาวิทยาศาสตร  สามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกคิดปญหา  ที่เกี่ยวของกับส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
สอดคลองกับหลักการและวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยกําหนดเปนสถานการณ  ซึ่งแตละ
สถานการณประกอบดวยคําถามตามขั้นตอนวิธีการคิดแกปญหา  6  ขั้น  ตามแนวคิดของ สแตนิช
(Stanish)  ซึ่งเปนสถานการณที่เกี่ยวของของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
 

 
  
 
                                         
                             
                   
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวย
ตนเอง  มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ   

-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
-  ความสามารถในการคิดแกปญหาทาง  
   วิทยาศาสตร 

การจัดการเรียนรู ดวย 
ชุดกิจกรรมการแสวงหา และ 
คนพบความรูดวยตนเอง        



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาคนควา และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับ การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  1.1  หลักการแนวคิดของการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบ 
ความรูดวยตนเอง 
   1.1.1  ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences)  เครื่องมือใน 
การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
   1.1.2  ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)  
   1.1.3  ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง  โดยการสรางสรรคชิ้นงาน 
(Constructionism) 
  1.2  ความหมายของการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  1.3  ลักษณะสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหา และคนพบ
ความรูดวยตนเอง 
  1.4  หลักการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  1.5  ประโยชนที่ไดรับจากการใหผูเรียนเปนผูแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง   
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.2  การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.3  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
  3.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
  3.2  หลักการและขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
  3.3  โยชนของชุดกิจกรรม 
  3.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
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 4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4.1  ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  4.2  การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  4.3  ข้ันตอนการคิดแกปญหา 
  4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเอง 
 1.1  หลักการแนวคิดของการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเอง 
 การเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง  เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียน เปน
สําคัญ  ซึ่งยึดหลักการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง(Constructivism) 
ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน Constructionism)  และทฤษฏีพหุ
ปญญา (Theory of Multiple Intelligences) ทฤษฏีการสอน ทั้ง 3 ทฤษฏี  จัดเปนแนวทางการ
จัดการเรียนรูรวมสมัยที่อยูในความสนใจของนักการศึกษา มีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรูในปจจุบันมาก ที่มาของทฤษฏี แนวคิดสําคัญ และ 
การนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน  (ทิศนา แขมมณี.  2545)  ดังนี้ 
  1.1.1  ทฤษฎีพหุปญญา เครื่องมือในการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544: 13 – 16 ) พหุปญญา 
(Multiple Intelligence ) คือ ความสามารถของบุคคลอยางนอย 8 ดาน แตละคนจะมีความสามารถ
แตละดานไมเทากัน  ความสามารถเหลานี้  ทํางานรวมกันไมไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด  
   กรมวิชาการ (2545: 6) พหุปญญา  คือ  ความรู ความสามารถและปญญา 
ที่หลากหลาย 
   พีระ  รัตนวิจิตร (2544: 2) กลาววา  พหุปญญา หมายถึง ศักยภาพความสามารถ
ของมนุษยในการแกปญหา หรือออกแบบงานและผลงานชนิดตางๆ ในสถานการณธรรมชาติ 
   พจนา ทรัพยสมาน (2550: 45 – 46) พหุปญญา  หมายถึง  ความสามารถดาน
ตางๆ ของมนุษย  การเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  ผูเรียนตองใช
ความสามารถในดานตางๆ เปนเครื่องมือในการเรียนรู และจัดทําชิ้นงาน เพื่อรายงานผลการเรียนรู 
และกระบวนการเรียนรูของตน ความสามารถดานตางๆ ของผูเรียนจะเปนปจจัยภายในที่เอื้ออํานวย
ใหผูเรียนประสบความสําเร็จผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง  มีพัฒนาการรอบดาน การใหผูเรียน 
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ใชความสามารถดานตางๆ เปนเครื่องมือในการเรียนรู และนําเสนอผลการเรียนรู  ยึดแนวตาม
ทฤษฎีพหุปญญา ( Theory of Multiple intelligence) ของการดเนอร (Gardner) ซึ่งแบงเชาว
ปญญา หรือความสามารถของมนุษยเปน  8 ดาน 
    1.  ความสามารถดานภาษา (Linguistic Intelligence) 
    2.  ความสามารถดานตรรกะเหตุผล (Logical Mathematical Intelligence) 
    3.  ความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) 
    4.  ความสามารถดานดนตรี (Musical Intelligence) 
    5.  ความสามารถดานทักษะรางกาย (Bodily – kinesthetic Intelligence) 
    6.  ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 
    7.  ความสามารถดานเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
    8.  ความสามารถดานการรอบรูธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
   การดเนอร (Gardner) พบวา  ความสามารถของบุคคลมีอยางนอย  8 ดาน บุคคล
ทุกคน  มีความสามารถทุกดาน  แตอยูในระดับไมเทากัน และมักจะมีความสามารถอยางนอย   
1 ดาน   เดนกวาดานอื่น  นอยคนไมมีความสามารถดานใดเดน  แตมีความสามารถสูงใกลเคียงกัน
ทุกดาน นอกจากนี้ ยังพบวา บุคคลตองใชความสามารถทุกดานในการดํารงชีวิต ดวยความสามารถ
นั้นไมไดแยกจากกัน  แตมีความเกี่ยวพันกัน ความสามารถแตละดาน จะถูกควบคุมดวยสมองสวน
ตางๆ เมื่อใดที่สมองสวนนั้นถูกทําลาย ความสามารถดานนั้น จะพรองไป และเมื่อความสามารถ
ดานใดดานหนึ่งถูกพัฒนาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ  จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  มีผลทําใหอยาก 
จะพัฒนาความสําเร็จดานอื่นๆ ที่ยังบกพรองอยูใหพัฒนาขึ้นมาอีก (สํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติ.  2542 ; บังอร  เสรีรัตน.  2545) 
  1.1.2  ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
   วีก็อทกี้ (Vygotsky) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย และ เปยเจท (Piaget) เปนนักทฤษฏี 
การเรียนรูในกลุมพุทธนิยม  ใหความสนใจศึกษา เร่ืองพัฒนาการทางเชาวปญญา กระบวนการคิด 
หรือกระบวนการทางปญญา ซึ่งกระบวนการทางปญญา หมายถึง  กระบวนการของสมองในการ
ปรับเปลี่ยน  ลด  ตัดทอน  ขยาย  จัดเก็บ และใชขอมูลที่รับเขามาทางประสาทสัมผัส  การบอก
ความหมายของสิ่งที่รับรู ความหมายของสิ่งเดียวกัน สําหรับแตละคนยอมตางกันตามประสบการณ  
แนวคิดดังกลาว เปนรากฐานที่สําคัญของทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง 
  1.1.2.1  แนวคิดสําคัญ 
   ทฤษฏีการสรางความรูดวยดวยตนเองใหความสําคัญใหความสําคัญของ
กระบวนการ และวิธีการของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจ  จากประสบการณ เชื่อวา  
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การเรียนรูเปนเรื่องเฉพาะตัว  การตีความหมายของสิ่งที่เรียนรูเปนไปตามประสบการณเดิม  
ความเชื่อ  ความสนใจ  ภูมิหลัง  ฯลฯ  การสรางความรูเปนกระบวนการ  ทั้งทางสติปญญา และ
สังคมเชื่อวา  การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน  ผูเรียนเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม เปนปรัชญาที่มีขอสันนิษฐานวา  
“ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรู ความรูไดมาจากการสราง เพื่ออธิบาย” (Martin; et a. :44) 
 1.2  ความหมายของการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  พจนา  ทรัพยสมาน (2550: 2)  ไดใหความหมายไววา  การเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหา 
และคนพบความรูดวยตนเอง  หมายถึง  การที่ผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูสรางความรูดวยของ
ตนเอง จากการคิดและปฏิบัติจริงตามลําดับข้ัน เพื่อวิเคราะหความสําคัญจําเปนของสิ่งที่จะเรียนรู  
วางแผนกําหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู  ลงมือเรียนรูตามแผน นําเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรู 
วิเคราะห  อภิปรายสรุปความรู  ขอคิดแนวทางการปฏิบัติ  จัดทําผลงานรายงานผลการเรียนรู และ
วิธีการเรียนรูของตนในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ 
  สิปปนนท  เกตุทัต (2541)  ไดใหความหมายไววา  การเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหา และ
คนพบความรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่
แทจริง  มีความสุข และภาคภูมิใจในตนเองสอดคลองกับความเชื่อที่วา  ทุกคนมีศักยภาพ  ใน 
การเรียนรู และการเรียนรูมิใชถูกสอนอยูตลอดเวลา  ควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรู  ใน 
การเรียนรูดวยตนเอง  จากการซักถาม  พูดคุยหาเหตุผล 
  วัฒนาพร  ระงับทุกข (2540)  ไดใหความหมายไววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  บุคคลเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรู
ความเขาใจที่มีอยูเดิมเกิดเปนโครงสรางทางปญญาในแตละบุคคล  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542)  กลาววา  การจัดการศึกษา โดย
ยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวา  ผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตาม
ศักยภาพ 
 1.3  ลักษณะสําคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยใหผูเรียนแสวงหา และ
คนพบความรูดวยตนเอง  
  รูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยใหผูเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง มี
ลักษณะสําคัญ  ดังนี้ ( พจนา  ทรัพยสมาน.  2550: 16)  
   1.  ยึดหลักการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(Constructivism) ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) 
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และทฤษฏีพหุปญญา (Theory of multiple Intelligences)   
   2.  กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวย
ตนเอง  มีข้ันตอนใหผูเรียนเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง  ตามลําดับข้ัน  5 ข้ัน 
    ข้ันที่ 1  จุดประกายความสนใจ  เปนกิจกรรมสรางความรูสึกอยากรูอยากเห็น  
ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาความสําคัญและประโยชนของสิ่งที่จะเรียน 
    ข้ันที่ 2  วางแผนการเรียนรู  เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูของ
ตนเอง  โดยรวมกันกําหนดขอบเขต  แนวทาง  วิธีการเรียนรู  ประเด็นเนื้อหายอย แนวทาง 
การบันทึกและสรุปผลการเรียนรู  พรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู 
    ข้ันที่ 3  ลงมือเรียนรูตามแผน เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดลงมือศึกษาคนควา 
ศึกษารวบรวมขอมูล  ศึกษาปญหา  ศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว ฯลฯ  เพื่อแสวงหา และคนพบ
ความรู ขอคิด  แนวทางการปฏิบัติ ฯลฯ  ดวยตนเอง 
    ข้ันที่ 4  นําเสนอขอมูลการเรียนรู คือ กิจกรรมที่ผูเรียนไดนําขอมูลขอคนพบ 
ที่ไดจากการเรียนรู  มารวมกันวิเคราะหอภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ  ประเมินคา 
สรุป  ความคิดรวบยอด  คุณคาความสําคัญ  แนวคิดแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ 
สรุปข้ันตอนกระบวนการเรียนรูของตนเอง 
    ข้ันที่ 5  จัดทําชิ้นงาน เพื่อรายงานผลการเรียนรู   การที่ผูเรียนนําความรู   
ขอคนพบขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ พรอมทั้งบอกเลา
เร่ืองราวเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการเรียนรู  แสดงความรูสึกตอผลงาน แลวนําผลงานมาแสดง  เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินซึ่งกันและกัน รวมทั้งวางแผนการตอยอดการเรียนรูตามความสนใจ 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  มี 
จุดเนนสําคัญ อยูที่ทําใหผูเรียนเรียนดวยความรูสึกอยากเรียน  เปนเจาของการเรียนรูที่แทจริง มี
โอกาสไดวางแผนการเรียนรู  กําหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรูของตนเองลงมือเรียนรู  ตามแผน 
และควบคุมกํากับการเรียนรูของตนเอง  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรียนรูมาวิเคราะหอภิปราย 
วิพากษวิจารณ  เชื่อมโยงความสัมพันธสรุปความรูของตน  แลวจัดทําชิ้นงาน  เพื่อรายงานผล 
การเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ  ทําใหความรู และประสบการณ
ที่ไดรับเปนรูปธรรมชัดเจน  รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู  
วิธีการเรียนรูของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3.  กําหนดเวลาการเรียนรูใหเพียงพอที่ผูเรียนจะมีกระบวนการคิด การปฏิบัติ 
ตลอดแนว  เพื่อแสวงหาและคนพบความรูของตนเอง 
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   4.  ใหโอกาสผูเรียนเลือกนํากระบวนการเรียนรูและวิธีการเรียนรูมาใชตามความ
เหมาะสม 
   5.  การสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถรอบดานตามทฤษฏีพหุปญญาเปน
เครื่องมือในการเรียนรูและนําเสนอผลการเรียนรูของตน 
   6.  กําหนดบทบาทของครูผูสอนจากผูถายทอดความรูเปนผูชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน 
   7.  กําหนดวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 
 1.4  หลักการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  การจัดการเรียนรูตามแนวทางของรูปแบบการจัดการเรียนรู  โดยใหผูเรียนแสวงหา 
และคนพบความรูดวยตนเอง  มีกิจกรรมที่ผูเรียนตองคิดและปฏิบัติจริงหลายขั้นตอน กวาจะจบ
กระบวนการเรียนรู  สามารถสรุปหลักการปฏิบัติได  ดังนี้ 
   1.  เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูเรียน ศรัทธาและเชื่อมั่นวาผูเรียนทุกคน
เรียนรู และพัฒนาตนเองได ทุกคนมีความสามารถ ใฝดีและปรารถนาความสุข ความสําเร็จในชีวิต 
   2.  ตระหนักวา ผูสอนไมใชผูบอกความรู แตเปนผูสนับสนุนการเรียนรูอํานวยการ 
ใหเกิดการเรียนรู   จัดเตรียมกิจกรรมชวยเหลือดูแลใหความสะดวก และใหคําปรึกษาแนะนําใน 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
   3.  มุงพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนรอบดานใหเปนคนดี   คนเกง  มี
ความสุข  โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่มุงพัฒนาความสามารถรอบดานใหกับผูเรียน  ทั้งดาน
ความรู  ความคิด  คุณธรรม  คานิยม  ทักษะกระบวนการ และการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู  ในลักษณะหลอมรวมบูรณาการ 
   4.  การใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาสาระยอยที่จะเรียนรูดวยตนเอง
เพื่อใหการเรียนรูสอดคลองกับความจําเปนในชีวิตประจําวันของผูเรียนและทองถิ่น 
   5.  การกําหนดเวลาเรียนแตละแผนที่เหมาะสมใหผูเรียนมีเวลาเพียงพอที่จะชวย
ใหกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติตลอดแนว  เพื่อการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
และสามารถจัดเวลาในการสอนไดตามตารางสอนปกติ 
   6.  การสรางความรูสึกอยากรูอยากเรียนใหกับผูเรียนเปนกาวแรกของการจัด 
การเรียนรูที่สําคัญ  ความสนใจใฝรูกับส่ิงที่เรียน  ทําใหการจัดการเรียนรูประสบความสําเร็จ  
ตามจุดประสงค 
   7.  ผูเรียนเปนเจาของกระบวนการเรียนรูที่แทจริง  มีสิทธิที่จะตัดสินใจ กําหนด 
เปาหมายการเรียนรู วิธีการเรียนรู ฯลฯ  ตามความถนัด  ความสนใจ  ผูสอนตองชวยใหผูเรียนเลือก 
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ไดเหมาะสมกับตนเอง และใชข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูเปนแนวทางในการคิด และปฏิบัติงาน 
ตามลําดับข้ัน  เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาและคนพบความรูของตนไดดวยตนเอง 
   8.  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ มีจุดเดนเฉพาะตัว ผูสอนตองคนใหพบ และชวย
ใหผูเรียนนําจุดเดน และความสามารถของผูเรียนมาใชใหเกิดประโยชนในการเรียนรู  เพื่อใหทุกคน 
มีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
   9.  การเปดโอกาสใหผูเรียนนําขอมูลที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอเพื่อวิเคราะห  
อภิปรายวิพากษวิจารณ อยางกวางขวาง เพื่อจําแนกเปรียบเทียบ จัดลําดับ เชื่อมโยงความสัมพันธ 
ฯลฯ  ทําใหสามารถสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง 
   10.  การใหผูเรียนนําความรู  ขอคนพบมาเสนอจัดทําชิ้นงานรูปแบบตางๆ  ตาม
ความถนัด  ความสนใจ  ทําใหความรูความคิดของผูเรียนเปนรูปธรรมชัดเจน  ความสามารถใน 
การถายทอดความรูความคิดใหผูอ่ืนเขาใจ   ชวยใหผูเรียนภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 
   11. การใชส่ือ อุปกรณ เทคโนโลยี ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน
ชวยใหผูเรียนสามารถสรางสาระความรูและผลงานตางๆ ดวยตนเองไดดี 
   12.  การใชกระบวนการกลุมในการเรียนรู ใหผูเรียนเรียนรูในลักษณะรวมคิดรวม
ทําชวยใหมีความรูความคิดกวางขวางซับชอนหลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาในทักษะตางๆ 
เชนทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะทางภาษา ทักษะดานการรูจักเขาใจตนเอง เปนตน 
   13.  การจัดกลุมผูเรียนที่มีความถนัด  ความสามารถและประสบการณแตกตางกัน  
ไดเรียนรูและปฏิบัติงานรวมกัน จะเอื้อใหเกิดการสรางสรรคผลงานและความรูและชวยใหการเรียนรู
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
   14.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหทราบความสําเร็จและพัฒนาที่แทจริง
ของผูเรียน ทั้งดานความรูความคิด คุณธรรมคานิยม ทักษะการปฏิบัติและการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน  ตองประเมินอยางตอเนื่องดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักการของ
การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
   15.  นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล  
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกศึกษาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจ ในลักษณะโครงงาน  ทําให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ควรจะเปน มีการพัฒนารอบดานเปนมนุษยที่สมบูรณ 
เปนคนดี คนเกง  และมีความสุขในที่สุด 
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 1.5  ประโยชนที่ไดรับจากการใหผูเรียนเปนผูแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง  ผูเรียนไดเปน
เจาของการเรียนรูที่แทจริง  ไดรับประสบการณการเรียนรูที่ตนเอง  เปนผูเผชิญ  สถานการณผาน
กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติจนตกผลึก เกิดเปนความรูใหมของตนเอง  กิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาว  ยอมจะมีคุณคาอเนกอนันตตอผูเรียนซึ่งเปนผูรับผลประโยชนโดยตรงจากการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู และผูสอน  ซึ่งเปนผูปฏิบัติ   
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนพฤติกรรมที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน  หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน  ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
  สเปนซ และ เฮลมวิช (สุขุม มูลเมือง.  2539: 21 ; อางอิงจาก Spench ; & Helmritch.  
1983: 12) ไดใหนิยามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทํากิจกรรมของ
บุคคลแตละบุคคล  ซึ่งสามารถประเมินไดจากผลการปฏิบัติของเขา โดยอาศัยเกณฑจากภายนอก
หรือภายใน  เพื่อใชในการแขงขันกับคนอ่ืน หรือใชเปนมาตรฐานในการประเมินความเปนเลิศ 
  กูด (Good.  1973: 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ทางการเรียน
วา  หมายถึง  ความสําเร็จ (Accomplishment) ความคลองแคลว  ความชํานาญ  ในการใชทักษะ 
หรือการประยุกตใชความรูตางๆ สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement)  
หมายถึง  ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว  ซึ่งไดมาจากผล 
การทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอน หรือทั้งสองอยางรวมกัน 
  ฮูเซ็น และ โพสเทิลธเวท (Husen ; & Postlethwaite.  1985: 35) ใหความเห็นวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง   ซึ่งพอประมวลไดวา  เปนผลสะทอน
ของความรอบรูและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางที่ทักษะและความรูกําลังพัฒนา 
  บังอร  ภัทรโกมล (2541: 31) ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  การวัด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  สมรรถภาพทางสมองและสติปญญา  เชน  ความรู ความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ที่เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งวัดภายหลัง
การเรียน และจะตองวัดตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน  ซึ่งวัดจากคะแนนที่นักเรียนตอบ
แบบทดสอบ 
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 2.2  การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เปนการวัดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียนที่เปนผล  มาจากการไดรับประสบการณ จากการเรียนการสอน หรือการแสวงหาความรู  
โดยสามารถวัดและประเมินออกมาได  โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนดานความรู 
  ประทุม  อัตชู (2547: 3) กลาววา  การวัดผลการเรียนรูดานความรูใหครอบคลุม ทั้ง 
ดานความรูดานวิทยาศาสตร และกระบวนการหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้น จําแนกพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค  หรือพฤติกรรมที่ตองการวัดออกเปน 4  ดาน คือ 
   1.  ดานความรู – ความจํา  หมายถึง  ความสามารถที่จะระลึกสิ่งที่เคยเรียน 
มาแลวเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฏี 
   2.  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบาย จําแนกความรูได 
เมื่อปรากฏอยูในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรียบเทียบหรือผสมผสานสิ่งใหมที่พบเห็น
กับประสบการณเดิม 
   3.  ดานการนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู  วิธีการ 
ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
   4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความชํานาญ ในการคิด 
และการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร  ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติฝกฝนความคิดทางสมอง 
  คลอฟเฟอร (พิมพันธ  เตชะคุปต.  2545: 110 – 113 ; อางอิงจาก  Kolpfer.  1971) 
ไดกลาวถึง การประเมินผลดานการเรียนรูดานความรู  ซึ่งสามารถวัดไดจากกิจกรรมทั้ง 4 ดาน คือ 
   1.  ดานความรู – ความจํา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนมีความจําในเรื่องราว 
ตางๆ ที่ไดรับจากการควาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการอานหนังสือ และการฟง 
การบรรยาย เปนตน  ความรูทางวิทยาศาสตร  แบงออกเปน  8 ประเภท  คือ 
    1.1  ความรูเกี่ยวกับความจริงเดี่ยว 
    1.2  ความรูเกี่ยวกับมโนมิติหรือมโนทัศน 
    1.3  ความรูเกี่ยวกับหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร 
    1.4  ความรูเกี่ยวกับขอตกลง 
    1.5  ความรูเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนของปรากฏการณตางๆ 
    1.6  ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑในการแบงประเภทของสิ่งตางๆ 
    1.7  ความรูเกี่ยวกับเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 
    1.8  ความรูเกี่ยวกับศัพทวิทยาศาสตร 
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   2.  ดานความเขาใจ หมายถึง  พฤติกรรมที่นักเรียนใชความคิดที่สูงกวาดาน   
 ความรู – ความจํา  แบงเปน  2 ประเภท 
    2.1  ความเขาใจขอเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ  หลักการและทฤษฎีตางๆ คือ  
เปนการบรรยายในรูปแบบใหมที่แตกตางจากที่เคยเรียน 
    2.2  ความเขาใจเกี่ยวกับการแปรความหมายขอเท็จจริง  คําศัพท มโนมิติ  
หลักการและทฤษฎี ที่อยูในรูปของสัญลักษณหนึ่งไปเปนสัญลักษณอ่ืนได 
   3.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียน
แสวงหาความรูและแกปญหาดายกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4.  ดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   หมายถึง 
พฤติกรรมที่นักเรียนนําความรู มโนมิติ กฎ หลักการ ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช
แกปญหาในสถานการณใหมได โดยสามารถแกปญหาไดอยางนอย 3 ประการ คือ 
    4.1 แกปญหาที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรในสาขาเดียวกัน 
    4.2 แกปญหาที่เปนเรื่องวิทยาศาสตรสาขาอื่น 
    4.3 แกปญหาที่นอกเหนือจากเรื่องของวิทยาศาสตร 
 2.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนสวนสําคัญในการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาวิทยาศาสตร (Commission of Science Education)  
ของสมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for The 
Advancement of Science – AAAS) ไดแบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปน 13 ทักษะ
โดยแบงออกเปน  2 ประเภท ดังนี้  (วรรณทิพา  รอดแรงคา.  2543: 94 – 97) 
   1.  ทักษะขั้นพื้นฐาน มี  8 ทักษะ  ไดแก 
    1.1  ทักษะการสังเกต  
    1.2  ทักษะการวัด 
    1.3  ทักษะการคํานวณ 
    1.4  ทักษะการจําแนกประเภท 
    1.5  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
    1.6  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
    1.7  ทักษะการลงความคิดเห็น 
    1.8  ทักษะการพยากรณ 
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   2.  ทักษะขั้นผสมบูรณาการ  มี  5 ทักษะ  ไดแก 
    2.1  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
    2.2  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    2.3  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
    2.4  ทักษะการทดลอง 
    2.5  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 

    1.1  ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง  การสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมกัน ซึ่งไดแก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน และกายสัมผัส เขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุประสงค
หรือปรากฏการณ  โดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูล  ซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ  โดยไมใช
ประสบการณ และความคิดเห็นของผูสังเกตในการนําเสนอขอมูล  ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  ควร
เปนขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลจากการเปลี่ยนแปลง 
    1.2  การจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึง  ความสามารถในการจัดแบง 
หรือเรียงลําดับวัตถุหรือส่ิงที่อยูในปรากฏการณ และเหตุการณเปนพวกๆ โดยมีเกณฑในการจัดแบง
เกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน  ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง การ
จําแนกและการเรียงลําดับนั้นอาจใชเกณฑที่กําหนดมาให หรือใชเกณฑที่กําหนดขึ้นมาเอง 
    1.3  การวัด (Measuring) หมายถึง ความสามารถในการใชเครื่องมือในการวัด 
ปริมาณของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ  และรวมไปถึงการเลือกใชเครื่องมือวัด
ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัดดวย 
    1.4  การใชตัวเลขหรือการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถ
ในการนับจํานวนของวัตถุ และการนําตัวเลขที่แสดงจํานวนนับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก  ลบ 
คูณ  หาร หรือการหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงไดเห็นวาเกิดทักษะนี้  ไดแก การนับจํานวน
ส่ิงของไดถูกตอง เชน ใชตัวเลขแทนจํานวนในการนับไดตัดสินไดวา  วัตถุในแตละกลุมมีจํานวน
เทากันหรือแตกตางกัน เปนตน การคํานวณ  เชน บอกวิธีคํานวณ คิดคํานวณ แลแสดงวิธีคํานวณ 
ไดอยางถูกตอง และประการสุดทาย คือการหาคาเฉลี่ย เชน การบอกและแสดงวิธีการหาคาเฉลี่ยได
ถูกตอง 
    1.5  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space and 
space,space and time relationships) หมายถึง  ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวาง  
3 มิติ กับ 2 มิติ ระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ระยะสเปส ของวัตถุกับเวลา ซึ่ง
ไดแก ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือระหวางสเปสของ
วัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา 
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    1.6  การลงความเห็นจากขอมูล (inferring)  หมายถึง  ความสามามารถใน
การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณไปสัมพันธกับความรู หรือประสบการณเดิม
เพื่อการลงขอสรุป  การลงความเห็นจากขอมูลอาจจําแนกประเภทเปน  2 ประเภท  คือ การลง
ความเห็นขอสรุปเกี่ยวกับส่ิงตางๆ แตละอยาง และเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ  
ในปรากฏการณ   ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  ถาฝกจนชํานาญจะชวยพัฒนาทักษะ 
การตั้งสมมติฐาน 
    1.7  การจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล (Manipulating  and 
Communicating  Data) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลดิบที่ไดจากการสังเกต การทดลอง 
หรือจากแหลงอื่นที่มีขอมูลดิบอยูแลวมาจัดกระทําเสียใหม โดยอาศัยวิธีการตางๆ การจัดเรียงลําดับ 
การจัดแยกประเภท การหาคาเฉลี่ย เปนตน แลวนําขอมูลที่จัดกระทําแลวนั้นมาเสนอหรือแสดงให
บุคคลอื่นเขาใจความหมายขอมูลนั้นดีข้ึน โดยการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ  เชน  ตาราง  แผนภูมิ 
แผนภาพ  กราฟ  สมการ  เปนตน 
    1.8  การทํานายหรือการพยากรณ (Predicting) หมายถึง  ความสามารถใน
การพยากรณ หรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ
หรือความรูที่เปนหลักการ  กฎหรือทฤษฏี ในเรื่องนั้นมาชวยในการพยากรณ  การพยากรณหรือการ
คาดคะเน อาจเปนการพยากรณภายในขอบเขตขอมูลที่ศึกษา หรือภายนอกขอบเขตขอมูลที่ศึกษา 
   2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสมผสาน  ประกอบดวย  5 ทักษะ 
    2.1  การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling the Variables) หมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดวา  ส่ิงที่ศึกษาตัวใดเปนตัวแปรตน  ตัวใดเปนตัวแปรตาม  ใน
ปรากฏการณหนึ่งๆ ที่ตองการศึกษา  โดยทั่วไปปรากฏการณหนึ่งๆ จะมีปฏิสัมพันธจะมีปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรคูหนึ่งเปนอยางนอย  ซึ่งในการศึกษาปรากฏการณนั้นจําเปนที่จะตองสามารถ
มองเห็นความสัมพันธของตัวแปรที่เปนสาเหตุ และตัวแปรที่เปนผล และสามารถควบคุมตัวแปร 
ที่เปนสาเหตุอ่ืนๆ ในขณะที่ศึกษาตัวแปรที่เปนสาเหตุตัวใดตัวหนึ่ง 
    2.2  การตั้งสมมติฐาน (Hypothesizing) หมายถึง  ความสามารถในการให
ขอสรุป หรือคําทํานาย  ซึ่งเปนคําตอบลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง  เพื่อที่จะตรวจสอบ 
ความถูกตองเปนจริงในเรื่องนั้นๆ ตอไป  สมมติฐานเปนขอความที่แสดงความคาดคะเน  ซึ่งอาจเปน
ขอสรุป หรืออาจเปนขอความที่แสดงความสัมพันธที่เชื่อวา  จะเกิดขึ้นระหวางตัวแปรตน และ 
ตัวแปรตาม  ขอความของสมมติฐานกําหนดขึ้นโดยการสังเกตประกอบความรู ประสบการณ  กฎ 
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
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    2.3  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Defining of the 
Variables)  หมายถึง  ความสามารถที่จะกําหนดวาจะมีวิธีการวัดตัวแปรที่ศึกษาอยางไร  ซึ่งเปน
วิธีการวัดที่สามารถเขาใจตรงกัน  สามารถสังเกตและวัดไดโดยใชเครื่องมืออยางงาย 
    2.4  การทดลอง (Experimenting) หมายถึง  ความสามารถในการตรวจสอบ
สมมติฐานโดยการทดลอง  ซึ่งเริ่มต้ังแตการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอน
ที่ออกแบบ ตลอดจนการใชอุปกรณไดอยางถูกตอง 
    2.5  การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting  Data and  
Making Conclusion)  หมายถึง  การตีความหมายขอมูล  คือ  ความสามารถในการบรรยาย
ความหมายของขอมูล ที่ไดจัดกระทํา และอยูในรูปแบบที่ใชในการสื่อความหมายแลว  สวนการ 
ลงขอสรุป คือ  ความสามารถในการตีความหมายขอมูล แลวนําเขาสูการระบุความสัมพันธของ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาไดเปนความรูใหม 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาการเรียนรูดานความรู โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนในการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง  
พันธุศาสตร  เปนแบบปรนัย  5  ตัวเลือก  ซึ่งวัดพฤติกรรมดานความรู-ความจํา  ความเขาใจ 
กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร และการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใช โดย
กําหนดเกณฑในการวัดผลการเรียนรูที่ไดจากการทดลองกับนักเรียน  10 คน ไวอยูในระดับกลาง 
มีคารอยละ 60  
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
  งานวิจัยตางประเทศ 
   มาฮัน (Mahan.  1970) ไดศึกษาผลการสอนของครู 2 แบบ คือ  การสอนแบบ
บรรยายประกอบการอภิปรายและการสอนวิธีการแกปญหา  กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนเกรด 9  
จํานวน 4 หองเรียน  เปนชาย  48 คน  เปนหญิง  21 คน  ใชเกณฑการคัดเลือก คือระดับสติปญญา 
คุณวุฒิของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่อยูในระดับใกลเคียงกัน หลังจากการ
เรียนการสอนผานไป 1 ป  ไดทําการทดลองวัดความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร ผลปรากฏวาเด็กชายที่ไดรับการสอนแบบวิธีการแกปญหามีความสามารถ 
ในการแกปญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาเด็กชายที่ไดรับการสอนแบบบรรยายประกอบ 
การอภิปราย  สวนในเด็กหญิงไมพบความแตกตาง 
   วิลเลียม (William.  1981: 1605 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผลสัมฤทธิ์ 
และความสามารถในการคิด  อยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับ 
การสอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางวิชา ประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง 41 คน  สอนดวยวิธี 
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สืบเสาะหาความรูเดิม  กลุมควบคุม  43 คน  สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา  24 สัปดาห 
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   วนิดา  อยูยืน (2539: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครู พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถ 
ในการประดิษฐแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
   สุมาลี  โชติชุม (2544: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยชุดการเรียน
วิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับ 
การสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ 0.1 และนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีเชาวอารมณ
แตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกับเชาวอารมณ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตาม
คูมือครูมีความสัมพันธกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ชลสีต  จันทาสี (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู
ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับ 
การสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจ
อยางสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
   สมฤทัย  รุจิราวโรดม (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถดานการประชาสัมพันธทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรู
จากชุดการเรียนดวยกระบวนการประชาสัมพันธทางวิทยาศาสตร พบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใช 
ชุดการเรียนดวยกระบวนการประชาสัมพันธทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ศุภพงศ  คลายคลึง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและทักษะการทดลองโดยใชชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง 
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การเรียนวิชาวิทยาศาสตรและทักษะการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดย 
ใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
   พวงเพ็ญ  สิงโตทอง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวย 
ชุดกิจกรรมการสํารวจคนหาทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร พบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมสํารวจคนหาทาง
วิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 จากขอความดังกลาวขางตน  สรุปวา  ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชานั้น 
มี 2 แบบ คือ การวัดดานปฏิบัติ และการวดัดานเนื้อหา ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาที่สอน 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับ
การจัดเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  หนวยการเรียนเรื่อง  
พันธุศาสตร  ในดานเนื้อหา  โดยการวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  
5 ตัวเลือก ซึ่งวัดพฤติกรรมดานความรู – ความจํา  ความเขาใจ  กระบวนการเสาะแสวงหา และ
คนพบความรูทางวิทยาศาสตร และการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใช   โดยกําหนดเกณฑใน 
การวัดผลการเรียนรูที่ไดจากการทดลองกับนักเรียน 10 คน ไวอยูในระดับกลาง มีคารอยละ 60  
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
 3.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจากคําวา  Instructional Package หรือ  
Learning Package  เดิมใชคําวา  ”ชุดการสอน”  เพราะเปนสื่อที่ครูนํามาใชประกอบการสอน  
แตตอมาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ไดเขามามีบทบาทมากขึ้น  
นักการศึกษา  จึงเปลี่ยนมาใชคําวา  ”ชุดการเรียน”  (Learning Package) เพราะการเรียนรูที่เปน
กิจกรรมของนักเรียนและการสอนเปนกิจกรรมของครูกิจกรรมของครูกับนักเรียนจะตองเกิดคูกัน  
บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542: 91) และในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชคําวา  ”ชุดกิจกรรม” 
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2537: 6) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีวา หมายถึงชุดสื่อประสมที่จัดเปนระบบอยางสัมพันธกันระหวางกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรและความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรมี  3 ข้ันตอน  คือ 
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   1.  ข้ันสงเสริมความรอบรู  
   2.  ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชน 
   3.  ข้ันการพัฒนาและเผยแพรผลงาน 
  นารีรัตน  ฟกสมบูรณ (2541: 26) ใหความหมายของชุดการเรียนการสอน หรือ 
ชุดกิจกรรมวา คือ ส่ือการเรียนหลายอยางประกอบกันจัดเขาเปนชุด (Package) เรียกวา ส่ือประสม 
(Multi – media)  เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนอกจากจะใชสําหรับใหผูเรียน
เรียนเปนรายบุคคลแลว ยังใชประกอบการเรียนการสอนแบบอื่น หรือใชสําหรับการเรียนเปน 
รายกลุมยอย 
  เนื้อทอง  นายี่ (2544: 12) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา  ชุดของการเรียน หรือ 
การฝกที่ประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด และองคประกอบอื่นที่กอใหเกิดความสมบูรณใน
ตัวเอง โดยผูสรางไดรวบรวม และจัดอยางเปนระเบียบไวในกลุม และชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น  เพื่อ
สนองวัตถุประสงคหนึ่งวัตถุประสงคใด  โดยมีชื่อเรียกตามการใชงานนั้นๆ  เชน  ถาสรางขึ้น เพื่อ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคจะใหครูใชประกอบการสอน  โดยเปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอยลง 
นักเรียนรวมกิจกรรมมากขึ้นเรียกวา  ”ชุดกิจกรรมสําหรับครู”  (Instructional Package) แตถาให
ผูเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมนี้  โดยที่ผูเรียนสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดระหวางประกอบ
กิจกรรมในลักษณะนี้  เรียกวา  “ชุดกิจกรรม”  (Learning Package) 
  แคปเฟอร และ แคปเฟอร (Kapfer ; & Kapfer.  1972: 3 – 10) ไดใหความหมาย  
ของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมเปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครู และนักเรียน  ซึ่งประกอบดวย
คําแนะนําที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรูและเนื้อหา
ที่นํามาสรางเปนชุดการเรียนนั้น ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนได
เรียนรู  เนื้อหาจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมาย
ของการเรียน 
  กูด (Good.  1973: 169 ) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมไววา  ชุดกิจกรรม  คือ 
 โปรแกรมทางการสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน  อุปกรณที่ใชใน 
การเรียน  คูมือครู  เนื้อหา  แบบทดสอบ  ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียน 
ไวอยางชัดเจน 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน
ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูเปนผูสรางขึ้น  ประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด และ
องคประกอบ อ่ืนๆ เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง
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ตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุดกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ โดยครูเปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําชวยเหลือ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่ต้ังไว 
 3.2  ประเภทของชุดกิจกรรม 
  ในการที่ผูสรางจะตัดสินใจวาจะตองสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใดนั้น จะตองศึกษา 
รูปแบบและประเภทของชุดกิจกรรมวา  มีกี่ประเภท ในแตละประเภทมีจุดมุงหมายในการใชที่
แตกตางกันตามแตละประเภทของชุดกิจกรรมนั้น มีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของ 
ชุดกิจกรรมไว  ดังนี้  
 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (2524:  
250 – 251) ไดแบง ประเภทของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท  คือ 
   1.  ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะมีคูมือ และ 
เครื่องมือสําหรับครู  ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชสอนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง  ครูเปน
ผูดําเนินการควบคุมกิจกรรมทั้งหมด  นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยมีครูเปนผูดูแล 
   2.  ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนักเรียนเรียนดวย 
ตนเอง  ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดกิจกรรมใหแลวคอยรับ 
   3.  รายงานเปนระยะๆ ใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาและประเมินผลชุดกิจกรรมนี้  
จะฝกการเรียนดวยตนเอง  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว ก็สามารถเรียนรูหรือศึกษา
ส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง 
   4.  ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกัน ชุดนี้ มีลักษณะผสมระหวางชุดแบบ 
ที่ 1 และชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําใหนักเรียนดู 
และกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง  ชุดกิจกรรมแบบนี้เหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งจะเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง โดยครูเปนผูดูแล 
  ศศิเกษม  ทองยงค และ ลีลา  สินานุเคราะห (2542: 65 – 66) ไดกลาวถึงประเภท  
ของชุดกิจกรรม แบงตามลักษณะของการใชได  3 ประเภท  ดังนี้ 
   1.  ชุดกิจกรรมสําหรับประกอบการบรรยาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ชุดกิจกรรม 
สําหรับครูใชคือ เปนชุดกิจกรรมสําหรับกําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนใหครูใชประกอบคําบรรยาย 
เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูใหลดนอยลง และเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น  ชุดกิจกรรมการสอนนี้จะมีเนื้อหาเพียงหนวยเดียว และใชกับนักเรียนทั้งชั้น 
   2.  ชุดกิจกรรมสําหรับกิจกรรมแบบกลุม ชุดกิจกรรมนี้มุงเนนที่ตัวผูเรียนได
ประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนการสอนในรูปศูนยการเรียน ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรม
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กลุมจะประกอบดวย  ชุดกิจกรรมยอยที่มีจํานวนเทากับจํานวนศูนยการเรียนที่แบงไวในแตละหนวย 
ในแตละศูนยมีส่ือการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนศูนยกิจกรรมนั้น การเรียนจัดอยู
ในรูปของรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใชรวมกันก็ได  ผูที่เรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุม 
อาจจะตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มตนเทานั้น  หลังจากเคยชินตอวิธีใช
แลว ผูเรียนจะสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดเองในขณะที่ทํากิจกรรมการเรียนหากมีปญหา
ผูเรียนสามารถซักถามครูไดเสมอ  เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนอาจสนใจการเรียนเสริม 
เพื่อเจาะลึกถึงสิ่งที่อยากเรียนรูไดอีกจากศูนยสํารองที่ครูจัดเตรียมไว  เพื่อเปนการไมเสียเวลาที่
จะตองรอคอยผูอ่ืน 
   3.  ชุดกิจกรรมสําหรับรายบุคคล  เปนชุดกิจกรรมที่จัดระบบขั้นตอน เพื่อใหผูเรียน
ใชเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันความสามารถของแตละบุคคล  เมื่อศึกษาจบแลวจะทําการทดสอบ
ประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดกิจกรรมอ่ืนตอไป ตามลําดับเมื่อมีปญหาผูเรียนจะปรึกษา
กันไดในระหวางผูเรียน และผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงาน หรือ 
ผูชี้แนะแนวทาง ในการเรียนดวยชุดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคล 
ใหพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปไดจนสุดขีดความสามารถโดยไมตองเสียเวลาคอยผูอ่ืน อันเปน
การถูกตองและยุติธรรมในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนี้ ชุดกิจกรรมนี้บางครั้งเรียกวา”
บทเรียนโมดูล” 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ชุดกิจกรรมในแตละประเภทนั้นจะเปนตัวกําหนดบทบาท 
ของครูและนักเรียนแตกตางกันออกไป การจะเลือกผลิตชุดกิจกรรมชนิดใดนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของครูหรือผูผลิตเอง  ดังนั้น ในการสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  ผูวิจัย  ยึดบทบาทใหนักเรียน 
เปนผูทําการศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง ในรูปแบบของชุดกิจกรรมแบบกิจกรรม
กลุม  ครูผูสอนทําหนาที่เปนผูชี้แนะแนวทาง หรือคอยใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนพบปญหา หรือขอ
สงสัยที่เกิดจากการเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.3  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชุดกิจกรรมเพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาตางๆ ผูสราง
จะตองศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรม วามีองคประกอบหลักอะไรบาง เพื่อจะไดนํามากําหนด
องคประกอบของชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น  ซึ่งนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงองคประกอบของ 
ชุดกิจกรรมแตกตางกันออกไป ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญตางๆ ดังนี้ 
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2537: 43) ไดกลาวถึง  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประกอบดวยองคประกอบ  ดังนี้  
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   1.  ชื่อชุด หมายถึง  ลําดับที่ของชุด และหัวขอเร่ือง 
   2.  เวลา  หมายถึง  กําหนดเวลาเรียน  
   3.  จุดประสงคการเรียนรู  หมายถึง  การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
   4.  ขอชวนคิด หมายถึง  การกําหนดคติพจนใหคิดนําไปสูการสรางจิตสํานึก 
การพึ่งพาตนเอง 
   5.  กิจกรรม  หมายถึง  การกําหนดงานปฏิบัติ การอานคนควา จากเอกสาร
หนังสือเรียน  การทดลอง  โดยวัสดุอุปกรณให 
   6.  การตรวจสอบบทสรุป หมายถึง การตรวจสอบขอความที่สรุปไวใหวาถูกตอง
กับความเขาใจมากนอยเพียงใด 
   7.  การทํากิจกรรมสะสมคะแนน หมายถึง การกําหนดคําถามตามจุดประสงค 
ใหนักเรียนตอบ 
   8.  การตอบคําถามทายกิจกรรม หมายถึง การกําหนดคําถามตามจุดประสงค 
ใหนักเรียนตอบ 
   9.  การตรวจคําตอบ หมายถึง การใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยดูจาก
แบบเฉลยคําตอบที่ใหไว 
   10.  แบบประเมินผลดวยตนเอง หมายถึง แบบฟอรมใหนักเรียนกรอกคะแนนที่ได
จากการประเมินผลดวยตนเอง 
  จากแนวความคิดของนักการศึกษาแตละทานเกี่ยวกับองคประกอบของชุดกิจกรรม
สรุปไดวา  องคประกอบของชุดกิจกรรมคลายคลึงกัน  โดยมีองคประกอบหลักที่สําคัญ  คือ  
ชื่อกิจกรรม แนวคิดหลัก  คําชี้แจง  จุดประสงคของกิจกรรม เวลาที่ใช เนื้อหา  วัสดุอุปกรณ และ
สารเคมี  กิจกรรม  คําถามทายกิจกรรม  แนวคําตอบทายกิจกรรม และความรูเพิ่มเติม  สําหรับ
งานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัย  ไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ตามขั้นตอนรายละเอียด  
ดังตอไปนี้   
   1. ชื่อชุดกิจกรรม 
   2. ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม  คือการแนะนํารายละเอียดภายในชุดกิจกรรม  
   3.  ชื่อกิจกรรม สวนของกิจกรรมที่จะศึกษา 
   4  คําชี้แจง สวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรม 
   5.  จุดประสงคของกิจกรรม    การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
   6.  เวลา คือ  เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมแตละเรื่อง 
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   7.  กระบวนการจัดการเรียนรู   เปนสวนที่ใหนักเรียนปฏิบัติกําหนดไวในกิจกรรม
แตละเรื่อง ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรม  ดังนี้   
    7.1  ข้ันสงเสริมความรอบรู  ประกอบดวยกิจกรรม  ดังนี้ 
     7.1.1  กิจกรรมอานดี  มีความรู   
    7.2  ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชน  ประกอบดวยกิจกรร  ดังนี้ 
     7.2.1   กิจกรรมจุดประกายความสนใจ    
     7.2.2  กิจกรรมวางแผนการเรียนรู    
     7.2.3   กิจกรรมลงมือเรียนรูตาม 
     7.2.4  กิจกรรมนําเสนอขอมูล&สรุปความรู   
    7.3  ข้ันพัฒนาและเผยแพรผลงาน 
     7.3.1  กิจกรรมจัดทําชิ้นงาน   
   8.  แบบทดสอบทายกิจกรรม คือ  คําถามตามจุดประสงคของกิจกรรมใหนักเรียน 
ตอบคําถาม  
   9.  เฉลยแบบทดสอบทายกิจกรรม  นักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดยดูตาม 
เฉลยที่ใหไว 
   10.  สรุปรวมคะแนนการประเมินตนเองกิจกรรมแตละเรื่องตามแบบฟอรมให 
นักเรียนกรอก  คะแนนที่ไดจากการประเมินตนเอง 
 3.4  หลักการและขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
  บัทส (Butts.  1974: 85) เสนอหลักการสรางไว  ดังนี้ 
   1.  กอนที่จะทําการสรางตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวา จะเขียนเกี่ยวกับเร่ือง
อะไร มีวัตถุประสงคอะไร 
   2.  ศึกษางานดวยวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะทํา 
   3.  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคลองกัน 
   4.  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของผูเรียน 
   5.  กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสม 
   6.  กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
   7.  กําหนดการประเมินผลวาจะประเมินกอนหรือหลังเรียน 
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 เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 247) ไดสรางชุดการเรียน 
กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับแนะนําครู ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งครูสามารถ
นํากิจกรรมนี้ไปใชในหองเรียนหรือใชเปนหนังสืออางอิงเพิ่มเติมใชฝกฝนทักษะการทําโครงงาน ใน
การสรางชุดการเรียนแตละกิจกรรมประกอบไปดวย ปญหา  เพื่อนําเขาสูกิจกรรมดวยคําถาม  
การที่มีปญหา และคําถามจะชวยใหครูเลือกกิจกรรมตางๆที่เหมาะสม มาใชในการสอบถามความ
คิดเห็นของเด็กๆ ได คําถามทางดานความคิดสรางสรรคจะรวบรวมไวทายกิจกรรมแตละกิจกรรม 
คําถามเหลานี้จะชักจูงเด็กแนะนําเด็กและครูเพื่อใหคิดวิพากษวิจารณใหมีการทดลองกวางขวาง
ออกไป ถานักเรียนสนใจจะศึกษาตอไปอีก  ทุกกิจกรรมที่สรางขึ้นยอมข้ึนอยูกับระดับชั้น กลุม และ
ความสนใจของนักเรียน 
   ลักษณะของชุดกิจกรรม ประกอบดวย 
    1.  ปญหาซึ่งเปนชื่อเร่ืองของกิจกรรม 
    2.  วัสดุ อุปกรณ 
    3.  วิธีดําเนินการทดลอง 
    4.  รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร 
และคําแนะนําตางๆ ในการศึกษาตอไป 
    5.  คําถามทายกิจกรรม เพื่อใหเด็กเกิดความคิด คําถามเราใจเด็ก  ทําให 
เกิดการซักถามและคิดหาวิธีการ เพื่อคําตอบเหลานั้น 
  เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover.  1976: 388) ไดจัดทําชุด 
กิจกรรมวิทยาศาสตร  เพื่อการพัฒนาความคิดสรางสรรคชื่อ ”Creative Science Ideas and 
Activities for Teacher and Children” กิจกรรมที่สรางขึ้นไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมา
สัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร กิจกรรมแตละกิจกรรมสรางขึ้นเพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความคิด
เพื่อใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ ตามมาอีก  ชุดกิจกรรมนี้ชวยประหยัดคาใชจาย  ชวยใหครูมีทักษะ และ
เทคนิคทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหกิจกรรมวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จ 
   รูปแบบในการสรางชุดกิจกรรม ประกอบดวย 
    1.  ปญหาเพื่อนําไปสูการทํากิจกรรม 
    2.  กําหนดสถานการณซึ่งเปนการบรรยายหรือกําหนดกิจกรรมดลอง 
    3.  คําถามจากการใชสถานการณหรือการทํากิจกรรมการทดลอง คําถามนี้ไม
มีคําตอบ เด็กจะตอบอยางไรก็ได คําตอบของเด็กอยูในรูปการตั้งสมมติฐาน 
    4.  ขอเสนอแนะหรือขอคิดเพื่อแนะนําเด็กใหทํากิจกรรมตอเนื่องตอไปอีก 
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    5.  คําถามเพื่อใหเด็กเกิดความคิดและความสนใจที่จะดําเนินการหา
ขอเท็จจริงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  วาสนา  ชาวหา (2525: 131 ) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนแบบโปรแกรม
(Programmed Instruction) ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสนองความคิดในเรื่องความ
แตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) โดยใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตน 
ที่มีอยู (Capacity) การเรียนการสอนที่จัดวาโปรแกรมนั้นจะตองจัดอยูในลักษณะ หรือสถานภาพ  
4 ประการ  คือ 
   1.  แบงขั้นตอนการเรียนรูเปนหนวยยอยๆ เรียงลําดับจากงายไปสูยาก (Gradual 
Approximation) จัดความรูหรือเนื้อหาวิชาใหผูเรียนเรียนไปทีละขั้นตอน และแตละขั้นตอนยอยๆ ได
มีการเรียงลําดับส่ิงที่งาย ไปหาสิ่งที่ยากขึ้นทีละนอยอยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
งาย 
   2.  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางกระฉับกระเฉง 
(Active Participation) โดยใหผูเรียนเรียนรูการกระทําดวยตนเอง อาจจะอยูในรูปของการซักถาม 
การทดสอบ การอภิปราย หรือวิธีใดก็ตามที่อาศัยหลักการของจิตวิทยาในเรื่องการเสนอ  ส่ิงเรา 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการตอบสนอง ( S – R Theory ) การเรียนการสอนในลักษณะนี้  ทําใหผูเรียน
อยากเรียนรู ไมเบื่อหนายตอบทเรียน 
   3.  ใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนของตนอยางทันทีทันใด (Immediate 
Feedback)  ภายหลังที่นักเรียนไดตอบสนองตอส่ิงเราแลว  ควรแจงหรือเฉลยคําตอบที่ถูกตองให
นักเรียนไดทราบผลทันที  จะทําใหการเรียนรูของนักเรียน เปนไปอยางตอเนื่องกันไมขาดตอน และ
ไมเกิดการเบื่อหนายในการเรียน 
   4.  ใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเปนระยะๆ  (Successful Experiment) 
เนื่องจากการแบงชั้นการเรียนออกเปนหนวยยอยๆ เพื่อใหงายตอการเรียนรู และแจงผลการตอบ 
สนองของผูเรียนอยางฉับพลัน  ทําใหผูเรียนไดรับความพอใจในความสําเร็จของตนเสมือนหนึ่งเปน
การใหรางวัล ซึ่งจัดเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง (Reinforcement) ทําใหผูเรียนอยากเรียนรูตอไป 
โดยมีข้ันตอนในการจัดทํา  4 ข้ันตอน ดังนี้ (วาสนา  ชาวหา.  2525: 132 – 137) 
    1.  ข้ันการวางแผนทางวิชาการ (Planning Stage) 
     1.1  กําหนดเนื้อเร่ือง ขอบขายของเรื่อง และระดับชั้น เพื่อจะใหไดดําเนิน
เร่ืองใหเหมาะสมวัยของผูเรียนและถูกตอง 
     1.2  การวางจุดมุงหมาย เพื่อเปนแนวทางในการเขียนบทเรียนใหเปนไป
ตามจุดมุงหมายที่วางไว ซึ่งแบงเปน 2 ชนิด 
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      1.2.1  จุดมุงหมายทั่วไป  (General Objectives) เปนจุดมุงหมาย
กวางๆ ของวิชานั้น  
      1.2.2  จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) ซึ่งเปน 
ส่ิงสําคัญมาก เพราะจะทําใหผูเรียนดําเนินเรื่องไดตรงตามความมุงหมายชนิดนี้กระจางที่สุด ซึ่ง 
ทุกคนสามารถเขาใจไดตรงกัน และผูวัดสามารถวัดในส่ิงที่ตองการจะวัดได 
     1.3  การวิเคราะหเนื้อหา เปนการแตกเนื้อหาใหรายละเอียด และเรียง 
ลําดับจากงายไปหายาก โดยระมัดระวังการขามขั้นตอนที่ควรจะไดกลาวถึงและความสับสนใน 
การเรียงลําดับเนื้อหาสิ่งใดที่ควรกลาวกอน ส่ิงใดที่ควรกลาวทีหลัง การกระทําขั้นนี้  เรียกวา” 
การวิเคราะหภารกิจ” (Task Analysis) ซี่งเปนสิ่งสําคัญมากเพราะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดดี
ตลอดบทเรียน 
     1.4  สรางแบบทดสอบ  เพื่อนําไปไปใชสอบกอนบทเรียน  (Pretest) และ
หลังจากไดเรียนบทเรียนแลว (Posttest) ซึ่งจะเปนเครื่องชี้วาบทเรียนนี้ใชไดหรือไม แบบทดสอบ 
ที่ใชกอนและหลังบทเรียนสําเร็จรูปนี้ ควรจะเปนฉบับเดียวกัน หรือถาเปนคนละฉบับก็ควรจะเปน 
แบบทดสอบในเนื้อหาเดิม และตรงตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เพียงแตวาขอความหรือกลวิธี
พลิกแพลงแตกตางออกไป 
    2.  ข้ันดําเนินการเขียน (Development Stage) ในการเขียนบทเรียนนั้น
ประกอบดวยหนวยยอยๆ กรอบ (Frame) โดยเขียนจากกรอบเริ่มตน (Set Frame) แลวตามดวย
กรอบฝก (Practice Frame) ทั้งสองกรอบเรียกวากรอบสอน (Teaching Frame) ในกรอบสอนนี้จะ
ปอนความรูใหทีละนอยจนคาดวา  ผูเรียนเขาใจดี ในเรื่องยอย หรือจุดสอน  ในจุดสุดทายของ 
กรอบสอน จะมีกรอบสอน (Criterion Frame) เพื่อดูวานักเรียนเขาใจในเรื่องที่เรียนหรือยัง แลว 
จึงจะไปยังกรอบสอน และกรอบฝกตอไป 
    3.  ข้ันนําออกทดลอง (Try Out) ซึ่งแบงเปน 3 ระยะ  ดังนี้ 
     ระยะที่ 1  การทดลองเปนรายบุคคลและแกไข  (Individual Try Out and 
Revision) ควรเลือกนักเรียนในการทดลองที่ออนกวาปานกลางเล็กนอย  โดยทําการทดสอบ
(Pretest) เสียกอน  จากนั้นใหนักเรียนไดเรียนบทเรียน ในขณะเดียวกันผูสรางบทเรียนตองคอย
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและจดบันทึกไว  เพื่อที่จะไดนําไปขัดเกลาบทเรียนใหใชไดเหมาะสม
ตอไป และเมื่อนักเรียนเรียนจบแลวก็ใหทําแบบทดสอบ (Posttest) อีกครั้งหนึ่ง 
     ระยะที่ 2  การทดลองเปนกลุมและปรับปรุงแกไข (Group Try Out and 
Revision) นักเรียนที่จะนํามาทดลองในระยะนี้ ควรเปนนักเรียนปานกลางจํานวน 5- 6 คน กอนจะ
ทําการทดลองควรจะไดสรางความเขาใจใหแกนักเรียนเสียกอน เพื่อใหนักเรียนเขาใจวา ตนเปนที่
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ปรึกษาและใหความชวยเหลือในการแกไขปรับปรุงบทเรียนใหดีข้ึน จากนั้น ก็ดําเนินการเหมือนกับ
การทดลองในระยะที่ 1 
     ระยะที่ 3  การทดลองภาคสนามหรือทดลองกับหองเรียนจริงและปรับปรุง
แกไข (Field Try Out and Revision) ดําเนินการเหมือนระยะแรกๆ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
จนเปนที่แนใจวาเหมาะสมที่นํามาใช 
    4.  ข้ันใชผลผลิต (Implementation)  เปนขั้นที่ไดนําบทเรียนที่ไดผาน 
การทดลอง ทั้ง 3 คร้ัง  ไปใชกับนักเรียนที่อยูในสภาพชั้นเรียนทั่วๆ ไป  ซึ่งผูสรางจะตองติดตามผล
การใชบทเรียนนี้อยูเสมอเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
 ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม เปนการจัดเนื้อหาหรือประสบการณ  การเรียนรูจากงาย 
ไปหายาก  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถของแตละบุคคล ในการวิจัย
คร้ังนี้  ผูวิจัยยึดขั้นตอน และหลักการสรางชุดกิจกรรมของ  เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & 
Krockover.  1976: 388) และ วาสนา  ชาวหา (2525: 134 – 137)  เพื่อเปนแนวทางในการสราง 
ชุดกิจกรรม 
 3.5  โยชนของชุดกิจกรรม 
  ในการใชชุดกิจกรรม  เพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักการศึกษาหลายทาน 
ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมไว  ดังนี้  
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2535: 39) กรรณิกา  ไผทฉันทร (2541: 21) เนื้อทอง นายี่ 
(2544: 22) และสุมาลี  โชติชุม (2544: 29 – 30 ) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดกิจกรรมไว  ดังนี้ 
   1.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน  ชวยให 
ทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดทั้งสิ้น  ตามอัตราการเรียนรูของผูเรียนนั้น 
   2.  ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง และทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม 
   3.  จะเรียนเมื่อไรก็ไดไมตองคอยครูผูสอน   ไมจํากัดเวลาและสถานที่  
   4.  ชวยใหผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหา และประสบการณที่ซับซอน และ 
มีลักษณะเปนนามธรรมสูง  ซึ่งไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 
   5.  ทําใหการเรียนรูเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกของครูผูสอน 
   6.  ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกับผูสอน 
   7.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  
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ประโยชนของชุดกิจกรรมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสอนของครู และสงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู  โดยการศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมจากชุด
กิจกรรมดวยตนเอง เปนการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง  ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมตางๆ เองทั้งสิ้น  ทําใหไมเกิดการเบื่อหนายการ
เรียน  มีความกระตือรือรนที่จะคนหาคําตอบดวยตนเอง เพื่อความมั่นใจ และภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง  ไดรับประสบการณตรงสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสวนรวม 
 3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
  การจัดการเรียนการโดยใหผูเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง  เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูสรางความรูของตนเอง 
จากการคิดและปฏิบัติจริง 
  ในการจัดการเรียนรู  โดยใหผูเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเองนั้น  ครูเปน 
ผูคอยชี้แนะ สนับสนุน ใหความดูแลชวยเหลือและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางจัดการเรียนการสอน 
ซึ่ง พจนา  ทรัพยสมาน (2550: 17 – 18)  ไดกําหนดขั้นตอนการเรียนรูไว  5 ข้ันตอน  ดังนี้   
   1.  กิจกรรมจุดประกายความสนใจ    
   2.  กิจกรรมวางแผนการเรียนรู  
   3.  กิจกรรมลงมือเรียนรูตามแผน   
   4.  กิจกรรมนําเสนอขอมูลและสรุปความรู  
   5.  กิจกรรมจัดทําชิ้นงาน   
 งานวิจัยตางประเทศ 
  วิวาส (Vivas.  1985: 603) ไดทําการวิจัย เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนา และ
ประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1  ในประเทศเวเนซุเอรา  โดยใชชุดการสอน
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง  5 คือ ดานความคิด ดานความพรอม 
ในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม  ผลการวิจัย
พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมมีความสามารถเพิ่มข้ึนในดานความคิด  ดานความ
พรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม 
หลังจากไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ   
  วิลสัน (Wilson.  1989: 416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการสอน
ของครู  เพื่อแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชา  ดานคณิตศาสตร  เกี่ยวกับผลการบวก  การลบ
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ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนยอมรับการใชชุดกิจกรรมมีผลดีมากตอการสอนตามปกติ  เปนวิธีการ
หนึ่งที่จะชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนสําหรับเด็กเรียนชาได 
  ออรตัน – ฟลินน (Orton – Flynn.  1997: Online) ไดทําการศึกษา เร่ือง การออกแบบ
ชุดการเรียนโดยใชส่ือการเรียนมัลติมีเดีย  นํามาใชการสอนในเรื่องที่ยาก สําหรับนักเรียนโดยใชชุด
การเรียนที่เนนการปฏิสัมพันธของการสื่อสารมัลติมีเดียมาใช  มีการสังเกตและพิจารณาจากผลงาน
ของนักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียน MIC  (Multimedia Interactive Calculator)   ผลการศึกษา
พบวา  ชุดการเรียนมีประสิทธิภาพ โดยจะชวยใหนักเรียนคนพบรูปของจํานวน และเขาใจความจริง
ของจํานวน และไดแสดงถึงประโยชนการสอนคณิตศาสตรสําหรับเนื้อหายาก 
  แบททิส อีลีเนอร และ คริสตัล (Battis ; Eleanor ; & Christal.  1981) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการสอนทักษะการคิดโดยตรงกับการพัฒนาทางสติปญญา  กลุมตัวอยาง 
ที่ศึกษา  คือ นักเรียนเกรด 6  ที่เปนนักเรียนอยูในระดับฉลาด  โดยแบงเปนกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมนักเรียนทั้งหมดจะไดรับการทดสอบการคิดเชิงตรรกศาสตร  ซึ่งจําแนกออกเปน 4 ระดับ  
พัฒนาการทางสติปญญา  กลุมทดลองจะไดรับการสอนทักษะการใหเหตุผล  โดยใชโปรแกรม 
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอุปมานและอนุมาน โดยใชเวลา 12 สัปดาห  ผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองมีพัฒนาการทางสติปญญาสูงกวากลุมควบคุม  นักเรียนหญิงมีทักษะการคิด 
เชิงตรรกศาสตรตํ่ากวาเด็กชาย เลน I.Q  และการทดสอบทักษะการคิดเชิงตรรกศาสตร  มี 
ความสัมพันธกัน 
 งานวิจัยในประเทศ 
  ตันหยง  อ่ิมมาก (2537: 101) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับ
การสอน  โดยใชแบบฝกหัดที่ใหขอมูลปอนกลับดวยกระบวนการแกปญหากับการสอนตามคูมือครู 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  สมชัย  อุนอนันต (2539: 115) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถิ่นกับ
การสอนโดยครู เปนผูสอนที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาและความสนใจทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการศึกษาพบวา   ความสามารถในการคิดแกปญหาของ
นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถิ่นสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน โดย
ครู เปนผูสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  กรรณิกา  ไผทฉันท ( 2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตาม
วิธีการวิจัยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอส่ิงแวดลอม ในกิจกรรม
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ชุมนุมวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางที่ใช  มีจํานวน  60 คน  แบงเปน
กลุมทดลองที่ 1  จํานวน  30 คน และกลุมทดลองที่ 2  จํานวน  30 คน  กลุมทดลองที่ 1  ไดรับ  
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการวิจัย  กลุมที่ 2  ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู  ผลการศึกษาพบวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการวิจัยกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุด
กิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการวิจัยกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับ 
การสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมิติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชแผนผังมโนมิติ  มีความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร แตกตางกัน 
 จากงานวิจัยดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสามารถพัฒนา
ความสามารถผูเรียนไดหลายดาน  ใหผูเรียนมีการแสวงหาและคนพบความรูดวยตัวเอง  สราง 
องคความรูของตนเอง  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะตางๆ ของผูเรียน ดวยเหตุนี้ 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  เพื่อเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

 
4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4.1  ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  การดําเนินชีวิตนั้นมักจะเผชิญกับปญหา  ซึ่งมีความยุงยากซับขอนตางๆ กัน  ยิ่งใน
สังคมปจจุบันความซับซอนของปญหายิ่งมากขึ้นกวาเดิม  การฝกใหนักเรียนมีทักษะในการคิด
แกปญหา จึงจําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากปญหามักเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูส่ิงตางๆ  ซึ่งใน
กระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรนั้น  เร่ิมตนดวยการสังเกต และระบุปญหาแลว  จึงนําไปสู 
การตั้งสมติฐาน  การทดลอง และการสรุปผล  ดังนั้น บุคคลที่มีทักษะในการคิดแกปญหาก็จะทําให
สามารถหาคําตอบหรือหาหนทางในการแกปญหาไดสําเร็จ  สําหรับความหมายของการแกปญหา
และการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย
ไว  ดังนี้ 
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  กาเย (Gagne.  1970: 63) ไดอธิบายความหมายของการแกปญหาวา  ความสามารถ
ในดานการคิดแกคิดปญหาเปนรูปแบบของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตองอาศัยความคิดรวบยอด เปน
พื้นฐานการเรียน  เปนการกระทําที่มีจุดมุงหมายเปนการเลือกเปนการเลือกเอาวิธีการ  หรือ
กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูจุดหมายที่ตองนั้นโดยอาศัยความรูแจง หรือความหยั่งเห็น
(Insight) ในปญหาอยางถองแทเสียกอนจึงจะเปนปญหา 
  กูด (Good.  1973: 518)  ไดแสดงความคิดเห็นวา  วิธีการทางวิทยาศาสตรกับ 
การแกปญหาเปนเรื่องเดียวกัน และไดอธิบายวา  การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ  
ซึ่งอยูในสภาวะที่มีความยุงยากลําบาก หรืออยูในสภาพที่พยายามตรวจสอบขอมูลที่หามาได  
ซึ่งมีความเกี่ยวของปญหา  มีการตั้งสมมติฐาน  และการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุม  
มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง  เพื่อหาความสัมพันธนั้นวาจริงหรือไม 
  บอรน เอคสเตรน และ โดมิโนสกี (Bourne, Ekstrand ; & Dominoski.  1971: 44)  
ไดกลาวไววา  การแกปญหาเปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู ความคิด  จากประสบการณ
กอนๆ และสวนประกอบของสถานการณที่เปนปจจุบัน  โดยนํามาจัดเรียงลําดับใหมเพื่อผลสําเร็จ 
ในจุดมุงหมายเฉพาะอยาง 
  กิลฟอรด (Guilford.  1971: 104) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทฤษฎีโครงสรางทาง
สติปญญา (The Structure of Intellect) กับข้ันตอนการคิดแกปญหา ของ ดิวอี้ ไดสรุปวา ข้ันตอน
ในการวิเคราะหปญหามีความสามารถทางดานความรู (Cognition) ข้ันในการเสนอวิธีการแกปญหา
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดแบบเอกนัยและแบบอเนกนัย (Convergent and Divergent) 
สวนขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ มีความสัมพันธกับความสามารถทางดานประเมินคา 
(Evaluation)  
  อายรเซง อูซเบอรก และ เบิรน (Eysenck , Wurzburg ; & Berne.  1972: 44) ได
กลาวถึงการแกปญหาวา เปนกระบวนการที่จําเปนตองอาศัยความรูในการพิจารณาสังเกต
ปรากฏการณและโครงสรางของปญหา รวมทั้งตองใชกระบวนการคิดเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย 
ที่ตองการ  
  นอกจากนี้ สมจิต  สวธนไพบูลย (2527: 8) ไดสรุปวา ในการดําเนินการแกปญหา 
จะสําเร็จลุลวง อยางมีประสิทธิภาพเพียงไร ข้ึนอยูกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  วินัย  คําสุวรรณ (2528: 41) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหา
แลวสรุปวา  
   1.  ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธกับประสบการณ  การเรียนรู  
การฝกฝน  วิธีการแกปญหา  ระดับสติปญญาและสภาพแวดลอมทางสังคม 
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   2.  ผูที่มีความสามารถในการแกปญหาสูง  มีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง และ 
หลักการในการแกปญหาดี 
   3.  แรงจูงใจที่เกี่ยวกับความชอบในการแกปญหาพฤติกรรมการแกปญหา และ 
สภาพแวดลอมรอบตัวนักเรียน  สงผลถึงความสามารถในการแกปญหา 
   4.  นักเรียนชายและหญิง ระดับอายุเทากัน  มีความสามารถในการแกปญหา 
ไมแตกตางกัน 
   5.  ความสามารถในการแกปญหาพัฒนาขึ้นตามระดับอายุ 
   6.  ความสามารถในการแกปญหามีความสัมพันธ กับทักษะวิทยาศาสตรมูล 
ฐานและผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตร  
  รุงชีวา  สุขดี (2531: 35) ไดกลาววา  ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะ 
อยางหนึ่งที่จะตองฝกฝนอยูเสมอ และความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลยังขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายๆ อยางดวยกัน  คือ 
   1.  ประสบการณของแตละบุคคล 
   2.  วุฒิภาวะทางสมองของแตละบุคคล 
   3.  สภาพการณที่แตกตางกัน 
   4.  กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
   5.  ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 
  กาญจนา  ฉัตรศรีสกุล (2544: 57) สรุปวา  ความสามารถในการคิดแกปญหาผูเรียน
สามารถพัฒนาไดจากหลายแนวทาง  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวิธีการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณในการคิดแกปญหา อยางมีหลักการและใหเหตุผลการเรียน 
การสอน ที่นักเรียนสามารถคนพบองคความรูดวยตนเอง  เชน  การทําแบบฝกหัดก็เปนกิจกรรม 
อีกลักษณะหนึ่ง ที่ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดดวยเหตุผล 
  อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545: 62) ไดใหความหมายของความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหาที่พบ
เพื่อใหบรรลุจุดหมายตามที่ตองการ 
  สุวิทย  มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของการคิดแกปญหาวา”การคิดแกปญหา”
หมายถึง  ความสามารถทางสมองในการจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเอง
และสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุล หรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
  ชุติมา  ทองสุข (2547: 27) ไดสรุปไววา  ความสามารถในการคิดแกปญหาวา 
หมายถึง  ความสามารถทางสติปญญา ที่ตองอาศัยการเรียนรูจากประสบการณเดิมมาแกปญหา 
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ที่เปนประสบการณใหม  ยิ่งปญหาสลับซับซอนยิ่งตองอาศัยการคิดมาก  โดยมีการคิดแกปญหา 
ที่เปนระบบ หรือแบบแผนวิธีการที่จะทําใหเกิดการคิดแกปญหาบรรลุผล 
 สรุปไดวา  ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนความสามารถในการใชความรู
ประสบการณเดิม  ความคิดของผูเรียนแกปญหาที่พบในสถานการณตางๆ ได  การคิดแกปญหา 
เปนกระบวนการ หรือทักษะที่มีความสําคัญตอมนุษยที่ตองใชในการแกปญหาในการดําเนินชีวิต 
และยังเปนพื้นฐานของการคิดทั้งมวล  ดังนั้น การสอนการคิดแกปญหาจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะตองทํา เพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีทักษะการคิดที่จําเปนในการใชชีวิตอยูภายในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2  การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้น จะแตกตางกันออกไปเพราะคนเรา
จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีหรือไมนั้น  ก็ข้ึนอยูกับวา บุคคลนั้น จะมีระดับสติปญญา 
ความรู  อารมณ  ประสบการณ  ตลอดจนไดรับการจูงใจดีหรือไมเพียงใด  ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญตอความสามารถในการแกปญหา และเราจะเห็นวา  วิธีการแกปญหานั้นก็ไมมีข้ันตอนที่
แนนอนตายตัวเสมอไป  ดังนั้น  การเรียนการสอนจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ อันที่
จะสงผลใหความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนดีข้ึนได  ดังเชน  
  แกรเออร (Gaier.  1953: 138 – 141) กลาววา  ในการแกปญหานั้น  จําเปนตองอาศัย
ขอเท็จจริง แตขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว ไมเปนการเพียงพอในการแกปญหา จําเปนตองรูจักสังเกต
พิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เปนประโยชนตอการแกปญหา  การสอนที่บอกแนวทางและขอเท็จจริง
ในการแกปญหานั้น  ไมสามารถชวยใหผูเรียนแกปญหาได ครูควรฝกใหนักเรียนสังเกต และหา
แนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง 
  เดรสเซล (Dressel.  1955: 418 – 420) และ แครอล (Caroll.  1964: 76) ไดอธิบายวา  
การคิดแกปญหาเปนเปาหมายสําคัญของการศึกษาทุกสาขา การแกปญหาเปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพล
ในระหวางหลักสูตรตางๆ  การแกปญหาเปนสวนที่สําคัญ และจําเปนสําหรับการศึกษาในโรงเรียน
ทั่วๆ ไป การคิดแกปญหาตองมีการฝกฝนอยูเสมอ มิใชคิดแกปญหาเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรเทานั้น 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาการเรียนไดยอมคิดแกปญหาอื่นๆ ไดเชนกัน  ครูควรมี
วิธีการฝกนักเรียนใหมีความสามารถในการคิดแกปญหา 
  เบเกอร (Baker.  1960: 130 – 155 ) เห็นดวยกับโกสตีนทที่วา ครูควรสอนใหนักเรียน
แกปญหาโดยการปรับปรุงเทคนิคในการสังเกต  การอภิปรายการวางแผนงาน และพยายามสงเสริม
ใหเด็กมีประสบการณเพื่อนําไปใชแกปญหา 
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  มังกร ทองสุขดี (2522: 5 – 10)  กลาวถึง กิจกรรมที่ครูควรทํา ดังนี้ 
   1.  ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี้  เปน
วิธีการที่ใชกันมานาน เปนวิธีการที่มีประโยชนอยูเสมอ  การทํางานชวยใหเรามีประสบการณเพิ่มข้ึน
ยอมจะชวยใหเรามีหนทางในการแกปญหามากขึ้น  ในการสอนวิทยาศาสตรนั้น  ครูและนักเรียน
จะตองเผชิญปญหาอยูตลอดเวลา 
   2.  ฝกใหเด็กมีการทดสอบอยูเสมอ (The Testimonial Process) บางครั้งครู 
อาจกําหนดปญหาใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ โดยแนะใหนักเรียนกระทํากิจกรรมบางอยาง หรือ
การแสดงการสาธิตเพื่อใหนักเรียนหาคําตอบใหได นักเรียนที่มีโอกาสฝกการแกปญหาอยูเสมอนั้น
อาจจะหาแนวทางตางๆ ชวยไดเปนอยางดีการสอนเนื้อหาวิชาบางครั้ง  ครูไมอาจทําการทดลองได 
เชน  การวัดระยะทางจากโลกกับดวงดาวในทองฟา ก็ใหนักเรียนแกปญหาโดยการทดสอบคนควา
จากแหลงวิชาการตางๆ 
   3.  ฝกใหเปนผูมีเหตุผลแกตนเอง (The Innate Process) การฝกแบบนี้เปนการฝก 
ใหผูเรียนเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง  บางครั้งอาจจะเปนการเชื่อแบบมีลางสังหรณ (Intuition)  
ซึ่งเปนสัญชาติญาณของคน  มีผลงานของนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่เกิดจากลางสังหรณ  เชน 
Schwab  ไดคนพบจุดดับในดวงอาทิตย 
   4.  ใหรูจักการวิจารณ (Critical thinking) จอรน  ดิวอี้ นักการศึกษาผูมีชื่อเสียง 
ไดกําหนดวิธีการแกปญหาโดยการวิเคราะห  วิจารณปญหานั้นออกเปนขอๆ ดังนี้ 
    4.1  การกําหนดปญหา 
    4.2  รวบรวมขอเท็จจริง 
    4.3  ต้ังสมมติฐาน 
    4.4  ทดสอบสมมติฐาน 
    4.5  ประเมินผล 
   การแกปญหาโดยวิธีนี้ไดรับความนิยมมาก  เพราะชวยใหเราแกปญหาตางๆ ได 
อยางกวางขวาง สามารถนําไปใชไดกับทุกสาขาวิชา บางทีเรียกวิธีการนี้วา การแกปญหาโดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (The Scientific Method) หรือวิธีการใชปญญา (The Method of Intelligence) 
   วิธีการแกปญหาโดยวิธีนี้  ครูควรจะฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ  เพราะสามารถจะ
นําไปใชในอนาคตอีกดวย  นอกจากนี้  ครูควรจะไดแนะนําหรือหาหนทางชวยใหนักเรียนรูจักคิด 
หรือกระทําในเรื่องนี้ดวย 
    1.  ฝกใหรูจักวิเคราะห – สังเคราะห  
    2.  ฝกใหรูจักออกความคิดเห็น (Suggestion) 
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   การฝก หรือกระตุนยั่วยุใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น  จะเปน 
การชวยใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดของตนเอง  เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนของนักเรียนดี
ข้ึนดีกวาการจะฝกใหนักเรียนใชแตความจําอยางเดียว  ครูจะตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ
เพราะนักเรียนอาจจะออกความเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 
  นอกจากนี้ ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 232 – 234) ยังไดกลาววา  ข้ันตอนในการ
แกปญหานั้น  อาจแจกแจงไดมากกวาหรือนอยกวา 4 ข้ัน ก็ได แลวแตความละเอียดในการแบง 
และทบวงมหาวิทยาลัย ก็ไดแบงออกเปน  4 ข้ันตอน  คือ 
   1.  การระบุปญหา ส่ิงสําคัญในขั้นนี้ก็คือ ความสนใจที่มีตอส่ิงที่พบเห็น ซึ่งเกิด
เนื่องจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะและทักษะในการสังเกต 
   2.  การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได   ซึ่งในทาง
วิทยาศาสตรเรียกวา สมมติฐาน 
   3.  การทดลอง เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา โดยอาศัยทักษะในการควบคุม 
ตัวแปร  การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4.  การสรุปผลการทดลอง เปนการแปรความ อธิบายความหมายของขอมูล  เพื่อ
หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
  นักจิตวิทยากลุม Cognitive – Field  มีความเห็นในการสอนใหแกปญหาวา  การใช
วิธีการสืบเสาะหาความรู  จะชวยใหเด็กมีประสบการณในการเก็บขอมูล  สํารวจ  ทดลอง เปนแรง
กระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูตอไป และการสอนเพื่อใหเด็กเกิดการแกปญหานั้น (พรรณี  ชูทัย. 
2528: 219) ไดเสนอไว  ดังนี้ 
   1.  ข้ันแรกสอน (Verbal Association Concepts) และ (Principles) ซึ่งถือวา 
เปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับแสวงหาความรูตอไป  การที่ครูจะสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรูนั้น ควร
ใชกับเด็กระดับ ป.5  ใหเด็กอยูในขั้นที่สามารถคิดเกี่ยวกับส่ิงที่ เปนนามธรรมได (Formal 
Operations) หรือ (Symbolic Representation) ถาใชกับชั้นเด็กๆไมสูจะเหมาะนัก  เพราะการใช
ภาษาของเด็กยังไมกวางขวาง  ถาหากจะใชวิธีการสืบเสาะหาความรูกับชั้นเด็กๆ ก็ตองใชความ
พยายาม 
   2.  สรางบรรยากาศที่จะชวยกระตุนใหเด็กเกิดความรูสึกเปนอิสระที่จะซักถาม 
บรรยากาศจะตองไมเขมงวดตึงเครียด  ถาเด็กเกิดความรูสึกกลัว  ถาทําผิดหรือถูกหัวเราะเยาะเด็ก
จะไมกลาซักถาม  ซึ่งจะไมกอใหเกิดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
   3.  กระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น และใหอิสระในการบรรยายเกี่ยวกับส่ิง 
ตางๆ ตอชั้นเรียนที่พรอมจะเขาใจและรับฟง 



 

 

42

   4.  กระตุนใหเด็กมีการเดา  วิเคราะหคําตอบ ซึ่งมีผลดีกวาการที่ครูจะเปน  
ผูวิเคราะหคําตอบเองทุกครั้ง 
   5.  สอนเทคนิคในการแกปญหาหรือการใชการสืบเสาะหาความรู  ดังนี้ 
    5.1  ข้ันเตรียม ครูเปนผูเสนอปญหาหรือกระตุนใหนักเรียนตั้งปญหาดวย 
ตนเอง หรืออาจใหต้ังสมมติฐานและใหทดสอบ 
    5.2  ข้ันสํารวจ  กระตุนและชวยใหนักเรียนหาขอมูล  ซึ่งเกี่ยวของกับปญหาครู
อาจชวยไดดวยการสอนใหใชหนังสืออางอิง  การใชหองสมุด หรือการใชคําถามกระตุน  ดังเชน ของ 
Bruner  ข้ันนี้ เปนขึ้นที่ครูเปดโอกาสใหเด็กคิดหาคําตอบอยางอิสระ  หาทางแกปญหาดวยตนเอง 
    5.3  ข้ันของการแกปญหา เมื่อเด็กคิดหาคําตอบได  กระตุนใหเด็กเรียนวิธี 
ที่ตนเองแกปญหาได  บางครั้งคําตอบนั้นๆ  เปนเรื่องจริงที่ไมตองมีการทดสอบ  ครูก็ใหเด็กหยุดอยู
เพียงขั้นที่ 3 นี้  แตบางครั้งบางเรื่องอาจจะตองมีการทดสอบเพื่อยืนยันผลที่ไดใหครูใชวิธีตอไปนี้ คือ 
การทดสอบ 
    5.4  ข้ันทดสอบ  โดยการกระตุนใหนักเรียนติดตามผลนอกหองเรียนวา  จะ
สามารถนําไปใชในการแกปญหาไดหรือไม  ถานําไปแสดงวา เกิดถายโยงความรู  ซึ่งเปนเปาหมาย 
ที่สําคัญของการสอนใหแกปญหานั้น ก็คือ  สามารถนําความรูที่เรียนมาไปใชไดจริง 
   6.  ในการสอนใหเด็กรูจักการแกปญหานั้นใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ดังนั้น  ในการฝกใหใชการสืบเสาะหาความรู จะตองคํานึงถึงเรื่องนี้ใหมาก  มิใชวาจะใชไดกับเด็ก
ทุกคน 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 20) กลาววา  ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนนั้น
จะแตกตางกัน  นักเรียนแตละคนจะมีความสามารถในการคิดแกปญหาไดดี หรือไมข้ึนอยูกับความรู  
ประสบการณ สติปญญา  ตลอดจนการไดรับแรงจูงใจดี หรือไมเพียงใด  ซึ่งปญหาดังกลาวจะสงผล
ตอความสามารถในการคิดแกปญหาทั้งสิ้น สําหรับวิธีการแกปญหานั้นอาจจะไมมีข้ันตอนที่แนนอน 
ตายตัวเสมอดังนั้น  ในการจัดการเรียนรู จึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ อันจะสงผลให
ความสามารถในการแกปญหา หรือคิดแกปญหาของนักเรียนดีข้ึน  ดังที่  สายหยุด  สมประสงค   
(2523) และ สมจิต  สวธนไพบูลย (2541: 91 – 92) กลาวไววา  การที่เด็กสามารถแกปญหาไดนั้น 
ผูสอนตองจัดสภาพการณภายนอก เพื่อยั่วยุใหนักเรียนไดใชกระบวนการเหลานั้นแกปญหา  เชน  
   1.  จัดสถานการณใหมๆ ที่มีวิธีการแกปญหา  ไดหลากหลายวิธี เพื่อใหนักเรียน
ฝกฝนในการคิดหาวิธีการการแกปญหา 
   2.  ปญหาที่ผูสอนนํามาใชฝกฝนนั้นนอกจากจะเปนปญหาแปลกใหมที่นักเรียน 
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ไมเคยประสบมากอนแลว  ก็ควรเปนปญหาที่ไมพนวิสัยของนักเรียนที่จะแสดงความสามารถการคิด
แกปญหาได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ปญหานั้นตองอยูในกรอบของทักษะทางเชาวปญญาของนักเรียน 
   3.  การฝกแกปญหา ผูสอนควรจะแนะนําใหนักเรียนไดรูและเขาใจปญหาได 
ถองแทเสียกอนวา เปนปญหาที่เกี่ยวกับอะไร  และถาเปนปญหาใหญ ก็ควรแตกออกเปนปญหา 
ยอยๆ แลวคิดแกปญหายอยแตละปญหา 
   4.  จัดบรรยากาศการเรียนการสอน หรือส่ิงแวดลอมที่เปนสภาวะภายนอกของ
นักเรียนที่เปนไปในทางที่เปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว  นักเรียนจะเกิดความรูสึกวาเขาสามารถคิดคน
เปลี่ยนแปลงอะไรไดบางในบทบาทตางๆ 
   5.  ใหโอกาสใหนักเรียนไดคิดอยูเสมอ  โดยผูสอนไมควรบอกวิธีการแกปญหา 
ตรงๆ แกนักเรียน ดังนั้น  ผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนการคิดแกปญหาจากสถานการณ 
ตางๆ ที่หลากหลายดวยกิจกรรมหรือกลยุทธที่เหมาะสม และควรสอดแทรกอยูในทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู 
  การฝกหรือกระตุนใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น จะชวยใหนักเรียนได
ใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนดีข้ึนกวาการใหนักเรียนใช
ความจําเพียงอยางเดียว 
  ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2541: 106) กลาววา  การสอนทักษะการคิดแกปญหาจะตอง
กําหนดสถานการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะที่สําคัญๆ ที่สอดคลองกับ
สถานการณในชีวิตจริง และควรเปนสถานการณที่จําเปนตอการรูจักคิดแกปญหาไดดี  
 สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหานั้น  ควรจัด
บรรยากาศ หรือสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการคิดคนเปลี่ยนแปลงไดงาย การจัดกิจกรรมที่
หลากหลายสถานการณแปลกใหม และสงเสริมใหนักเรียนไดฝกแกปญหาผานกระบวนการคิด 
และปฏิบัติอยางเปนระบบดวยตนเอง 
 4.3.ขั้นตอนการคิดแกปญหา  
  จากความสําคัญของการแกปญหา จึงมีนักการศึกษาและนักจิตวทิยาไดใหความสนใจ
และเสนอขั้นตอนในการแกปญหาไวหลายๆ แนวคิดดวยกัน  เชน  
  กิลฟอรด (Guilford.  1967: 313)  กลาววา  ความสามารถดานการคิดแกปญหาเปน
ผลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางมิติทั้งสามในโครงสรางทางสติปญญา   สําหรับ กิลฟอรด
(Guilford.  1971: 130)  ไดกําหนดลําดับข้ันตอนการแกปญหาไว  5 ข้ัน  คือ 
   1.  ข้ันการเตรียมการ (Preparation)  หมายถึง  การตั้งปญหาหรือคนพบปญหาวา 
ปญหาที่แทจริงของเหตุการณนั้นๆ คืออะไร 
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   2.  ข้ันการวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง  การพิจารณาดูวาสิ่งใดที่เปน 
สาเหตุสําคัญของปญหา หรือส่ิงใดที่ไมใชสาเหตุสําคัญของปญหา 
   3.  ข้ันเสนอแนวทางในการแกปญหา ( Production) หมายถึง  การหาวิธีการ 
แกปญหา  ซึ่งตรงกับสาเหตุของปญหาแลวแสดงออกมาในรูปของวิธีการแกปญหา 
   4. ข้ันตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง  การเสนอเกณฑเพื่อตรวจสอบผลลัพธ 
ที่ไดยังไมใชผลที่ถูกตอง ก็ตองมีวิธีการเสนอวิธีแกปญหาใหมจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
   5.  ข้ันในการนําไปประยุกตใหม ( Reapplication) หมายถึง การนําวิธีการ 
แกปญหาที่ถูกตองไปใชในโอกาสตอไปเมื่อพบเหตุการณที่เปนปญหาที่คลายคลึงกับปญหาที่เคย 
พบมาแลว 
  การมองความสามารถดานการคิดแกแกปญหาในลักษณะเปนขั้นตอนของการคิด  
นับวา มีประโยชนตอการคิดแกปญหา ซึ่ง กิลฟอรด (Guilford.  1971: 104) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา (The Structure of Intellect) กับข้ันตอนการคิดแกปญหา 
ของ ดิวอี้  ไดสรุปวา  ข้ันตอนในการวิเคราะหปญหา  มีความสัมพันธกับความสามารถทางดาน
ความรู (Cognition) ข้ันตอนในการเสนอวิธีการแกปญหา มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดแบบ
เอกนัยและอเนกนัย (Convergent and Divergent Thinking) สวนขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ
มีความสัมพันธกับความสามารถทางดานการประเมินคา(Evaluation) 
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2527: 8)  ไดเสนอวา  การแกปญหามีวิธีการที่ใชในการคนหา
คําตอบมากมายหลายวิธี เชน การลองผิด-ลองถูก  วิธีคิดกลับไปกลับมา  แตที่นิยมนํามาใช ใน 
การฝกฝนนักเรียนใหเปนคนชางเสาะแสวงหาความรูเยี่ยงนักวิทยาศาสตร  ไดแก  วิธีการทาง
วิทยาศาสตร  มีลําดับข้ันตอนใหญๆ ดวยกัน  ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1  ข้ันระบุปญหา 
   ข้ันที่ 2  ข้ันตั้งสมมติฐาน 
   ข้ันที่ 3  ข้ันพิสูจนหรือการทดลอง 
   ข้ันที่ 4  ข้ันฝกฝนและนําไปใช  
  ดิวอี้ (กิ่งฟา  สินธุวงษ ; และคณะ.  2529: 5 – 6 ; อางอิงจาก Dewey.  1971: 139)  
ไดเสนอวิธีการแกปญหาที่เรียกวา Dewey’s Problem Solution มีขั้นตอนตอไปนี้ 
   1.  การรับรูและการเขาใจปญหา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น คนสวนใหญจะตองพบกับ
ความตึงเครียด  ความสงสัย และความยากลําบากที่จะตองพยายามแกไขปญหานั้นใหหมดไปใน
ข้ันตนผูพบเห็นปญหาจะตองรับรูและเขาใจในปญหานั้นกอน 
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   2.  การระบุปญหาและแจกแจงลักษณะของปญหา ปญหาที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะ
แตกตางกันมีระดับความยากงายที่จะแกไขไดตางกันจึงตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
    2.1  มีตัวแปรตนเหตุหรือองคประกอบอะไรบาง 
    2.2  มีอะไรบางที่จะตองทําการแกปญหา 
    2.3  ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไป โดยใหมองเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะแกปญหาไปทีละตอน 
    2.4  ตองรูจักถามคําถามที่จะเปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา 
    2.5  พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหาจริงๆ บางครั้งอาจมีส่ิงที่เรามอง
ไมเห็นชัดที่เปนตัวกอปญหา  ถาขจัดสิ่งนั้นไดก็จะแกปญหาได 
   3.  การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน 
    3.1 จะมีวิธีการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหานั้นวาอยางไร ใครจะเปนผูให
ขอมูลเหลานั้น 
    3.2  สรางสมมติฐานหรือคําถามที่อาจเปนไปไดเพื่อชวยแกปญหา 
   4.  การเลือกวิธีแกปญหา หลังจากที่ไดนําความคิดวาจะแกปญหาไดอยางไร แลว
ก็ลองพิจารณาดูวา จะใชวิธีใดบาง 
   5.  การทดลองนําเอาวิธีการแกปญหามาใช 
  กรมวิชาการ (2546: 221 – 223) ไดเสนอกระบวนการแกปญหาไว  4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1.  ทําความเขาใจปญหา 
   2.  วางแผนแกปญหา 
   3.  ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล 
   4.  ตรวจสอบการแกปญหา 
  การแกปญหา เปนกระบวนการที่มีหลักการและขั้นตอนอยางมีระบบระเบียบและตอง
ใชความคิดอยางซับซอน  เพื่อมองปญหาไดหลายแงมุม หลายวิธีการ แลวเลือกวิธีที่ดีที่สุด ที่ทุกคน
ยอมรับไปใชในการแกปญหา ทําใหผลที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซึ่งหลักการและขั้นตอน
ในการแกปญหานั้น  มีมากมาย และมีลักษณะขั้นตอนแตกตางกันออกไป  ไดแก  ข้ันตอนในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  คือ 
   1.  ข้ันรูจักปญหา เปนขั้นที่บุคคลรับรูส่ิงเราที่ตนกําลังเผชิญอยูวาเปนปญหา 
   2.  ข้ันแสวงหาเคาเงื่อน เปนขั้นที่บุคคลใชความพยายามอยางมากในการระลึกถึง
ประสบการณเดิม 
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   3.  ข้ันตรวจสอบความถูกตอง กอนที่จะตอบสนองในลักษณะของการจัดประเภท
หรือแยกโครงสรางของเนื้อหา 
   4.  การตัดสินใจตอบสนองที่สอดคลองกับปญหา 
  จากแนวคิดในการแกปญหาและขั้นตอนในการแกปญหาดังกลาวพบวา การแกปญหา
ที่ดีนั้น จะตองเปนขั้นตอน  มีระบบแบบแผน  ซึ่งเปนระบบแบบแผนที่สอดคลองกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  อาจมีการแจกแจงขั้นตอนที่แตกตางกัน  ข้ึนอยูกับความละเอียดในการแบงขั้นตอน
นั้นๆ ซึ่ง กูด (Good.  1973: 486) ไดใหความเห็นวา  วิธีการทางวิทยาศาสตร ก็คือ  การแกปญหา
นั่นเอง และการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ถือวา เปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหา 
ที่สมบูรณที่สุด  เพราะเปนวิธีที่มีกระบวนการหาคําตอบหรือหาความรูที่มีข้ันตอนตอเนื่อง  มีระบบ 
แบบแผน มีการใชเหตุผลข้ันสูง (พจนา  ทรัพยสมาน)  โดยสรุปข้ันตอนในการแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตร ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีอยู  4 ข้ันตอน  ดังที่ เวียร (Weir.  1974: 17) ไดสรุปไว 
ดังนี้ 
   1.  ข้ันระบุปญหา (Statement of the Problem) 
   2.  ข้ันวิเคราะหปญหา (Defining the Problem or Distinguishing Essential 
Features) 
   3.  ข้ันสอนวิธีการแกปญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis) 
   4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ (Verifying the Solution) 
  สแตนิช  (Eberle ; & Stanish.  1996 : 9) ไดเสนอวา ในการคิดแกปญหาจะมีทักษะ
และมีการฝกเปนขั้นตอน  6  ข้ันตอน ดังนี้  
   1.  ข้ันตระหนักรูปญหา (Sensing Problems and Challenges)  หมายถึง  
ความสามารถในการคิดเพื่อกําหนดสิ่งที่เปนสาเหตุหรือปมของปญหาภายในสถานการณที่
กําหนดให 
   2.  ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (Data Finding หรือ Fact 
Finding) หมายถึง  ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสาเหตุ 
ที่ทําใหเกิดปญหา 
   3.  ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา (Problem Finding) หมายถึง 
ความสามารถ ในการคิด  วิเคราะห  คาดคะเน  ระบุปญหาที่เกี่ยวของและปญหาที่แทจริง หรือ
สําคัญที่สุดได 
   4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding)  หมายถึง  ความสามารถ 
ในการคิดคนหาวิธีการแกปญหาหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อนําไปสูการแกปญหา 
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   5.  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา ( Solution Finding)  หมายถึง 
ความสามารถในการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือกวาวิธีการใดเปนวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุด 
   6.  ข้ันดําเนินการแกปญหา (Acceptance Finding) หมายถึง  ความสามารถ 
ในการนําวิธีการแกปญหาที่เลือกไวไปใชในการแกปญหาโดยมีการวางแผนการดําเนินการแกปญหา
เปนลําดับข้ันพรอมนําเสนอแผนการดําเนินงานแกปญหา 
  บลูม ( มนัสนันท  สระทองเทียน.  2548: 29 ; อางอิงจาก Bloom.  1956: 122 ) ได
เสนอขั้นตอนการคิดแกปญหาไว  ดังนี้ 
   ข้ันที่ 1  เมื่อผูเรียนพบปญหา ผูเรียนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวของกับ
ปญหา 
   ข้ันที่ 2  ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่มาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นมาใหม 
   ข้ันที่ 3  จําแนกแยกแยะปญหา 
   ข้ันที่ 4  เลือกการใชทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 
   ข้ันที่ 5  การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 
   ข้ันที่ 6  ผลที่ไดจากการแกปญหา 
  นอกจากนี้ บลูม (Bloom.  1956: 122) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา  ความสามารถทางสมอง
ที่นํามาใชในการคิดแกปญหาในขั้นที่ 1  ถึง ข้ันที่ 4  เปนสวนหนึ่งของการนําไปใช (Application)  
ข้ันที่ 5 และขั้นที่ 6  เปนสวนของความเขาใจ (Comprehension) สวนความรู – ความจํา 
(Knowledge) นับวา  เปนพื้นฐานที่จําเปนตอการคิดแกปญหา  สําหรับความสามารถในการ 
วิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถของสมองอีกอยางหนึ่งที่นํามาใชในขบวนการคิดแกปญหา
ในขั้นที่ 3 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรดังกลาว  จะพบวา การแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีระบบแบบแผน มีเหตุผล มีข้ันตอน
ที่เหมาะสม  ตองใชความคิดอยางซับซอน  รวมทั้งสติปญญา  สมรรถภาพทางสมองประสบการณ 
และความถนัด เพื่อที่จะหาวิธีการแกปญหาตามสาเหตุและสามารถวิเคราะหผลที่จะเกิดจากการใช
วิธีการแกปญหานั้นได  
  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยใชแนวขั้นตอนการคิดแกปญหาดวยวิธีการของ สแตนิช 
(Eberle ; & Stanish.  1996: 9)  ซึ่งมีข้ันตอนการคิดแกปญหาสอดคลองกับข้ันตอนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เปนผลใหเกิดกระบวนการทางปญญาทั้ง   6  ข้ัน    ตามแนวคิดของ บลูม  (Bloom.  1956:  122)   
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ตามหลักการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใหผูเรียนแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง    
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ผูวิจัยไดสรุป ข้ันตอนในการคิดแกปญหาโดย
ใหนักเรียนตอบคําถาม ในแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดย
กําหนดสถานการณ  จํานวน  5 สถานการณ  แตละสถานการณ  จะมีคําถามจํานวน  6 ขอ  ตาม
ข้ันตอนการคิดแกปญหา  6 ข้ัน  ของ  สแตนิช (Stanish) ดังนี้ 
   1.  ข้ันตระหนักรูปญหา ( Sensing Problems and Challenges) หมายถึง  
ความสามารถในการคิด  เพื่อกําหนดสิ่งที่เปนสาเหตุหรือประเด็นของปญหาภายในสถานการณ 
ที่กําหนดให 
   2.  ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (Data Finding หรือ Fact 
Finding) หมายถึง  ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสาเหตุ 
ที่ทําใหเกิดปญหา 
   3.  ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา (Problem Finding) หมายถึง  
ความสามารถในการคิด  วิเคราะห  คาดคะเน  ระบุปญหาที่แทเกี่ยวของและปญหาที่แทจริง หรือ
สําคัญที่สุดได 
   4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding)  หมายถึง  ความสามารถใน
การคิดคนหาวิธีการแกปญหาหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการแกปญหา 
   5.  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา ( Solution Finding)  หมายถึง 
ความสามารถในการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือกวา วิธีการใด เปนวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุด 
 
   6.  ข้ันดําเนินการแกปญหา (Acceptance Finding) หมายถึง  ความสามารถ 
ในการนําวิธีการแกปญหาที่เลือกไวไปใชในการแกปญหาโดยมีการวางแผนการดําเนินการแกปญหา
เปนลําดับข้ันพรอมนําเสนอแนวทางและผลการแกปญหา 
 สรุปไดวา  ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหานั้น  ควรจัด
บรรยากาศ หรือสภาพแวดลอมที่สงเสริมการคิด  โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสงเสริมให
นักเรียนไดฝกการคิดแกปญหาผานกระบวนการคิด และการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนและมีแบบแผน
ดวยตนเอง 
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 4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   นาบอร (Nabor.  1975: 3241 – A) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 5 และเกรด 6  โดยใชแบบทดสอบ lowa test of 
Education  Progress : Science  วัดความสามารถในการแกปญหา และใชแบบทดสอบ lowa test 
of Basic Skills From  5  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
   ฮอลโลเวล (Hoolowell.  1977: 57) ไดทําการศึกษากระบวนการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 7 ข้ันตอน คือ  ความเขาใจในปญหา  การระลึกถึงขอเท็จจริง  การรวบรวมขอเท็จจริง 
การตรวจสอบผล  การตรวจสอบวิธีการแกปญหา  การคัดคาน หรือการยอมรับวิธีการคิดแกปญหา 
พบวา  นักเรียนแกปญหาไดสําเร็จ  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่แกปญหาไมสําเร็จ และ
กระบวนการคิดแกปญหาสอดคลองกับข้ันตอนการคิดขั้นที่หนึ่งถึงรอยละ 85 
   ชอร (Shaw.  1977: 5337 – A)  ไดศึกษาวิธีการฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการคิดแกปญหาที่สามารถสงผลถึงทักษะการคิดแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตร และสังคมศึกษา
โดยฝกกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหกลุมทดลอง  เปนเวลา 24 สัปดาห พบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนสูงดานทักษะการคิดแกปญหาทั้งวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งแสดงวา ทักษะการคิดแกปญหาสามารถสอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
กระบวนการนั้นสามารถถายทอดไปยังเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาได 
   ฮูเวอร (Hoover.  1999: CD- Rom) ศึกษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบ ที่มีตอ
ความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการระลึกได  โดยทําการทดลองกับนักเรียน  
3 กลุม  กลุมแรกเรียนดวยวิธีการอธิบายที่ใชตัวอักษรอยางเดียว  กลุมที่ 2 เรียนดวยการอธิบายที่ใช
ตัวอักษร และตาราง กลุมที่ 3  เรียนดวยการอธิบายที่ใชตัวอักษร และแผนผังที่เปนระบบใชเนื้อหา 
เร่ืองกลูโคส พบวา  ความสามารถในการแกปญหาไมตางกัน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อัญชลีพร  เตชะศิรินุกูล (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชชุดการสอนวิทยาศาสตร ดวยยุทธวิธีกาตัดสินใจกับการสอนตาม
คูมือครู ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียน  โดย
ชุดการสอนวิทยาศาสตรดวยยุทธวิธีการตัดสินใจกับนักเรียน ที่รับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   สุภาวรรณ  ดานสกุล (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ ใน
การคิดแกปญหา และการพึ่งตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1  ที่เรียนโดยการสอนกิจกรรม
วิธีการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู  การจัดกิจกรรม  กลุมตัวอยาง 60คน แบงเปนกลุม
ทดลอง  30 คน  ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร และกลุมควบคุม 30 คน
ไดรับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม ใชเวลาทดลองกลุมละ 16 คาบ ๆ ละ  50 นาที  พบวา
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตรกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
   ชุติมา   ทองสุข (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดใชแบบ
ฝกทักษะการทดลอง  กลุมทดลองจํานวน 30 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – 
Posttest  Design พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา  การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรข้ึนอยูกับวิธีการจัดการเรียนรู  รูปแบบการจัดกิจกรรม ที่มุงเนนใหนักเรียนไดรับ
แสวงหาความรู และคนพบความรูดวยตนเอง  โดยใชทักษะการคิดแกปญหาจากประสบการณ และ
เหตุการณที่เคยไดรับอยางมีหลักการ เหตุผล และมีระบบขั้นตอน  โดยนักเรียนคิดและปฏิบัติดวย
ตนเองมากที่สุด  ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัย  จึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  เมื่อไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโดยผูเรียนแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเอง 
 
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง 
  2.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  4.  แบบแผนการทดลอง 
  5.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  6.  วิธีการดําเนินการทดลอง 
  7.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที ่ใช ในการวิจ ัย เปนนักเร ียน  ชวงชั ้นที ่ 4   ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  
โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม   อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา 2551  จํานวน  2 หองเรียน   รวมทั้งสิ้น  จํานวน  50 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
ไดแก  
   นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห  ปการศึกษา  
2551  จํานวน  90 คน  เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบางเลนวิทยา  จํานวน  30 คน  เปน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร  กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
   เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม อําเภอดาน
มะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  2 หองเรียน  มีนักเรียน
ทั้งหมด  จํานวน  50 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดย
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วิธีการเลือกจากนักเรียน  จํานวน  2 หองเรียน  มา 1  หองเรียน โดยการใชหองเรียนเปนหนวยเลือก  
ไดขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวน  30 คน 
 

2.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 4  ชั้น
มัธยมศึกษาปที 6  สาระที่ 1: ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   หนวยการเรียนรูที่ 5  พันธุศาสตร   
โดยมีหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 
  1.  เร่ืองที่ 1  พันธุกรรม 
  2.  เร่ืองที่ 2  เทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA   
  3.  เร่ืองที่ 3  การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA 
 

3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยใชเวลา  12 ชั่วโมง  ระยะเวลา  4 สัปดาห  โดยสอนในชั่วโมง
วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  
 

4.  แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งดําเนินการทดลองตาม แผนการทดลอง 
One Group  Pretest – Posttest - Design (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 59 – 60) ซึ่งมีแบบแผน 
การทดลอง  ดังนี้ 
 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 X T2 
    

    

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 

  E    แทน กลุมทดลองที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
  T1 แทน การทดสอบกอนการทลอง 
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
  X แทน  ชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
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5.  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  1.  ชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 1.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
  1.1  ชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  การสรางชุดกิจกรรมผูวิจัย 
ไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปนี้  
   1.1.1  ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
   1.1.2  ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผล 
การเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.1.3  วิเคราะหเนื้อหารายละเอียดและสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จะนํามา
สรางชุดกิจกรรม 
   1.1.4  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู  ส่ือ  แหลงการเรียนรู 
   1.1.5  สรางชุดกิจกรรม  จํานวน  12 ชั่วโมง  ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด  ดังนี้ 
    1.1.5.1  ชื่อชุดกิจกรรม 
    1.1.5.2  ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม   คือ คือการแนะนํารายละเอียดภายใน 
ชุดกิจกรรม  
    1.1.5.3  ชื่อเร่ือง พันธุศาสตร  สวนของกิจกรรมที่จะศึกษา 
     -  หนวยการเรียนที่ 1  เร่ือง พันธุกรรม 
     -  หนวยการเรียนที่ 2  เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA   
     -  หนวยการเรียนที่ 3  เร่ือง การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA 
    1.1.5.4  คําชี้แจง  สวนที่อธิบายลักษณะของกิจกรรม 
    1.1.5.5  จุดประสงคการเรียนรู  การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
    1.1.5.6  เวลา คือ  เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมแตละเรื่อง 
    1.1.5.7  กระบวนการจัดการเรียนรู   เปนสวนที่ใหนักเรียนปฏิบัติกําหนดไวใน
หนวยการเรียนแตละเรื่อง ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรม  ดังนี้   
     1.1.5.7.1  ขั้นการสงเสริมความรอบรู  ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
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      1.1.5.7.1.1  กิจกรรมอานดี  มีความรู   
      1.1.5.7.1.2   กิจกรรม  สนุกกับการตั้งคําถาม 
     1.1.5.7.2  ขั้นปฏิบัติการดีมีประโยชนตอสังคม ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
      1.1.5.7.2.1  กิจกรรมจุดประกายความสนใจ    
      1.1.5.7.2.2  กิจกรรมวางแผนการเรียนรู    
      1.1.5.7.2.3   กิจกรรมลงมือเรียนรูตามแผน 
      1.1.5.7.2.4  กิจกรรมนําเสนอขอมูล&สรุปความรู   
     1.1.5.7.3  ขั้นพัฒนาและเผยแพรผลงาน 
      1.1.5.7.3.1  กิจกรรมจัดทําชิ้นงาน   
    1.1.5.8   แบบทดสอบทายกิจกรรมคือ  คําถามตามจุดประสงคของกิจกรรมให
นักเรียนตอบ 
    1.1.5.9  เฉลยแบบทดสอบทายกิจกรรม  นักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง  
โดยดูตามเฉลยที่ใหไว 
    1.1.5.10  สรุปรวมคะแนนการประเมินตนเองกิจกรรมแตละเรื ่องตาม
แบบฟอรมใหนักเรียนกรอกคะแนนที่ไดจากการประเมินตนเอง 
   1.1.6  สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลอง (IOC) และครอบคลุมคุณสมบัติที่
ตองการ ประเมินโดยใชแบบประเมินชุดกิจกรรม ที่ผูวิจัย สรางขึ้นในการประเมินความเหมาะสม
ของเนื้อหา  ความสอดคลองกับจุดประสงคกับกระบวนการเรียนรูและความเหมาะสมของภาษา  
ซึ่งกําหนดคาระดับความคิดเห็นออกเปน  4 ระดับ  ดังนี้ 
    สอดคลองเหมาะสมดีมาก  ให  4 คะแนน 
    สอดคลองเหมาะสมดี   ให  3 คะแนน 
    สอดคลองเหมาะสมพอใช  ให  2 คะแนน 
    ไมสอดคลองเหมาะสม   ให  1 คะแนน 
      

     นําผลจากผูเชี่ยวชาญมาตัดสินตามเกณฑ   ดังนี้ 
      3.00 – 4.00 หมายถึง มีความสอดคลองเหมาะสมระดับดีมาก 
      2.50 – 2.99 หมายถึง มีความสอดคลองเหมาะสมดี 
      2.00 – 2.49 หมายถึง มีความสอดคลองเหมาะสมพอใช 
      1.00 – 1.99 หมายถึง ตองปรับปรุงความสอดคลองเหมาะสม 
  ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพของชุดกิจกรรมวาตองมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ข้ึนไป 
คือ อยูในระดับดี ถึงดีมาก 
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   1.1.7  นําชุดกิจกรรมการเรียนรู ที ่สรางเสร็จเรียบรอยแลว  เสนอตอประธาน
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ ตรวจสอบ พิจารณา และปรับปรุงแกไข  จํานวน  4 ทาน  ซึ่งประกอบ 
ดวย  ครูผูสอนวิชา  วิทยาศาสตร  1  ทาน   นักว ิทยาศาสตร ศ ึกษา  1  ทาน  และนักว ัดผล 
ประเมินผล 1 ทาน  ดานภาษา 1  ทาน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณา
เร่ือง  ความเหมาะสมของเนื้อหา  ความสอดคลอง ของจุดประสงคกับกระบวนการเรียนรู และภาษา 
ที่ใช  ผลประเมินคาเฉลี่ย ความสอดคลองในแตละดานของชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเองดังแสดงใน ตาราง 2 ถึง ตาราง 4 
 
ตาราง 2  แสดงความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรู  
      ดวยตนเอง หนวยการเรียนที่ 1  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ที่ เร่ืองที่ประเมิน คาเฉลี่ย ระดับของความเหมาะสม 
    

1. ดานเนื้อหา 3.66         ดีมาก 
2. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร   
 2.1  กิจกรรม 3.66         ดีมาก 
 2.2  คําถามทายกิจกรรม 3.75         ดี 
3. ดานภาษา ภาพประกอบ และการนําไปใชประโยชน 3.5         ดี 
4. โดยภาพรวมความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 3.75         ดีมาก 
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ตาราง 3  แสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ 
     ความรูดวยตนเอง หนวยการเรียนที่ 2  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ที่ เร่ืองที่ประเมิน คาเฉลี่ย ระดับของความเหมาะสม 
    

1. ดานเนื้อหา 3.66         ดีมาก 
2. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร   
 2.1  กิจกรรม 3.66         ดีมาก 
 2.2  คําถามทายกิจกรรม 3.75         ดี 
3. ดานภาษา ภาพประกอบ และการนําไปใชประโยชน 3.50         ดี 
4. โดยภาพรวมความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 3.75         ดีมาก 
    

 
ตาราง 4 แสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ 
      ความรูดวยตนเอง หนวยการเรียนที่ 3  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ที่ เร่ืองที่ประเมิน คาเฉลี่ย ระดับของความเหมาะสม 
    

1. ดานเนื้อหา 3.66         ดีมาก 
2. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร   
 2.1  กิจกรรม 3.65         ดี 
 2.2  คําถามทายกิจกรรม 3.75         ดี 
3. ดานภาษา ภาพประกอบ และการนําไปใชประโยชน 3.50         ดี 
4. โดยภาพรวมความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 3.75         ดี 
    

 
   1.1.8  นําชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองที่ไดรับการ
ตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญ  มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับผูเรียนที่ไมเคยเรียนเรื่องนี้
มากอนและไมใชกลุมตัวอยาง  ตามขั้นตอนตอไปนี้  
    1.1.8.1  ทดลองกับนักเรียนเปนรายบุคคลซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 3 คน 
และแกไข (Individual Try Out and Revision) โดยเลือกนักเรียนที่ ออนกวาปานกลาง โดยทํา 
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การทดสอบ (Pretest) เสียกอนจากนั้นใหนักเรียนไดเรียนบทเรียน  ในขณะเดียวกันคอยสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนและจดบันทึกไว เพื่อที่จะไดนําไปขัดเกลาบทเรียนใหใชไดเหมาะสมตอไป  
และเมื่อนักเรียนเรียนจบ  แลวก็ใหทําแบบทดสอบ (Post-test) อีกครั้งหนึ่ง 
    1.1.8.2  ทดลองเปนกลุมๆ ละ  3 คน  จํานวน  3 กลุม   เปนกลุมนักเรียนที่มีผล 
การเรียน ปานกลาง ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงแกไข  (Group Try Out and Revision) จากนั้น
ก็ดําเนิน การเหมือนกับข้ันตอนแรก 
    1.1.8.3  ทดลองเปนกลุมๆ ละ 5 คน  จํานวน 2 กลุม  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 
กับนักเรียนอยูในระดับปานกลางเพื่อปรับปรุงแกไข (Group Try Out and Revision) จากนั้นก็
ดําเนินการ เหมือนกับข้ันตอนแรก 
    1.1.8.4  การทดลองภาคสนามหรือทดลองกับหองเรียนจริงจํานวน 1 หองเรียน  
ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มีความแตกตางกันตามระดับความสามารถและปรับปรุงแกไข (Field Try 
Out and Revision) โดยทําการทดลองกับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  90  คน   
จํานวน 1  หองเรียน   ดําเนินการเหมือนระยะแรกๆ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขจนเปนที่แนใจวา
เหมาะสมที่นํามาใช  โดยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
     เกณฑที ่ใชในการปรับปรุงกิจกรรมในชุดกิจกรรมการแสวงหา  และ
คนพบ ความรูดวยตนเองพิจารณาจากการตอบคําถามในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบทาย 
ชุดกิจกรรม ในเกณฑมาตรฐานอยางนอย 80/80  
      80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถาม 
ระหวางทํากิจกรรมในแตละชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเองที่สงเสริม
ความสามารถดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดคะแนนไมตํ่ากวา 80% 
      80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทํา
แบบทดสอบทายกิจกรรมแตละชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  และ
สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางทางวิทยาศาสตร   ไดคะแนนไมตํ่ากวา 80% 
       เมื่อพิจารณาขอมูล  80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง  ถาถึงเกณฑ 
80/80 ก็ถือวา เปนชุดกิจกรรมที่สมบูรณ  ถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถือวาเปนชุดกิจกรรมที่ไมสมบูรณ
ตองมีการปรับปรุงแกไข 
       ผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบ 
ความรูดวยตนเอง เร่ือง พันธุศาสตร  หนวยการเรียนที่ 1 เร่ือง พันธุกรรม มีคาเทากับ E1/E2  เทากับ 
85.59/83.33   ดังแสดงใน ตาราง 5 
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        ปรากฏวา  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแสวงหา และ
คนพบความรูดวยตนเอง  เร่ือง พันธุศาสตร  หนวยการเรียนที่ 2 เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพทางDNA 
มีคาเทากับ  E1/E2 = 86.33/84.25  ดังแสดงใน ตาราง 6 
        ปรากฏวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแสวงหา และ
คนพบความรูดวยตนเอง  เร่ือง พันธุศาสตร  หนวยการเรียนที่ 3  เร่ือง การประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA  มีคาเทากับ   E1/E2 = 87.67/87.26  ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 5 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง   
     เร่ือง พันธุกรรม 
 

คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ 
   

คะแนนระหวางปฏิบัติกิจกรรม (เต็ม  50 คะแนน)               45.53 85.59 
คะแนนแบบทดสอบทายกิจกรรม (เต็ม 40 คะแนน)            35.33 83.33 
   

E1/E2 = 85.59/83.33   
   

 
ตาราง 6 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
     เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA 
 

คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ 
   

คะแนนระหวางปฏิบัติกิจกรรม (เต็ม  50 คะแนน)               46.53 86.33 
คะแนนแบบทดสอบทายกิจกรรม (เต็ม 40 คะแนน)            36.66 84.25 
   

E1/E2 = 86.33/84.25   
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ตาราง 7 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
     เร่ือง การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA 
 

คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ 
   

คะแนนระหวางปฏิบัติกิจกรรม (เต็ม  50 คะแนน)               47.46 87.67 
คะแนนแบบทดสอบทายกิจกรรม (เต็ม  40 คะแนน)           37.23 87.26 
   

E1/E2 = 87.67/87.26   
   

 
   1.1.9  นําชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง  จํานวน 30 คน  โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  จังหวัด
กาญจนบุรี 

  
 2.  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ตามขั้นตอน  ดังนี้  
  2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเครื่องมือวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร 
  2.2  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ของโรงเรียนและเนื้อหาวิทยาศาสตรจากหลักสูตรคูมือครู เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของของ ชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 6  เพื่อสรางตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแบงพฤติกรรมที่จะวัดออกเปน  4 ดาน ดังนี้ 
   2.2.1  ดานความรู – ความจํา 
   2.2.2  ดานความเขาใจ 
   2.2.3  ดานการนําไปใช 
   2.2.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือกโดยมีสัดสวนจํานวนขอในแตละจุดประสงคตรงตามตารางวิเคราะหขอสอบ
จํานวน  60 ขอ 
  2.4  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   2.4.1  หาความเที่ยงตรง โดยการนําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญทางการ 
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จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน 3 ทาน  พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ความชัดเจนของคําถาม   ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที ่คาดหวัง   ความ
เหมาะสมของตัวเลือก   ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของ
ขอสอบกับทักษะกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร  เลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
ที่มีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 117) เพื่อมาปรับปรุงแกไข 
   2.4.2  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มากอนแลว ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 90  คน 
   2.4.3  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูก  
ใหคะแนน 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ให 0 คะแนน   เมื่อตรวจสอบคะแนน
เรียบรอยแลวนํามาเรียงคาคะแนนจากสูงไปหาต่ําโดยใชเทคนิค 27%  ของ จุง เตห ฟาน แยก
กระดาษคําตอบเปน 2 ชุด โดยตัดเอา 27 % ของกลุมสูง และ 27% ของกลุมตํ่า  แลววิเคราะห 
ดังตอไปนี้ 
    2.4.3.1  หาคาความยากงาย ( p) และ คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
ที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยคาความยากงายอยูระหวาง 0.2 – 0.8   และมีคาอํานาจจําแนกระหวาง   
0.2 – 1 
    2.4.3.2  คัดเลือกไวจํานวน 30 ขอ โดยขอสอบที่คัดเลือกไวนั้นมีคาความยาก-
งาย ( p) อยูระหวาง 0.29 – 0.75  และคาคาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง 0.21 – 0.71 
    2.4.3.2  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว 
ไปทดสอบกับนักเรียนกลุมเดิมอีกครั้ง หรือนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มากอนแลวและไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 90  คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณจากสูตร  
KR – 20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 123)  ไดคา
ความเชื่อมั่น 0.76   
  2.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ  
30 ขอ ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจริง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2551 โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 
ดานความรู – ความจํา 
 -  ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตองเกี่ยวกับการสังเคราะห RNA  
  ก.  ใน RNA มีเบสยูเรซิลแทนไทมีน 
  ข.  เร่ิมสังเคราะหจากปลาย 5”ไปยังปลาย 3” 
  ค.  สังเคราะห DNA แมแบบ 2 สาย  
  ง.  ข้ันตอนการสังเคราะห RNA  เรียกวา transcription 
ดานความเขาใจ 
 -  ขอใดไมใชลักษณะทางพันธุกรรม  
  ก. ตาบอดสี 
  ข. โลหิตจาง 
  ค. ศีรษะลาน 
  ง. ความประพฤติ 
ดานการนําไปใช 
 -  แมบาน วรนุช ทําขนมไขโดยการตีไขใหข้ึนฟูแลวผสมแปงและน้ําตาลลงไปคนใหเขา
กันสวนแมบาน สุวนันท ทําขนมปง โดยการนําแปง น้ําตาล และยีสต แลวนําไปหมักในตูเย็น 30 
นาที และนําออกมาอบ”นักเรียนคิดวาการกระทําของแมบานคนใดเปนเทคโนโลยีชีวภาพ “ เพราะ
เหตุใด  
  ก.  แมบาน วรนุช เพราะใสไขไกลงไปเปนสวนผสม 
  ข.  แมบาน สุวนัน เพราะมีกระบวนการหมักเกิดขึ้น 
  ค.  แมบาน สุวนันท เพราะใสยีสตลงไปเปนสวนผสม 
  ง.  แมบาน วรนุช เพราะลักษณะของขนมที่ไดมีลักษณะขึ้นฟู 
  จ.  แมบาน วรนุช เพราะมีกระบวนการหมักเกิดขึ้น 
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 -  ถาพอมีหมูเลือด B แมมีหมูเลือด A ลูกที่เกิดมาจะมีหมูเลือดเปนอยางไร  
  ก.  A 
  ข.  A หรือ  
  ค.  A , B หรือ O 
  ง.  A , B , AB , O 
  จ.   A , B , หรือ AB 
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 3.  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการค ิดแก ป ญหาทางว ิทยาศาสตร ที ่ใช ใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  โดย
ลักษณะแบบทดสอบ จะกําหนดสถานการณ  จํานวน   5  สถานการณโดย แตละสถานการณ จะมี
คําถาม  6 ขอ  รวมจํานวน  30  ขอ  ดังนี้ 
  1.   ข้ันตระหนักรูปญหา ( Sensing Problems and Challenges) หมายถึง  
ความสามารถในการคิดเพื่อกําหนดสิ่งที่เปนสาเหตุหรือปมของปญหาภายในสถานการณที่
กําหนดให 
  2.  ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (Data Finding หรือ Fact 
Finding)  หมายถึงความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสาเหตุที่
ทําใหเกิดปญหา 
  3.  ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา (Problem Finding) หมายถึง  ความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห คาดคะเน ระบุปญหาที่เกี่ยวของและปญหาที่แทจริงหรือสําคัญที่สุดได 
  4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา ( Idea Finding)  หมายถึง  ความสามารถใน 
การคิดคนหาวิธีการแกปญหาหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการแกปญหา 
  5.  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา (Solution Finding)  หมายถึง 
ความสามารถในการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือกวาวิธกีารใดเปนวธิกีาร
แกปญหาที่ดีที่สุด 
  6.  ข้ันดําเนินการแกปญหา (Acceptance Finding) หมายถึง  ความสามารถใน 
การนําวิธีการแกปญหาที่เลือกไวไปใชในการแกปญหาโดยมีการวางแผนการดําเนินการแกปญหา
เปนลําดับข้ันพรอมนําเสนอแผนการดําเนินงานแกปญหา 
  การประเมิน ประเมินโดยอิงเกณฑ รูบริคส (Rubrics  Score) โดยแบงระดับการให
คะแนนแตละขอเปน 4 ระดับคือ 3, 2, 1, 0  ซึ่งหมายถึง  ดีมาก  ดี  พอใช  และควรปรับปรุง 
ตามลําดับ 
  3.1  หาความเที่ยงตรงและคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  คือ 
   3.1.1  หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (Face Validity) โดยใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ(Face Validity) เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับนิยาม
ศัพทเฉพาะและกลุมตัวอยาง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
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   3.1.2  นําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity)  โดยใชดัชนีความ
สอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคกิจกรรม และคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ตองการ
วัด โดย คา (IOC) ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.50 – 1  แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไข จนแบบทดสอบทั้ง 5 สถานการณ จํานวน 30 ขอ มีคา คา (IOC)  เทากับ 1  ทุกขอ จึง
ดําเนินการขั้นตอไป 
  3.2  หาความคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เคยเรียนเรื่องนี้ 
มากอน  จํานวน 30   คน  เพื่อหาคาความยากงาย ( p) และ คาอํานาจจําแนก ( r) ของ 
แบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนรายขอ  โดยใชเทคนิค 27%  ของ จุง เตห ฟาน หาคาความยากงาย 
( p) และ คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยคาความยากงายอยู 
ระหวาง 0.2 – 0.8   และมีคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.2 – 1 แลวแบงนักเรียนเปนกลุมสูงและ 
กลุมตํ่า  แลวหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบแตละขอโดยใช การพิจารณาคาที  
t –distribution  เทากับ 2.462   คือ ขอสอบแตละขอมีอํานาจจําแนกนักเรยีนตามความสามารถ 
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยแบบทดสอบ 
มีคาความยากงาย ( p) เทากับ 0.29 -0.79 และมีและ คาอํานาจจําแนก ( r) เทากับ 0.21 – 0.71 
  3.3  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบดังกลาว ผูวิจัยดําเนินการทดลอง ดวย
การนําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปทดสอบกับนักเรียนกลุมเดิมหรือนักเรียน ที่ไมใชกลุมทดลอง
จํานวน 30 คน แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแตละขอ โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α  - coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่น 0.75 
  3.4  แบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
   ตัวอยาง แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

รานซื้อเศษเหล็กไดรับจาก”ซาเลง” ลมปวยกันระนาว หนักวาติดเอดส มฤตยูเงียบมากับ
รถซาเลงรับซื้อเศษเหล็กไปขายใหรานรับซื้อของเกา คนงานใชแก็สตัดเหล็กแยกโลหะไปขายได
กลิ่นเหม็นคลุงกระจายสูดดมเขาไปทั้งราน อีกไมกี่วันตอมา เกิดอาการคลื่นเหียน อาเจียน 
วิงเวียนศีรษะ สุนัขตายไปกอนทีละตัว แลวถึงคิวคนงานตัดเหล็ก คนขับรถขาวของราน ปวยตอง
สงเขาโรงพยาบาล แพทยตรวจอาการ พบวาผิวคล้ําไหมเกรียม ผมรวง อาเจียน  เลือดออกตาม
ไรฟน เม็ดเลือดขาวถูกทําลายทุกวันไมมีภูมิตานทาน ตองติดตอสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติมาพิสูจน  
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จากสถานการณดังกลาวใหนักเรียนพิจารณาตอบคําถามตามความคิดเห็นของนักเรียน   ดังนี้ 
 1)  ข้ันตระหนักรูปญหา  
.............................................................................................................................................. 
 2 )   ข้ั น ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ห รื อ ก า ร ค น ห า ส า เ ห ตุ ข อ ง ป ญ ห า 
.............................................................................................................................................. 
 3 )   ข้ั น ก า ร กํ า ห น ด ห รื อ ก า ร ร ะ บุ ป ญ ห า 
.............................................................................................................................................. 
 4 )   ข้ั น ห า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า 
.............................................................................................................................................. 
 5 )   ข้ั น ค น ห า ข อ ส รุ ป แ ล ะ เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร แ ก ป ญ ห า  
.............................................................................................................................................. 
 6 )   ข้ั น ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก ป ญ ห า  
.............................................................................................................................................. 
  3.5  เกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
   3.5.1  ข้ันตระหนักรูปญหา (Sensing Problems and Challenges) (สาเหตุและ
ปญหาในสถานการณ  คืออะไร)  
    3  คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุปญหาที่สําคัญที่สุด ภายในขอบเขต 
ของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
    2  คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจาก
สถานการณที่กําหนดให 
    1  คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุภายในขอบเขตของขอเท็จจริงได 
แตไมสอดคลองกับสถานการณ 
    0  คะแนน  หมายถึง  ไมสามารถบอกสาเหตุภายในขอเขตและสอดคลองกับ
สถานการณได 
   3.5.2  ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (Data Finding หรือ Fact 
Finding)  (ขอมูลที่เกี่ยวของกับสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา) 
    3  คะแนน  หมายถึง  สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่แทจริงของปญหา
ในสถานการณไดและสอดคลองกับสถานการณ 
    2  คะแนน   หมายถึง  สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เปนไปไดใน
สถานการณและสอดคลองกับสถานการณ 
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    1  คะแนน  หมายถึง  สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่แทจริงหรือสาเหตุ
ที่เปนไปไดของปญหาภายในสถานการณและสอดคลองกับสถานการณ 
    0  คะแนน  หมายถึง  ไมสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่แทจริงหรือ
สาเหตุที่เปนไปไดของปญหาในสถานการณได 
   3.5.3  ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา (Problem Finding) (ปญหาที่เกี่ยวของใน
สถานการณ คืออะไร) 
    3  คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกปญหาที่สําคัญที่สุด ภายในขอบเขตของ
ขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
    2  คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจาก
สถานการณที่กําหนดให 
    1  คะแนน  หมายถึง  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงได 
แตไมสอดคลองกับสถานการณ 
    0  คะแนน  หมายถึง  ไมสามารถบอกปญหาภายในขอเขตและสอดคลองกับ
สถานการณได 
   3.5.4  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding)  (หาวิธีการแกปญหา) 
    3  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและสอดคลองกับสถานการณได 
    2  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาแตไมสอดคลองกับสถานการณ 
    1  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหา แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
    0  คะแนน  หมายถึง  ไมสามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงและ 
ไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
   3.5.5  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา (Solution Finding)  (เลือกวิธีการ
ใดเปนวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด) 
    3  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและสอดคลองกับสถานการณได 
    2  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาแตไมสอดคลองกับสถานการณ 



 65

    1  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหา แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
    0  คะแนน  หมายถึง  ไมสามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงและไม
สอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
   3.5.6  ข้ันดําเนินการแกปญหา (Acceptance Finding) (การนําวิธีการแกปญหามาใช) 
    3  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและสอดคลองกับสถานการณได 
    2  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาแตไมสอดคลองกับสถานการณ 
    1  คะแนน  หมายถึง  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของปญหา แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
    0  คะแนน  หมายถึง  ไมสามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริงและ 
ไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
 
6.  การดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวิธีการดําเนินการ  ดังนี้ 
 1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการเลือกจากจํานวนนักเรียน  2 หองเรียนมา 
เพียง 1 หองเรียน  ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 30 คน  
 2.  กอนการดําเนินการจัดการเรียนรูทดสอบนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียนดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแลวนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
 3.  ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนรูพรอมแนะนําเกี่ยวกับชุดกิจกรรม เพื่อที่นักเรียน
สามารถใชประโยชนไดอยางถูกตองและคุมคาที่สุด  
 4.  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญโดยการใชชุดกิจกรรมการแสวงหา
และคนพบความรูดวยตนเอง โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูเอง ใชเวลา จํานวน 12 ชั่วโมง  
 5.  เมื่อส้ินสุดการเรียนรูตามกระบวนการที่ระบุไวในชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ
ความรู ดวยตนเองที่สงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและทําการทดสอบ
หลังเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 6.  ตรวจผลการสอบแลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติุฐาน 
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7.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน 
  1.1  คาเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 
2538: 73) 
 
   

n
X

X ∑=  
 
    เมื่อ  Χ           แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 
      ∑Χ       แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n      แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
 
  1.2  หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาวิทยาศาสตร โดยใชสูตร  
(ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2538: 79) 
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    S   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      ∑X 2  แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน 
    ( )2X∑   แทน กําลังสองของผลรวมคะแนน 
    n     แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
  1.3  หาคาความแปรปรวน (Variance)  จากสูตร (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ. 
2538: 79) 
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  เมื่อ       S2     แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
       ∑X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       ( )2X∑  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
         n       แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   
  2.1  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและชุดกิจกรรม  โดยใชดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC)  โดยใช สูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538: 117) จากสูตร 
 

    
n

R
IOC ∑=  

 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง ระหวางจุดประสงคกับแบบทดสอบ 
    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
    n  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2  หาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ  โดยใช 
การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% กลุมสูง – กลุมตํ่า และตารางสําเร็จรูปของ  
จุง เตห ฟาน (ภัทรา  นิคมานนท.  2532: 128 – 142) 
     
    

n
RP =  

 
   เมื่อ  P แทน คาความยากงายของแตละขอ 
     R แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอนั้นถูก 
     n แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบนั้นทั้งหมด 
 

    
2
n
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    เมื่อ    r  แทน คาอํานาจจําแนก 
      HR  แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
      LR  แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
        n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
 
  2.3  หาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
โดยใชสูตร คูเดอร - ริชารดสัน สูตรที่ 20 (Kuder-Richardson  20  หรือ  K-R 20 ) (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ. 2538: 79)  โดยคํานวณ จากสูตร 
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    เมื่อ  ttr   แทน คาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ 
       n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
      p  แทน สัดสวนผูที่ทําไดในขอหนึ่งๆ หรือ (n) 
          

งหมดจํานวนคนทั้
ตอบถูกจํานวนคนที่  

      q  แทน สัดสวนผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ  หรือ  1-P 
      2

tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 
  2.4  คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองที่
สงเสริมดานทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร  E1/E2  (เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต.  2528: 
295) 
   สูตรที่ 1 
 

     100
A
n
X

E1 ×=

∑
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 เมื่อ   E1    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรูภายในชุดกิจกรรม 
       คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและ 
       หรือการประกอบกิจกรรมระหวางการเรียนของนักเรียน 
   ∑X  แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและหรือการประกอบกิจกรรม 
       ระหวางเรียนของนักเรียน 
   N  แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
   A  แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกระหวางเรียนและหรือกิจกรรมการเรียน 

 
 สูตรที่ 2 

    100
B
n

F

E2 ×=

∑
 

                           
 เมื่อ     E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ(พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียน 
       หลังจากการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรม)คิดเปนรอยละของ 
       คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
       และหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
   ΣF  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนและหรือ 
       การประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
   n  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
   B  แทน คะแนนเต็มของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและหรือกิจกรรม 
       หลังเรียน 
 
  2.5  หาอํานาจจําแนก (t) เปนรายขอของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  เร่ือง พันธุศาสตร   โดยใชวิธีทดลองความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมสูงและกลุมตํ่าจากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538: 131 – 132) 
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   เมื่อ  t  แทน คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบที 
     HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
     LX    แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตํ่า 
     2

HS   แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
     2

LS   แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมตํ่า 
     Hn  แทน จํานวนคนในกลุมสูง 
     Ln   แทน จํานวนคนในกลุมตํ่า 

 
  2.6  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (α  - coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach)                        
(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538: 125 – 126) 
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    เมื่อ  α       แทน     คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
      n     แทน    จํานวนขอ 
      2

iS   แทน    คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 
      2

tS   แทน    คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  1.  ทดสอบสมมติฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถใน
การคิดแกปญหา  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการทดสอบแบบกลุมตัวอยางไมอิสระจากกัน 
(t-test Dependent  Samples) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 166) 
 โดยคํานวณจากสูตร 
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 เมื่อ  t      แทน คาที่ใชพิจารณา  t-Distributions (ผลตางของคะแนนแตละคู) 
   D  แทน ผลตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน 
   ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและ  
       หลังเรียน 
   2D∑  แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบ 
       ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
   n  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดที่อยูในกลุมตัวอยาง 
 
  

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
  n  แทน   จํานวนตัวอยาง 
  Χ   แทน   คาคะแนนเฉลี่ย 
  S.D. แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  t  แทน   คาพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
  df  แทน   คาชั้นของความเปนอิสระ  (Degrees  of  freedom) 
  **  แทน   ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง โดยใชสถิติ   
t-test  Dependent  Sample 
 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  โดย 
ใชสถิติ  t-test  Dependent  Sample 
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ตาราง 8  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับ 
     การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  โดยใชสถิติ        
     t-test  Dependent  Samples 
 

กลุมทดลอง n Χ  S.D. t 
     

ทดสอบกอนเรียน 30 12.5 2.55 13.7** 

ทดสอบหลังเรียน 30 20.3 2.67 
     

( t.01 df  = 29 =  2.462) 
 
 จากตาราง 8  แสดงวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเอง  มีความแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเอง  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 
ตาราง 9  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
     ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 

กลุมทดลอง n Χ  S.D. t 
     

ทดสอบกอนเรียน 30 27.53 5.50 
3.30** 

ทดสอบหลังเรียน 30 55.83 5.47 
     

( t.01 df = 29 =  2.462) 
 
 จากตาราง 9 แสดงวา  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหา
และคนพบความรูดวยตนเอง   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซึ่งเปนไปตาม 
สมมติฐานขอที่ 2  



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  ซึ่งสรุป 
ผลการศึกษาได  ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  6 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรู 
 2.  ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 3.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรู 
ดวยตนเองมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน  ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ป
การศึกษา 2551  จํานวน  2 หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  50 คน 
  
 
 
 



 75

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน  
ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2551  จํานวน  2 หองเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  จํานวน  50 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยวิธีการเลือกจากนักเรียน   จํานวน   2 หองเรียน  มา  
1  หองเรียน  โดยการใชหองเรียนเปนหนวยเลือก  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน 
 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษา
ปที 6 สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต วิชาชีววิทยา  หนวยการเรียนรูที่ 5  พันธุศาสตร   
โดยมีหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 
  1.  เร่ืองที่ 1  พันธุกรรม 
  2.  เรื่องที่ 2  เทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA   
  3.  เร่ืองที่ 3  การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA 
 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยใชเวลา 12  ชั่วโมง  ระยะเวลา 4  สัปดาห  โดยสอนในชั่วโมง  
วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551 
 
การดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน  ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน
ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา   
2551  จํานวน  2 หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  50  คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
   เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6   โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม   อําเภอดานมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  2 หองเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  จํานวน  
50  คน   ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยวิธีการเลือกจากนักเรียน  
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จํานวน   2 หองเรียน   มา   1  หองเรียน   โดยการใชหองเรียนเปนหนวยเลือก  ไดขนาดกลุมตัวอยาง  
จํานวน  30  คน 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1  ชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  3.1  ทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลอง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.2  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวย 
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ใชเวลา 12 ชั่วโมง 
  3.3  ทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน และหลังเรียน ที่ไดรับ 
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง โดยใชสถิติ t-test  
Dependent  Sample 
 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียน 
และหลังเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง    
โดยใชสถิติ  t-test Dependent Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวย 
ตนเอง  มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดย
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  ผลการวิจัย
สามารถอภิปรายผลได  ดังนี้ 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหา  และคนพบความรูดวยตนเองกอน
เรียนและหลังเรียน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  จากผลการวิจัย
ดังกลาว  อภิปรายได  ดังนี้   
  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวย
ตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมการแสวงหาความรูดวยตนเอง เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเรียนดวยความรูสึก 
อยากเรียน เปนเจาของการเรียนรูที่แทจริง  มีโอกาสไดวางแผนการเรียนรู  กําหนดขอบเขตแนว
ทางการเรียนรูของตนเองลงมือเรียนรูตามแผน และควบคุมกํากับการเรียนรูของตนเอง  
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรียนรูมาวิเคราะหอภิปราย วิพากษวิจารณ เชื่อมโยงความสัมพันธ สรุป
ความรูของตน  แลวจัดทําชิ้นงาน  เพื่อรายงานผลการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 
ตามความสนใจ ทําใหความรูและประสบการณที่ไดรับเปนรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งไดแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ซึ่งกันและกันประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู   วิธีการเรียนรูของตน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อีกทั้ง  ไดรับประสบการณการเรียนรูที่ตนเอง เปนผูเผชิญสถานการณผานกระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ  จนตกผลึกเกิดเปนความรูใหมของตนเอง เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  นักเรียนมีอิสระในการเรียน  เกิดความกระตือรือรน 
ที่จะเรียนรู  ทําใหนักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่  มีความสนุกสนานเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น  ซึ่งภายในชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเองนี้  ประกอบดวยขั้นตอนใหญๆ  3 ข้ันตอน คือ ข้ันการสงเสริมความรอบรู ข้ันตอนนี้ 
เปนการทบทวนความรูเดิมและเพิ่มเติมความรูใหมๆ ใหมากยิ่งขึ้น  โดยมีกิจกรรมยอยๆภายในขั้นตอน
นี้ คือ กิจกรรมอานดีมีประโยชน และกิจกรรมสนุกกับการตั้งคําถาม  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนการเรา
ความสนใจของนักเรียน  กอนการเรียนรูโดยครูนําความรูใหมๆ ที่นาสนใจมากระตุนความสนใจของ
นักเรียน  ทําใหนักเรียนมีความรูสึกอยากรู  อยากเรียนเพิ่มมากขึ้น  ข้ันปฏิบัติการดี  มีประโยชนเปน
การนําความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม และที่ไดรับเพิ่มเติมใหมมาเชื่อมโยงเปนองคความรูใหมที่สามารถ
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นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดในชีวิตประจําวัน ประกอบดวยกิจกรรมจุด ประกายความสนใจ  
กิจกรรมนี้  เร่ิมจากครูใชคําถาม  รูปภาพ หรือสถานการณที่กําลังเปนที่สนใจ หรือเร่ืองราวที่เปน
ประโยชนกับส่ิงมีชีวิต และสามารถนํามาประยุกต ใชไดจริงเสริมเพิ่มเติมโดยสอดคลองกับข้ัน 
การสงเสริมความรอบรู  ทําใหนักเรียนมีความรูสึกอยากรู อยากเรียนเพิ่มมากข้ึน  เห็นคุณคา
ความสําคัญ และประโยชนของสิ่งที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้น ข้ันวางแผน การเรียนรูข้ันตอนนี้นักเรียน มี 
การทํางานรวมกันวางแผนการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูของตนเองโดยรวมกัน
กําหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู ประเด็นเนื้อหายอย แนวทางการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู
พรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใชในการเรียนรู     ข้ันลงมือเรียนรูตามแผน เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดลงมือ
ศึกษาคนควา ศึกษารวบรวมขอมูล ศึกษาปญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว ฯลฯ ข้ันนําเสนอ
ขอมูลการเรียนรู คือ กิจกรรมที่ผูเรียนไดนําขอมูลขอคนพบที่ไดจากการเรียนรู มารวมกันวิเคราะห
อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ ประเมินคา สรุป ความคิดรวบยอด คุณคาความสําคัญ 
แนวคิดแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และสรุปข้ันตอนกระบวนการเรียนรูของตนเอง ข้ันตอนนี้
นักรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการเรียนรูของตนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งไดรับประสบการณการเรียนรูที่ตนเอง เปนผูเผชิญสถานการณผาน
กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  จนตกผลึกเกิดเปนความรูใหมของตนเองโดยครูทําหนาที่ 
คอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  รวมทั้งคอยใหคําแนะนํา เมื่อนักเรียนตองการ   
ข้ันจัดทําชิ้นงาน เพื่อรายงานผลการเรียนรู การที่ผูเรียนนําความรู ขอคนพบขอสรุปที่ไดจากการเรียนรู
มานําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการเรียนรู 
แสดงความรูสึกตอผลงาน  แลวนําผลงานมาแสดง  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งวางแผนการตอยอดการเรียนรูตามความสนใจ  โดยนักเรียนแตละกลุมจะนําความรูที่ไดมา
เผยแพรในรูปปายนิเทศ  แผนพับ  ใบความรู  การประชาสัมพันธเสียงตามสาย ฯลฯ และเมื่อเรียนจบ
แลวในแตละขั้นจะมีแบบฝกหัดใหนักเรียนตรวจสอบความเขาใจในเรื่องนั้นๆ  ซึ่งเมื่อพบวา เร่ืองใดที่
ยังไมเขาใจหรือทําแบบฝกหัดไมได  สามารถกลับไปศึกษาใหมใหเขาใจไดตามความตองการของ
นักเรียน   ทําใหนักเรียนไดตรวจสอบตัวเองในเรื่องตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว  มีขอมูลปอนกลับในเรื่อง
การทําแบบฝกหัดทําใหนักเรียนสามารถแกไขขอบกพรองของตนเองได  เปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  เพื่อใหเกิดการเรียนรู  สอดคลองกับคํากลาวของ สุพจน  มงคลพิชญรักษ (2542: 19)   
ที่วา ขอมูลยอนกลับเปนลักษณะที่สําคัญของชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง   
เปนสวนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และทราบผลความกาวหนาในการเรียนไดทันที  จากเหตุผล
ดังกลาวมานี้  เปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบ
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ความรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ดังกลาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  
กอนเรียนและหลังเรียน  พบวา  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  จากผลการวิจัย
ดังกลาว  สามารถอภิปรายได  ดังนี้ 
  ประการแรก  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบหนึ่ง ที่พัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เพราะชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองนี้  ผูวิจัยไดออกแบบใหนักเรียนไดตอบ
คําถามตามสถานการณ   ทําใหนักเรียนเกิดการคนพบความรูที่จะพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการทํางาน กระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อการ
แกปญหาดวยการพิจารณาไตรตรองจากเหตุผล  เพื่อใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี   ซึ่งสอดคลองกับ  
สแตนิช (Eberle ; & Stanish.  1996: 9) ไดเสนอวา  ในการคิดแกปญหาจะมีทักษะและมีการฝกเปน
ข้ันตอน 6  ข้ันตอน  ข้ันตระหนักรูปญหา  ความสามารถในการคิดเพื่อกําหนดสิ่งที่เปนสาเหตุ หรือ 
ปมของปญหาภายในสถานการณที่กําหนดให  โดยนักเรียนไดใชความสามารถของตนเอง  อยาง 
เต็มศักยภาพ  มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจ  ในการตอบคําถามและการสราง
ความรูดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน หรือเพื่อนในกลุม  
ข้ันรวบรวมขอมูล หรือการคนหาสาเหตุของปญหาคือ ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือ 
ขอ เท็จจริงที่เกี่ยวของกับสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขั้นตอนนี้ ทําใหนักเรียนมีการวางแผนในการทํางาน
และการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย มีหลักการและวิธีการในการออกแบบ
เพื่อการบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคนจากแหลงเรียนรูตางๆ ในรูปแบบหลากหลายตามความ 
สามารถของตนเอง ที่สามารถสื่อสารใหผู อ่ืนเขาใจไดงาย  ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา 
ความสามารถในการคิด  วิเคราะห  คาดคะเน  ระบุปญหาที่เกี่ยวของ และปญหาที่แทจริง หรือสําคัญ
ที่สุดได  ข้ันตอนนี้นักเรียนไดใชวิจารณญาณแยกแยะ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกสิ่งที่เปนสาเหตุ
สําคัญที่สุดไดอยางถูกตองชัดเจน   ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา  ความสามารถในการคิดคนหา
วิธีการแกปญหาหรือเสนอขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อนําไปสูการแกปญหา มีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีการ
เคลื่อนไหวรางกาย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ข้ันคนหาขอส รุป  และเลือกวิ ธี การแกปญหา  คือ
ความสามารถในการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือกวา วิธีการใดเปนวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุดการพิจารณาคัดเลือกแนวทางเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือสองอยางมาทดลอง
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ปฏิบัติ  จึงจะตองทําอยางรอบคอบและระมัดระวัง  เพื่อสามารถเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพ มา
ทดลองปฏิบัติ  การกําหนดเกณฑที่ไดรับการยอมรับ  เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณา โดยการใช
วิธีการที่เปนวิทยาศาสตร  ข้ันดําเนินการแกปญหา  นักเรียนไดใชความสามารถในการนําวิธีการ
แกปญหาที่เลือกไวไปใชในการแกปญหา  โดยมีการวางแผนการดําเนินการแกปญหาเปนลําดับข้ัน
พรอมนําเสนอแผนการดําเนินงานแกปญหา  ซึ่งเปนการฝกใหนักเรียนรูจักระบุปญหา  วิเคราะห
ปญหา  ต้ังสมมติฐาน  กําหนดตัวแปรตน  ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุม  คิดหาแนวทางใน
การแกปญหา  วางแผนการทดลอง  ทําการทดลอง และสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้นไดมีโอกาสศึกษา
หาความรู  แสดงความคิดเห็น  มีอิสระในการแสวงหาความรู และสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง  
นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนุกสนานในการเรียน  จากงานวิจัยของ มนวิภา  ออนศรี (2541: 25)  
กลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนความสามารถทางสติปญญา และ
ความคิดที่นําเอาประสบการณเดิมมาใชในการคิดแกปญหาที่ประสบการณใหม   ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชสถานการณนั้น เปนการจัดกิจกรรมการสอนที่แตกตางจากการเรียนตามปกติ  
ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเรียน  เพลิดเพลินกับการคิดแกปญหา  เปนการจัดกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหนักเรียนคิดหาทางแกปญหา  โดยใชความรูเดิมที่เรียนรูมาผสานกับความรูใหมที่ไดจาก
การสืบเสาะหาความรู  โดยใหนักเรียนหาทางเลือกในการแกปญหาดวยตนเอง  มีความสามารถ ใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู  โดยบอกวิธี 
การแกปญหาให  และจากที่นักเรียนไดฝกคิดแกปญหาอยูบอยๆ  นักเรียนจะสามารถ นําขั้นตอน
กระบวนการแกปญหาไปใชไดในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากสถานการณแตละสถานการณ จะฝกให
นักเรียนคิดแกปญหาตลอด  เปนประสบการณหนึ่งที่ทําใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหาได  สอดคลอง 
กับทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค เกี่ยวกับกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กาญจนา   
ฉัตรศรีตระกูล (2544: 93) ส่ิงใดก็ตามที่ฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ยอมทําใหผูฝกมีความคลองสามารถ
ทําไดดีกวาผูที่ไมรับการฝก ซึ่งสงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
สูงขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี  สีมืด (2543: 38) พบวา  นักเรียนที่เรียนดวยชุดการฝก การ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ หนึ่งนุช  กาฬภักดี (2542: บทคัดยอ) ความสามารถในการคิดระดับสูงดานการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการตามแนว คอนสตัคติวิซึม กับการสอน
ตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ อุษา  จีนเจนกิจ  
( 2544: บทคัดยอ) พบวา นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการทดลอง 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงขึ้นที่ระดับ .01  
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 จากเหตุผลดังกลาวทําใหนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเอง  มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
  

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ผูสอนควรนําชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเองไปใชในการ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร  เพราะชุดกิจกรรมนี้ชวยใหผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนให
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
สูงขึ้น 
  1.2  รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวย
ตนเองผูใช จะนําไปปฏิบัติใหไดผลจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนของชุดกิจกรรมจึงกอใหเกิด
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค 
  1.3  เนื่องจากกิจกรรมสวนใหญของการจัดการเรียนรูการแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเอง  เนนการทำงานรวมกันแบบกระบวนการกลุม  และความรับผิดชอบในหนาที่ของ 
แตละคนภายในกลุมและควรจัดกลุมแบบคละความสามารถ  รวมทั้ง ครูควรออกแบบกิจกรรม 
และเตรียมสื่ออุปกรณใหเหมาะสม 
  1.4  ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งเดี่ยวและกลุม  
เพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปตามลําดับข้ันตอน และบันทึกพฤติกรรมในแบบประเมิน 
  1.5  การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
เหมาะสมกับนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบ ชวยสงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาตนเอง  
  1.6  ในการสงเสริมใหนักเรียน มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ควรใชเทคนิคการเสริมแรง  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ 
  1.7  สําหรับผูที่ประสงคจะสรางชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง
ควรจะศึกษาขั้นตอน กระบวนการ และดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังกลาว  เพื่อใหไดชุดกิจกรรม
การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ 
 2.  ขอเสนอแนะในงานวิจัย 
  2.1  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  โดยใชวิธีการจัดการเรียนรู 
ดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  รวมกับทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบ
ตางๆ เชน  คิดสรางสรรค  คิดสังเคราะห  เปนตน 
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  2.2  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากความสามารถในการคิดแกปญหา เชน 
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม  ความซื่อสัตย  พหุปญญา  ความฉลาดทางอารมณ คุณธรรม
ดานตางๆ  ฯลฯ   
  2.3  ผูที่สนใจสามารถนําชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเองไปใช
ในการจัดการเรียนรูสาระอื่นๆ ได 
  2.4  ควรที่จะมีการศึกษาถึงเจตคติของนักเรียนในการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรม 
การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมอืที่ใชในงานวจิัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 
รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมอืในการวจิัยครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหในการตรวจสอบ 
เสนอแนะ  ดังนี ้
 
อาจารยอาภาพร  สิงหราช       นักวชิาการ 7  และ อาจารย 
            ผูสอนวิชาการศึกษาศาสตร 
            สมาคมสงเสรมิศักยภาพทรพัยากรมนษุย 
            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชยั  มชีาญ    รองผูอํานวยการสํานกัทดสอบทางการศึกษา 
            และจติวิทยา 
            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
 
อาจารยชูศรี  พิมนิสัย (สัมฤทธิ์สุทธิ์)     ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) วิชา ภาษาไทย   
            โรงเรียนวัดทาไชยประชานกุลู  
            จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
อาจารยเอมอร  ภิรมยชุม        การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอน 
            วิทยาศาสตร  
            ครูผูสอนวิชา ชีววทิยาและวทิยาศาสตรทัว่ไป  
            โรงเรียนบางเลนวทิยา  จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ข 
 
      ตัวอยางแบบประเมินของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   -  แบบประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
   -  แบบประเมนิแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
   -  แบบประเมนิชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
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แบบประเมินชุดกิจกรรม การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
ของกลุมทดลอง : ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม 

การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
โดย : ผูเช่ียวชาญ 

 
ชื่อเรื่อง :   
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 โดยการจัดการเรียนรู ดวยชุด 
 กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 
ผูวิจัย   
 นางสาวปารม ี สัมฤทธิ์สุทธิ ์
  วิชาเอกการมธัยมศึกษา (การสอนวทิยาศาสตร) 
อาจารยที่ปรกึษาสารนพินธ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  วฒันะคีรี 
ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 
 ชื่อ-สกุล(ผูเชี่ยวชาญ) ................................................................................................ 
 ตําแหนง .................................................................................................................. 
 วุฒิการศึกษา ........................................................................................................... 
 สถานทีท่ํางาน .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ ............................................................................ 
                 (……………..…………….……..........................) 
 
                ผูเชี่ยวชาญ 
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสาํหรับผูเชี่ยวชาญ  เพือ่ใชประเมินความเหมาะสมของ 
ชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง    ซึ่งจะใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดานมะขามเตีย้วิทยาคม  จ.กาญจนบุรี 
 ชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง    หมายถงึ ส่ือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร   ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศกึษาที่ครูเปนผูสรางขึ้น โดยใหผูเรียนแสวงหาและคนพบ
ความรูดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริงดวยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวทิยาศาสตร 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการสงเสริมความรอบรู   ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชนตอสังคม 
และขั้นการพฒันาและเผยแพรผลงาน   เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช
กระบวนการคดิแกปญหา การออกแบบ การทดลอง การสรางผลงานทางวิทยาศาสตร    โดย
การศึกษา และการปฏิบัติกจิกรรมตามขึ้นตอนที่ระบุไวในชุดกิจกรรม  ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้ 
ชื่อชุดกิจกรรม  ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม  ชื่อกิจกรรม คําชี้แจง  จุดประสงคของกิจกรรม  เวลา  
กระบวนการจดัการเรียนรู  แบบทดสอบทายกิจกรรม  เฉลยแบบทดสอบทายกิจกรรม   
 ชุดกิจกรรมการแสวงหา และคนพบความรูดวยตนเอง  ประกอบดวยหนวยการเรียน  
3 หนวย  ดังนี ้ 
  1.  หนวยการเรียนที ่1  พนัธกุรรม 
   -  ยีน 
   -  โครโมโซม 
   -  การผาเหลา 
  2.  หนวยการเรียนที ่2  เทคโนโลยีชวีภาพ ทาง DNA 
   -  เทคโนโลยีชวีภาพ  
   -  พันธวุิศวกรรม 
  3.  หนวยการเรียนที ่3 การประยุกตใชเทคโนโลยีชวีภาพ ทาง DNA  
   -  การโคลนนิ่ง (Cloning) 
   -  GMOs 

แบบประเมินชุดกิจกรรม การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
ของกลุมทดลอง : โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม 

การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
โดย : ผูเชี่ยวชาญ 
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คําช้ีแจง 
 โปรดประเมินและใหคําแนะนําเพิ่มเติม  สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขชุด
กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง เร่ืองพันธุศาสตร  หาคาความเหมาะสม
สอดคลอง  โดยการพิจารณารายละเอียดสาระสําคัญ  ดังนี ้
  1.1  ดานเนื้อหา 
  1.2  ดานกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  1.3  ดานการใชภาษาและตวัอักษร 
  1.4  การสามารถนาํไปใชประโยชน 
  1.5  ภาพประกอบ 
 2.  การลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร ใชเกณฑการให
คะแนน  ดังนี ้
  4 หมายถงึ มีความเหมาะสม  ความสอดคลองอยูในระดับดีมาก 
  3 หมายถงึ มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับดี 
  2 หมายถงึ มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับพอใช 
  1 หมายถงึ ไมมีความสอดคลองไมมีความเหมาะสมในการนําชุดไปใช 
 3.  เมื่อพิจารณาแลวโปรดประเมินโดยการทําเครื่องหมาย    ลงในแบบประเมนิ  
สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตอไป    
 
 

 
 
 
 
 

แบบประเมินชุดกิจกรรม การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
ของกลุมทดลอง : โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบ

ความรูดวยตนเอง 
 

เรื่องพันธศุาสตร 
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ตาราง 10  บันทกึการลงความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทีป่ระเมินชุดกจิกรรมการแสวงหาและคนพบ 
     ความรูดวยตนเอง เร่ือง พันธุศาสตร  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความสอดคลองเหมาะสม 
มากที่สุด มาก พอใช ไมเหมาะสม 

      

1. ดานเนื้อหา     
 1.1 เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงค     
 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาทีก่ําหนด     
 1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนกัเรียน     
2. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร     
   2.1  กิจกรรม     
     2.1.1  มีความยาก – งายเหมาะสมกับผูเรียน     
     2.1.2  เหมาะสมกับเวลาที่ใช     
     2.1.3  การเรียงลําดับกิจกรรมตอเนื่องและเหมาะสมกบั

เนื้อหา 
    

     2.1.4  กิจกรรมเหมาะสมสงเสริมใหนักเรียนมี
ความสามารถในการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง
และทักษะการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

    

     2.1.5 สงเสริมทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร     
   2.2  คําถามทายกิจกรรม     
     2.2.1  สอดคลองกับจุดประสงค     
     2.2.2  สอดคลองกับกิจกรรม     
     2.2.3  จํานวนขอเหมาะสม     
     2.2.4  สงเสริมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง

และการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
    

     2.2.5  สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอสิระ
และกลาแสดงออก 

    

     2.2.6  สงเสริมใหนักเรียนมีการนาํไปประยุกตใชประโยชน      
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความสอดคลองเหมาะสม 
มากที่สุด มาก พอใช ไมเหมาะสม 

      

3. ดานภาษา ภาพประกอบ และการนําไปใชประโยชน     
     3.1 ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นผูเรียน     
     3.2  ภาพประกอบสัมพนัธกับเนื้อหา และเหมาะสมกบั

ผูเรียน 
    

    3.3  ชุดกิจกรรมเปนชุดที่สะดวกตอการนาํไปใชของครู 
และนักเรียน 

    

     3.4  มีวธิีการอธิบายการใชชุดใหกับนกัเรียนอยางชดัเจน
ผูเรียนสามารถนําไปใชไดทนัท ี

    

     3.5  รูปแบบของชุดกิจกรรมมีความคิดสรางสรรคนาสนใจ     
4. โดยภาพรวมความเหมาะสมของชุดกจิกรรม     
      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ ...................................................................... ผูประเมิน 
        (…………………………………...................) 
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ชื่อเรื่อง :   
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 โดยการจัดการเรียนรู ดวยชุด 
 กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 
ผูวิจัย   
 นางสาวปารม ี สัมฤทธิ์สุทธิ ์
  วิชาเอกการมธัยมศึกษา (การสอนวทิยาศาสตร) 
อาจารยที่ปรกึษาสารนพินธ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  วฒันะคีรี 
ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 
 ชื่อ-สกุล(ผูเชี่ยวชาญ) ................................................................................................ 
 ตําแหนง .................................................................................................................. 
 วุฒิการศึกษา ........................................................................................................... 
 สถานทีท่ํางาน .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ ............................................................................ 
                 (……………..…………….……..........................) 
 
                ผูเชี่ยวชาญ 
 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุศาสตร 

โดย : ผูเชี่ยวชาญ 
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสาํหรับผูเชี่ยวชาญเพื่อใชประเมินดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของแบบทดลอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง พันธุศาสตร ซึง่เครื่องมือ ใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  
จังหวัดกาญจนบุรี 
 แบบทดลอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง พันธุศาสตร  นี้  ผูวจิัยได
จดัทําเปนแบบทดสอบแบบปรนัย   5 ตัวเลือก  จํานวน 60 ขอ 
 ในการทําการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยัจําแนกพฤติกรรมการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร  โดยมีรายละเอียดพฤติกรรม  ดังนี ้
  1.  ความรู – ความจาํ  หมายถงึ  ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ทีเ่คยเรียนมาแลว
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง  ขอตกลง  คําศัพท  หลักการและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร 
  2.  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธบิายความหมาย ขยายความ  
และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง  ขอตกลง  คําศัพท  หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
  3.  ดานการนาํไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนาํความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับ เร่ือง พันธุศาสตร และวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกัน
ออกไป หรือสถานการณที่คลายคลึง  โดยเฉพาะอยางยิง่การนําไปใชในชีวิตประจาํวนั 
  4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถแสวงหา
ความรูทางวทิยาศาสตร  โดยผานการปฏบัิติและฝกฝนความคิดอยางเปนระบบจนเกิดความ
คลองแคลวชํานาญสามารถเลือกกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม โดยใชทักษะการสงัเกต  ทกัษะ
การจําแนกประเภท  ทกัษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทกัษะการลงความเห็นจาก
ขอมูล และทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป 
 
 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุศาสตร 

โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 
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คําช้ีแจง 
 1.  การประเมนิแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาสาสตร เร่ือง  
พันธุศาสตร  เพื่อวิเคราะหหาคา IOC แบงคุณลักษณะทีต่องการประเมินไว  ดังนี้   
  1.1  ดานความชัดเจนในขอคําถาม 
  1.2  ความเหมาะสมของตวัเลือก  
  1.3  ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวงั  
  1.4  ความสอดคลองของพฤติกรรมที่ตองการวัด  
 2.  เกณฑการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานการสอนวทิยาศาสตร และดานการวัดผล
ประเมินผล  โดยขอความกรณุาเขียน   ลงในชองระดับความคดิเหน็ตามแนวความคิดของทาน 
โดยกําหนดไว   ดังนี ้
  +1 หมายถงึ เมื่อแนใจวา ขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 
   0 หมายถงึ เมื่อไมแนใจวา  ขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมที่ตองการวัด 
  - 1 หมายถงึ เมื่อแนใจวา ขอสอบนั้นไมสามารถวัดไดตรงพฤติกรรมทีต่องการวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุศาสตร 

โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 
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ตาราง 11 บันทึกการลงความเหน็ของผูเชีย่วชาญที่ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
          ทางการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง พนัธุศาสตร   ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 
 

 
ขอที่ 

ความชัดเจนของ
คําถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองของ
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

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

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
 17             
18             
19             
20             
21             
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 
ขอที่ 

ความชัดเจนของ
คําถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองของ
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

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

22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
32             
33             
34             
35             
36             
37             
38             
39             
40             
41             
42             
43             
44             
45             
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 
ขอที่ 

ความชัดเจนของ
คําถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองของ
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

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

46             
47             
48             
49             
50             
51             
52             
53             
54             
55             
56             
57             
58             
59             
60             

             

 
ขอเสนอแนะและขอวิจารณเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
          ลงชื่อ .................................................... ผูประเมิน 
                       (.......................................................) 
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ชื่อเรื่อง :   
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 โดยการจัดการเรียนรู ดวยชุด 
 กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 
ผูวิจัย   
 นางสาวปารม ี สัมฤทธิ์สุทธิ ์
  วิชาเอกการมธัยมศึกษา (การสอนวทิยาศาสตร) 
อาจารยที่ปรกึษาสารนพินธ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  วฒันะคีรี 
ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 
 ชื่อ-สกุล(ผูเชี่ยวชาญ) ................................................................................................ 
 ตําแหนง .................................................................................................................. 
 วุฒิการศึกษา ........................................................................................................... 
 สถานทีท่ํางาน .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ ............................................................................ 
                 (……………..…………….……..........................) 
 
                ผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุศาสตร 
 

โดย : ผูเชี่ยวชาญ 
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินสําหรับผูเชีย่วชาญ  เพื่อใชประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการดวยชุด
กิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง เร่ือง พันธุศาสตร  จากการเก็บขอมูลจาก   
กลุมตัวอยาง  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรยีนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  จังหวัด
กาญจนบุรี ความสามรถในการคิดแกปญหาวทิยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการใช 
ความรู  ความคดิ  ทักษะ  กระบวนการเรียนรูสรางความรูดวยตนเองจากการคิด และปฏิบัติจริง
ตามขั้นตอน  จากประสบการณจริง ของผูเรียนมาใชในการจัดการ  การเผชิญสถานการณ   
การประยุกตใช  เพื่อปองกันและแกไขปญหาในชีวิตประจําวนัได  ซึง่วดัไดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหา  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการและวธิกีารทางวิทยาศาสตร  ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนการคิดแกปญหาตามแนวคิดของ สแตนิช  (Stanish.  1996)  ไดเสนอวา ใน
การคิดแกปญหาจะมทีกัษะและมีการฝกเปนขั้นตอน 6  ข้ันตอน  โดยผูวิจัยสรางแบบทดสอบ
อัตนัยและกาํหนดเกณฑการใหคะแนนแบบ รูบริคส  ดังนี ้ 
 1.  ขั้นตระหนักรูปญหา หมายถงึ ความสามารถในการคิดเพื่อกําหนดสิ่งที่เปนสาเหต ุ
หรือปมของปญหาภายในสถานการณที่กาํหนดให 
 2.  ขั้นรวบรวมขอมลูหรอืการคนหาสาเหตุของปญหา  หมายถงึ  ความสามารถ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกีย่วของกับสาเหตทุี่ทาํใหเกิดปญหา 
 3.  ขั้นการกาํหนดหรือการระบุปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการคิด วิเคราะห 
คาดคะเน ระบุปญหาที่เกีย่วของและปญหาที่แทจริงหรอืสําคัญที่สุดได 
 4.  ขั้นหาแนวทางในการแกปญหา   หมายถงึ ความสามารถในการคิดคนหาวธิ ี
การแกปญหาหรือเสนอขอมลูเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการแกปญหา 
 5.  ขั้นคนหาขอสรุปและเลือกวธิีการแกปญหา  หมายถงึ ความสามารถ  ใน 
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการตัดสินใจเลือกวาวิธีการใดเปนวิธกีารแกปญหาที่ดีที่สุด 
 6.  ขั้นดําเนนิการแกปญหา   หมายถงึ ความสามารถในการนาํวิธกีารแกปญหา 
ที่เลือกไวไปใชในการแกปญหาโดยมีการวางแผนการดําเนินการแกปญหาเปนลําดบัข้ันพรอม
นําเสนอแผนการและผลการดําเนนิการแกปญหา 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุศาสตร 

โดย : ผูเชี่ยวชาญ 
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 เกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ประเมินโดยอิงเกณฑ รูบริคส โดยแบงระดับการใหคะแนนแตละขอเปน 4  ระดับ คือ  
3 , 2 , 1  และ 0  ซึง่  หมายถึง  ดีมาก  ดี  พอใช และควรปรับปรุง  ตามลําดับ  
  1.  เกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
   1.1  ข้ันตระหนักรูปญหา (สาเหตหุรือปมปญหาในสถานการณ  คืออะไร) 
    3  คะแนน หมายถงึ  สามารถบอกสาเหตปุญหาที่สําคญัที่สุด ภายในขอบเขต
ของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
    2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกสาเหตภุายในขอบเขตของขอเท็จจริงจาก
สถานการณทีก่ําหนดให 
    1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกสาเหตภุายในขอบเขตของขอเท็จจริงได 
แตไมสอดคลองกับสถานการณ 
    0  คะแนน  หมายถงึ  ไมสามารถบอกสาเหตุภายในขอเขตและสอดคลองกับ
สถานการณได 
   1.2  ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (ขอมูลที่เกี่ยวของกับสาเหต ุ
ที่ทาํใหเกิดปญหา) 
    3  คะแนน  หมายถงึ  สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่แทจริงของปญหา 
ในสถานการณไดและสอดคลองกับสถานการณ 
    2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เปนไปไดใน
สถานการณและสอดคลองกับสถานการณ 
    1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่แทจริงหรือ
สาเหตทุี่เปนไปไดของปญหาภายในสถานการณและสอดคลองกับสถานการณ 
    0  คะแนน  หมายถงึ  ไมสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตทุี่แทจริงหรือ
สาเหตทุี่เปนไปไดของปญหาในสถานการณได 
   1.3  ข้ันการกาํหนดหรือการระบุปญหา ( ปญหาที่เกีย่วของในสถานการณคืออะไร) 
    3  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกปญหาที่สําคัญที่สุด ภายในขอบเขตของ
ขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
    2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจาก
สถานการณทีก่ําหนดให 
    1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงได 
แตไมสอดคลองกับสถานการณ 
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    0  คะแนน  หมายถงึ  ไมสามารถบอกปญหาภายในขอเขตและสอดคลองกับ
สถานการณได 
   1.4  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา (หาวธิีการแกปญหา) 
    3  คะแนน  หมายถงึ  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริง เพือ่
ตรวจสอบสาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและสอดคลองกับสถานการณได 
    2  คะแนน  หมายถงึ  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริง เพือ่
ตรวจสอบสาเหตุของปญหาไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาแตไมสอดคลองกับสถานการณ 
    1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริง  เพือ่
ตรวจสอบสาเหตุของปญหา แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
    0  คะแนน  หมายถงึ  ไมสามารถวางแผนการสืบคนขอมูลขอเท็จจริง และ 
ไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา 
   1.5  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธีการแกปญหา  (เลือกวธิีการใดเปนวธิี 
การแกปญหาที่ดีที่สุด) 
    3  คะแนน  หมายถงึ  สืบคนขอเท็จจริงหรอืขอมูลเพิ่มเติมไดสอดคลองกับ
สาเหตุของปญหามากที่สุดและนําไปสูวธิกีารแกปญหาที่ระบุไว 
    2  คะแนน  หมายถงึ  สืบคนขอเท็จจริง หรือขอมูลเพิ่มเติมไดสอดคลองกับ
สาเหตุของปญหาแตไมนาํไปสูวิธีการแกปญหาที่ระบุไว 
    1  คะแนน  หมายถงึ  สืบคนขอเท็จจริงและขอมูลเพิ่มเติมไดแตไมสอดคลองกับ 
สาเหตุของปญหา 
    0  คะแนน  หมายถงึ  ไมสามารถสืบคนขอเท็จจริงหรือขอมูลเพิ่มเติมได  
   1.6  ข้ันดาํเนนิการแกปญหา (การนําวิธกีารแกปญหามาใช) 
    3  คะแนน  หมายถงึ  สามารถวางแผนเพือ่ตรวจสอบสาเหตุของปญหาสืบคน 
ขอเท็จจริงหรือขอมูลเพิ่มเตมิไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและสามารถนําไปสูวิธีการแกปญหา
ระบุไวได 
    2  คะแนน หมายถงึ  สามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาสืบคน
ขอเท็จจริงหรือขอมูลเพิ่มเตมิไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาแตไมนําไปสูวธิีการแกปญหาที่ระบุไว 
    1  คะแนน  หมายถงึ  สามารถวางแผนเพือ่ตรวจสอบสาเหตุของปญหาสืบคน 
ขอเท็จจริง หรือขอมูลเพิ่มเตมิ  แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและไมนําไปสูวธิีการแกปญหา 
ที่ระบุไว 
    0  คะแนน  หมายถงึ  ไมสามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหา  
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คําช้ีแจง  
 โปรดพิจารณาและประเมนิรายการแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง 
การเรียนวทิยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกจิกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวย
ตนเอง  ความชัดเจนของคําถาม  การใชภาษาเหมาะสม  ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
ความสอดคลองกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดยเขียนเครื่องหมาย  ลง
ในชองระดับความคิดเห็นของทาน โดยกาํหนดไว  ดังนี ้
  +1 หมายถงึ เห็นดวย 
    0 หมายถงึ ไมแนใจ 
  -1 หมายถงึ ไมเห็นดวย  
 

ตาราง 12 บันทึกการลงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถ  ใน 
     การคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร   ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
     ดวยชุดกิจกรรม การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  
 

สถานการณที่ 
ความชัดเจนของ

คําถาม 
การใชภาษา
เหมาะสม 

ความสอดคลองกับ
ผลการเรียนรู 
ที่คาดหวัง 

ความสอดคลองกับความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทาง

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

             

1             
2             
3             
4             
5             
             

 

ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
       ลงชื่อ .................................................................. ผูประเมิน
         (…………………………………………) 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง พันธุศาสตร 

โดย : ผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

 -  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจาํแนก (r)  
 -  คาความเชือ่มั่น (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
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ตาราง 13  คาความยากงาย ( p) คาอํานาจจําแนก ( r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
     วัดผล สัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
 

ขอ p r ขอ p r 
      

1 0.64 0.50 16 0.29 0.21 
2 0.54 0.64 17 0.51 0.50 
3 0.61 0.50 18 0.64 0.50 
4 0.36 0.64 19 0.68 0.21 
5 0.29 0.50 20 0.78 0.71 
6 0.61 0.57 21 0.68 0.43 
7 0.68 0.57 22 0.64 0.50 
8 0.56 0.71 23 0.75 0.43 
9 0.48 0.50 24 0.46 0.57 
10 0.50 0.64 25 0.54 0.57 
11 0.70 0.50 26 0.46 0.43 
12 0.61 0.57 27 0.48 0.29 
13 0.57 0.64 28 0.68 0.64 
14 0.61 0.29 29 0.56 0.50 
15 0.61 0.64 30 0.68 0.64 

      

  
 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  
โดยคํานวณจากสูตร  KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (ลวน  สายยศ ; และ  อังคณา  สายยศ.  
2538: 197 – 199)   
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    เมื่อ   Ʃpq    =  6.33 
       St

2   =  24.28 
       n     =  30 
       ttr  =  1.03 (1-0.26) 
                                       ttr  =  0.76  
 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรมีคาความเชื่อมัน่  0.76 
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ภาคผนวก ง 
 
 -  คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
  กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหาและ 
  คนพบความรูดวยตนเอง 
 -  คะแนนผลความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา 
  ปที่ 6  กอนเรยีนและหลังเรยีน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการแสวงหา 
  และคนพบความรูดวยตนเอง 
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ตาราง 14  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 6 
     กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูดวยชุดกจิกรรมการแสวงหาและคนพบความรู ดวยตนเอง 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรยีน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 
     

1 13 22 +9 +81 
2 13 25 +12 +144 
3 10 19 +9 +81 
4 13 21 +8 +64 
5 13 21 +8 +64 
6 18 22 +4 16 
7 13 17 +4 +16 
8 14 19 +5 +25 
9 9 21 +12 +144 
10 14 21 +7 +49 
11 14 20 +6 +36 
12 12 18 +6 +36 
13 15 23 +8 +64 
14 14 21 +7 +49 
15 14 21 +7 +49 
16 16 26 +10 +100 
17 15 24 +9 +81 
18 13 18 +5 +25 
19 18 27 +9 +81 
20 7 17 +10 +100 
21 11 20 +9 +81 
22 12 19 +7 +49 
23 11 19 +8 +64 
24 14 16 +2 +4 
25 9 17 +8 +64 



 117

ตาราง 14 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรยีน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 
     

26 14 20 +6 +36 
27 15 24 +9 +81 
28 9 21 +12 +144 
29 15 20 +5 +25 
30 13 18 +5 +25 

     

Σ  375 609 +221 +1897 
     

Χ  12.5 20.3 7.8 63.23 
     

S.D. 2.55 2.67 2.48 - 
     

 
1.  หาคา  t  
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ตาราง 15  แสดงคะแนนผลความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียน ชั้น 
     มัธยมศึกษาปที ่6  ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูดวยชุดกจิกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง  
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรยีน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 
     

1 21 60 +39 +1521 
2 26 52 +20 +400 
3 25 46 +21 +441 
4 28 59 +21 +441 
5 21 50 +29 +841 
6 32 48 +16 +256 
7 29 43 +14 +196 
8 25 47 +22 +484 
9 30 48 +18 +324 
10 20 59 +29 +841 
11 35 50 +15 +225 
12 32 60 +28 +784 
13 20 55 +35 +1225 
14 19 49 +39 +1521 
15 36 56 +20 +400 
16 20 62 +42 +1764 
17 25 65 +40 +1600 
18 38 55 +17 +289 
19 36 61 +25 +625 
20 36 59 +23 +529 
21 22 60 +38 +1444 
22 29 56 +27 +729 
23 30 64 +34 +1156 
24 30 63 +33 +1089 
25 32 65 +33 +1089 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ คะแนนกอนเรยีน คะแนนหลังเรยีน ผลตางของคะแนน (D) D2 
     

26 21 59 +38 +1444 
27 21 61 +40 +1600 
28 30 56 +26 +676 
29 28 52 +24 +576 
30 29 55 +26 +676 

     

Σ  826 1675 +832 +25186 
     

Χ  27.53 55.83 27.73 +839.53 
     

SD 5.5 5.47 5.47 - 
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ภาคผนวก จ 
 

   -  ชุดกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง    
   -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง พนัธุศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 121

ชุดกิจกรรม 
การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 

 
 

 เรื่อง พันธุศาสตร 
 

หนวยการเรียนที ่1  เร่ือง พนัธุกรรม   เวลา  4  ชัว่โมง  
หนวยการเรียนที ่2  เร่ือง เทคโนโลยีชวีภาพทาง DNA   เวลา   4  ชัว่โมง 
หนวยการเรียนที ่3  เร่ือง การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง DNA   เวลา  4  ชั่วโมง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ .............................. กุล ............................................. 
เลขที ่..................ชั้น ........................................................... 
โรงเรียน ............................................................................... 
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 ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จัดทาํขึ้นนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเองสามารถแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง    และมุงหวงัใหนักเรียนเปนผูที่มทีักษะ
การเรียนรูและความสามารถในการคิดแกปญหาวทิยาศาสตร    
 ซึ่งนกัเรียนจะไดเรียนรูจากกิจกรรมทีห่ลากหลายซึ่งในชดุกิจกรรมการแสวงหาและ
คนพบความรูดวยตนเองนี้ประกอบดวยกจิกรรมการเรียนรูหลายกิจกรรมโดยทุกกิจกรรมไดจัด
กระบวนการเปนลําดับข้ันตอนเพื่อสงเสรมิความสามารถในการคดิแกปญหาทําใหเกิดความรู
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 วิธีการเรียนรูวทิยาศาสตร  ดวยชุดกิจกรรมมีข้ันตอน  ดังนี ้
  1.  อานทําความเขาใจขอแนะนําการใชชดุกิจกรรมนี้ใหชัดเจน 
  2.  รักและสนใจตนเองสรางความรูสึกที่ดีใหแกตนเองวาเราเปนผูมีความสามารถ 
  3.  ศึกษา ต้ังคําถาม คิด วเิคราะห ประเมนิ วางแผน และปฏิบัติอยางรอบคอบในทกุ
กิจกรรมใชเนือ้ที่ของกระดาษที่จัดใหและความสามารถอยางเตม็ที ่
  4.  ใชเวลาในการศึกษาอยางคุมคา ใชทุก ๆ นาททีําใหตนเองมีความสามารถมาก
ยิ่งขึ้น 
  5.  พิจารณาขอความ ชวนคิด ชวนทาํ และหมัน่นาํมาคิดเพื่อเสริมสรางพลังในการ
เรียนรู 
  6.  ตระหนกัอยูเสมอวาเราจะเรียนรูวทิยาศาสตรเพื่อนาํมาพฒันาตนเองและพัฒนา
สังคมประเทศชาติ 
 จุดเดนของการเรียนรูจากชดุกิจกรรมนี้คือ การเรียนรูวทิยาศาสตรอยางสรางสรรค และมี
ความสุข สงเสริมใหมีความสามารถในการคิดแกปญหาวทิยาศาสตร  จงึขอเชิญชวนนักเรียนมารวม
กันเรียนรูวทิยาศาสตร  ดวยใจรักและพัฒนาตนใหเต็มขีดความสามารถ มีคุณลักษณะ  เกง  ดี  มสุีข   
       
 

            นางสาวปารม ี สัมฤทธิ์สุทธิ ์
             ครู 
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 ชุดกิจกรรม  การแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง 
 
 

เรื่องที่ 1 พันธุกรรม 
        -  ยีน (Gene) 
        -  โครโมโซม (Chromosome) 
        -  การผาเหลา (Mutation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกกลุม ....................................... 
1.  ....................................................... เลขที่ ...............ชัน้ ................................ 
 
2.  ....................................................... เลขที่ ...............ชัน้ ................................ 
 
3.  ....................................................... เลขที่ ...............ชัน้ ................................ 
 
4.  ....................................................... เลขที่ ...............ชัน้ ................................ 
 
5.  ....................................................... เลขที่ ...............ชัน้ ................................ 
 
 โรงเรียน  ........................................................................................................... 
   
                           จังหวัด ................................................................................. 
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 1.  ชุดกจิกรรม เร่ือง พนัธุกรรมนี้  จัดทําขึน้เพื่อศึกษาเกีย่วกับลักษณะทางพันธกุรรม
และการถายทอดพันธกุรรมของสิ่งมีชวีิตซึง่ประกอบดวยเนื้อหาตาง ๆ ดังนี ้
  1.  ยนี (Gene)   
  2.  โครโมโซม (Chromosome)  
  3.  การผาเหลา (Mutation)   
 2.  วิธีการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการ เร่ือง พันธกุรรมนี ้ นักเรียนควรศึกษาจุดประสงค 
การเรียนรู  ใบความรู  สถานการณ  กิจกรรม  วิธีการและขั้นตอนในการทํากจิกรรม  ซึง่ประกอบดวย
ข้ันตอนตางๆ ดังนี ้
  2.1  ข้ันสงเสรมิความรอบรู ประกอบดวยกิจกรรม 
   -  อานดี : มีความรู 
  2.2  ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชน ประกอบดวยกิจกรรม 
   -  จุดประกายความสนใจ 
   -  วางแผนการเรียนรู 
   -  ลงมือเรียนรูตามแผน 
   -  นาํเสนอขอมูลและสรุปความรู 
  2.3  พฒันาและเผยแพรผลงาน  ประกอบดวยกิจกรรม 
   -  จัดทาํชิ้นงาน 
  ซึ่งในแตละขั้นตอนนักเรยีนควรคิด วิเคราะห แยกแยะ ตีความ อภิปราย สืบคน  เพื่อให
ไดคําตอบที่ถกูตองชัดเจนมากที่สุด 
 3.  นักเรียนประเมินตนเองในแตละขั้นตอนระหวางทาํกจิกรรม  ตอบคําถามทายกจิกรรม
และประเมินการปฏิบัติกิจกรรมพรอมตรวจคําตอบใหคะแนนจากเฉลยทายกิจกรรมเมื่อส้ินสุดการทํา
กิจกรรมแลว 
 4.  ใหนกัเรียนจัดกลุมตามความพึงพอใจกลุมละ  5 คน 
 5.  ขณะที่นกัเรียนศึกษาคนควาและปฏิบัติกิจกรรม ถามีปญหาไมเขาใจ สามารถขอ 

     คําแนะนําหรือปรึกษาครผููสอนได  
 

 

 

คําชี้แจง 

เมื่อเขาใจดีแลว .....สู...สู..! 
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เรื่องที่ 1  พันธุกรรม 

จุดประสงคของกิจกรรม 

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แลวนกัเรียนสามารถ 
 

 1.  สืบคนขอมลู อภิปราย และสรุปเกี่ยวกบัการถายทอดยีนและ
โครโมโซม รวมทั้งการคนพบสารพันธุกรรม 
 2.  สืบคนขอมลู อภิปรายและอธิบายความหมายของ DNA ยีน 
โครโมโซมได 
 3.  สืบคนขอมลู อภิปราย และสรุปสมบัติของยีน  
 4. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดมวิเทชนั และผลที่
เกิดจากมิวเทชัน 

ใหเวลา 4  ชัว่โมง นะจะ  

เมื่อพรอมแลว สู...สู....คะ 
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ข้ันสงเสริมความรอบรู 
 นักเรียนอานแลวระบายสี 
สรางจุดเนนใหเดนชัด 

กิจกรรม: อานดี   มีความรู  

 คําชี้แจง    วธิีการทํากิจกรรมอานความรูเพิ่มเติมใหเขาใจกอนทํากจิกรรม  

ความรูเพิม่เตมิ : เร่ือง พนัธกุรรม 

พันธกุรรมและการถายทอดลักษณะ 

 อะไรทําใหเรามีลักษณะเหมือนพอแม ความคลายคลึงบางอยางอาจเกิดจาก 
การอบรมเมื่อยังเด็ก และสภาพแวดลอมแตลักษณะอีกจํานวนมาก เชนสีของตา ที่ถูก
ถายทอดออกมา ถูกควบคุมโดยคําส่ังจาก ยีน (gene) การศึกษาเกี่ยวกับยีน และกฎ 
ที่จะตัดสินวา ลักษณะใดที่เราไดรับการถายทอดมาจากพอแม เรียกวา พันธุศาสตร 
(Genetics) 
 ยีนอยูที่ไหน   ในขณะที่เมนเดลคนควาอยูนั้น นักชีววิทยากลุมหนึ่งที่ใชกลอง
จุลทรรศน เปนเครื่องคนควา ไดพบรายละเอียดของเซลลมากขึ้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2432 
นักชีววิทยาจึงสามารถ เห็นรายละเอียดภายในนิวเคลียส ขณะที่มีการแบงเซลล ไดพบวา
ภายในนิวเคลียส มีโครงสรางที่ติดสีไดและมีลักษณะเปนเสนใย เรียกวา โครโมโซม 
(Chromosome) 

ป พ.ศ. 2445 หลังจากการคนพบผลงานของเมนเดล 2 ป วอลเตอร ซัตตัน นัก
ชีววิทยาชาวอเมริกัน และ เทโอดอร โบเฟรี นักชีววิทยาชาวเยอรมัน ไดเสนอวา "หนวย
พันธุกรรมที่เมนเดลคนพบ อยูในโครโมโซม" ซัตตันไดศึกษาเซลลในอัณฑะตั๊กแตน และ
เสนอไววาโครโมโซม ที่เขาคูกันในขณะที่มีการแบงเซลลแบบไมโอซิส จะแยกจากกันไปอยู
ตางเซลลกัน เหมือนการแยกของยีนที่เปนแอลลีนกัน ตามกฎแหงการแยกตัว จึงสรุปไดวา
ยีนอยูบนโครโมโซม 
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 หนวยพันธุกรรม หรือ ยีน (อังกฤษ: Gene) ปรากฏอยูบนโครโมโซม ประกอบดวยดีเอ็นเอ ทํา
หนาที่กําหนดลักษณะ ทางพันธุกรรมตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต หนวยพันธุกรรม จะถูกถายทอดจากสิ่งมีชีวิต รุนกอนสู
ลูกหลาน เชน ควบคุมกระบวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่ว ๆ ไปทางชีวเคมี ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต ไปจนถึง
ลักษณะปรากฏที่พบเห็น หรือสังเกตไดดวยตา เชน รูปรางหนาตาของเด็กที่มีบางสวนเหมือนกับแม, สีสันของ
ดอกไม, รสชาติของอาหารนานาชนิด ลวนแลวแตเปนลักษณะที่บันทึกอยูในหนวยพันธุกรรมทั้งส้ิน 

     ยีนกระจายอยูตามโครงสรางที่มีลักษณะเปนเสนบางเรียกวา โครโมโซม (Chromosome) ซึ่งอยู
ภายในนิวเครียส ของทุกเซลล โครโมโซมจะอยูเปนคูจํานวนคูขึ้นอยูกับส่ิงมีชีวิต พืชบางชนิดมีจํานวนโครโมโซม
มากกวา 100 คู ในทุกเซลล หนอนสปชีสหนึ่งมีเพียงคูเดียว มนุษยมี 23 คู (หรือ 46 โครโมโซม)ในแตละเซลล 

ยีนถกูสรางมาจากอะไร 
 
  ......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

ยีนถูกคนพบอยางไร 

 ความคิดเรื่องยีน หรือแฟคเตอร ถูกคิดครั้งแรกในป 1865 โดย ภารดาเกรเกอร เมนเดล  (Brother 
Greger Mendel)  เขาไดทดลองผสมพันธุถั่ว เพื่อศึกษาลักษณะตางๆ  เชน  ความสูง และสีดอก วา ถูกถายทอด
ไปอยางไร 
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ยีนลักษณะเดนและยีนลักษณะดอย 
 เซลลจะประกอบดวยยีนอยางนอย 2 ยีน ที่ควบคุมลักษณะหนึ่งๆมาจากพออีกยีนหนึ่งมาจากแม แต
บอยครั้งที่ยีนทั้งคูมีลักษณะตรงขามกัน เชน เราไดรับยีนซึ่งถายทอดตาสีน้ําตาล มาจากแม และอีกยีนหนึ่ง เปน
ยีนตาสีฟาจากพอ อะไรจะเปนตัวตัดสิน สีตาเราจะเปนสีอะไร เมนเดลแกปญหาไดโดยคนพบวา ยนีหนึ่งมันถูก
ขมโดยอีกยีนหนึ่ง ยีนที่ถูกขมเรียกวาเปนลักษณะดอย (Recessive) ยีนที่ขมเขาได เรียกวา ลักษณะเดน 
(Dominant)ในถั่วลันเตาพันธุดอกสีขาวเปนลักษณะดอย และดอกสีแดงเปนลักษณะเดน นักชีววิทยาแสดง
ลักษณะ โดยการเขียนตัวอักษร ตัวใหญ R แทนดอกสีแดง และตัวอักษรเล็กแทน r แทนดอกสีขาวถาเรามอง
พันธุดอกสีแดงและสีขาวรุนใหมหลังจากผสมแลวจะเห็นวาเปนดอกสีแดงหมดทุกตน จะมยีีนหนึ่งเปน R (สีแดง) 
และอีกยีนหนึ่งเปน r (สีขาว) และถาเราผสมพันธุถั่วลันเตาที่มียีน Rr ทั้งสองตน ลูกจะมีอัตราสวน ของดอก 
สีแดงสามดอก ดอกสีขาวหนึ่งดอก 
 
เพศถูกกําหนดอยางไร 
 โครโมโซมในมนุษยทั้ง 46 แทง จะมีโครโมโซมเพศอยู 2 แทง ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด X และ Y 
ผูหญิงจะมีโครโมโซม Xทั้ง 2 แทงคือ XX ผูชายจะมีโครโมโซม X และ Y อยางละแทงคือ XYโครโมโซมทั้ง 46 แทง 
ในไซโกตจะบรรจุไวดวยคําส่ังที่จําเปนตอเซลลในรางกายทั้งหมด ไซโกต (Zygote) เจริญโดยการแบงเซลลผาน 
การลอกเลียนแบบของคําส่ังไปยังเซลลใหมแตละเซลล 
 

โครโมโซมคืออะไร 
 

หนวยพันธุกรรม หรือ ยีน (อังกฤษ: Gene) ปรากฏอยูบนโครโมโซม ประกอบดวยดีเอ็นเอ ทําหนาที่กําหนด
ลักษณะ ทางพันธุกรรมตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต หนวยพันธุกรรม จะถูกถายทอดจากสิ่งมีชีวิต รุนกอนสูลูกหลาน เชน 
ควบคุมกระบวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่ว ๆ ไปทางชีวเคมี ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต ไปจนถึงลักษณะปรากฏที่พบ
เห็น หรือสังเกตไดดวยตา เชน  รูปรางหนาตาของเด็กที่มีบางสวนเหมือนกับแม   สีสันของดอกไม  รสชาติของ

อาหารนานาชนิด ลวนแลวแตเปนลักษณะที่บันทึกอยูในหนวยพันธุกรรมทั้งส้ิน 
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                                                        รูปภาพโครโมโซม 
 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  ถูกกําหนดอยูในโมเลกุลของ  สารเคมี คือ DNA 
(Deoxyribonucleic acid) DNA จะถายทอดจาก พอ – แม ไปยังลูก-หลาน  DNA   อยูในนิวเคลียส  ในสภาพ
ขดแนนรวมอยูกับโปรตีน  เรียกวา โครโมโซม (Chromosome)  ถายืดโครโมโซมออกจะ   มีลักษณะเปนสายยาว
เปน คู  เรียงตอกันดวย  นิวคลีโอไทด เพียง  4 ชนิด  คือ  A , T , G , C   
 A   =  Adenine   C   =  Cytosine   G   =  Guanine    T   =  Thymine    
 มนุษยมีโครโมโซม  23  คู (2n)  ไข มีโครโมโซม 23  ขาง (n)  ( หรือ 23 โครโมโซม) 
สเปรม มีโครโมโซม  23  ขาง (n)   เชนกัน  
 
 
 
 
 
                     ชาย XY                                                                  หญิง XX 
 
 
                การอาน!เปนพลงัทางสมอง                                               

 
 
 

มีตออีกนะ ...จะ 
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    เราอาจการเทียบเคียงกับอัลบั้มเพลง 
    นิวคลีโอไทด (มีส่ีแบบ) เสมือนโนตเพลง (มีไมกี่ตัว) 
    เพลงก็คือการสลับลักษณะตัวโนต ยีน คลายกับคือเพลงหนึ่งเพลง  
    เพลงหลายเพลง เปนหนึ่งอัลบั้ม  
    ยีนหลายๆ ชุดตอกันเรียกวาโครโมโซม 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 มิวเตชั่นเกิดขึน้ได   จากความผิดปกติของยนีส  (Gene Mutation) หรือความผิดปกติ 
ของโครโมโซม (Chromosomal Mutation) ปรากฏการณดังกลาวนี ้ เปนปจจัยหนึ่งที่ทาํใหเกิด
ขบวนการวิวฒันาการขึ้น 
  ทิศทางการกลาย  
  : Forward mutation  การกลายจากลักษณะปกติ (Wild Type)     Mutant  ( A : a) 
  :  Back ward mutation การกลายกลับจาก Mutant   ปกติ 

  ชนิดของเซลลทีก่ลาย 
 :  Somatic mutation  พบในบางสวนของอวัยวะ  Mosaic หรือ Chimera ; Gametic 
Mutation เกิดใน Gamete   ถายทอดไดดี 
 
 
 
 

นิวคลีโอไทด   ยีน  โครโมโซม 

มิวเตชั่น (Mutation) 

 @ ยีนที่อยูบนโครโมโซมเดียวกันจําเปนตองถายทอดไปดวยกนัหรือไมอยางไร? 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

พลิกหนาตอไปคะ   



 131

   สาเหตุของการกลาย 
 1.  Spontaneous อัตราต่ํา ≈  10-5  - 10-6  อาจเกิด  A   a  หรือ a   A   
 2.  Genetic control การกลายของยนีบางชนิดอาจไดรับอิทธิพลจากยนีที่เรียกวา 
Mutator Gene  เชน  การควบคุมสีในขาวโพด 
 3.  Induced mutation การกลายที่เกดจากการชักนาํโดยสิ่งเรา การกลายทีเ่รียก 
Mutagen  
 

 
 

  A chemical or physical agent that causes mutations 
  Physical agent: radiation 

 ionizing radiation  ม ีw.l. ส้ัน มีอํานาจทะลุทะลวงสงู ทําใหเกิด ion ข้ึน 
ในโมเลกุลของสารที่ตกกระทบ เชน  α , β , δ  
ทางตรง         มีผลตอโครโมโซมระยะยาว   
ทางออม         สลายโมเลกุลของน้ํา 

 non - ionizing มี ความยาวคลื่น ยาว อํานาจทะลทุะลวงต่ํา เชน    uv.   
เกิดความปกตกิับโมเลกุล DNA 

  สารประกอบที่ม ีpyrimidine  (โดยเฉพาะ thymine)  ดูดซับ uv ไดดี    
สราง covalent bond ระหวาง T 2 ตัวทีอ่ยูติดกันในสายเดียวกนั        thymine dimmer 

                                                                                                                                            
โรค โรค xxeerrooddeerrmmaa  ppiiggmmeennttoossuumm        

  สาเหตุเกดิจากกิจกรรมของ สาเหตุเกดิจากกิจกรรมของ nnuucclleeaassee  ลดลงมาก  ซอม ลดลงมาก  ซอม DDNNAA  ไมได เกิดมะเร็งผิวหนังไมได เกิดมะเร็งผิวหนัง  
 

โรค  Down syndrome :  
  พบในพอแมอายุมากเกิด non - disjunction ในไข  อาการคือ สมองเล็ก  ทายทอยแบน 

 ด้ังจมกูแบน ตาหาง หางตาชี้ข้ึนขางบน ปากปดไมสนทิ (ล้ินจุกปาก) ตัวเตี้ย มือกวาง  
(เสนลายมือขาด simean crease) ปญญาออน  มีการตดิเชื้อระบบหายใจ 
 
 
 

พลิกหนาตอไปคะ 

Mutagen 
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                                    จากการศึกษาใบความรู 
                                 นักเรยีนมีความรูเกีย่วกับเร่ือง  
                                ดังกลาวบางหรือไม อยางไร?  
                              (ใหเขียนความรูความเขาใจจาก 
                              ประสบการณเดิม) 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

      
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNA มีคุณสมบัติจัดเปนสาร
พันธุกรรมได คือ 
    1.  สามารถแบงตัวเองไดโดยมี
ลักษณะเหมือนเดิม เพื่อทําใหมีการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  จาก
รุนพอแมไปยังรุนลูกได 
2.  สามารถควบคุมใหเซลล
สังเคราะหสารตางๆ เพื่อแสดง
ลักษณะทางพันธุกรรมใหปรากฏ 
    3.  สามารถเปลี่ยนแปลงไดบาง 
ซึ่งทําใหเกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่
ผิดแผกไปจากเดิมและอาจ  ทําให
เกิดส่ิงมีชีวิตพันธุใหม ๆ ขึ้น      
                                       
ความแตกตางระหวาง DNA และ
RNA 
      1. น้ําตาลของ DNA  เปน  
deoxyribose  สวน  RNA   เปน 
ribose  
     2.  N-base  ที่พบเฉพาะใน 
DNA  คือ  thymine และที่พบเฉพาะ 
RNA  คือ uracil 

3.  DNA    มีพอลีนิวคลีโอไทดเปนสายคู สวน RNA  เปนสายเดี่ยว เพราะ
ไมมีอีกสาย หนึ่งที่ตรงขามกันมาเขาคูกันพอดี 

 
เขาใจดีแลวใชมั้ย 

 

ปญหา หมายถึง  
ขอสงสัยที่ตองการ
พิจารณาแกไข โดย
ใหเขียนอยูในรูป
ของประโยคคําถาม
ตัวอยาง  วธิกีารทาํ 
DNA Technology 
ในการตรวจจบั

Want  to   know 
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ถาใหนักเรียนเลือกทําโครงงานดังกลาวนี้เพียง  1 ขอ  เทานั้น นักเรียนจะเลือกทําหัวขอใด 
1.  โครงงานสิ่งประดิษฐเรื่องแบบจําลอง  DNA . 
2.  โครงงานสํารวจเรื่อง ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรมของบุคคลในครอบครัว 
3.  โครงงานศึกษาคนควา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต โดย ตองมีหัวขอ 
ตอไปนี้ 

        - เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้ 
        - จุดประสงค 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
    ใหนักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนตองการเรียนรูมากขึ้น 

                                                   จากเรื่องดังกลาว  

 
  ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 มารจัก  DNA กันเถอะ   คณทราบมั้ย ? 

  จากการศึกษาใบความรู เกี่ยวกับเร่ือง พนัธกุรรม  และเรื่อง DNA  ใหนกัเรียน
สืบคนขอมูลตอบคําถามตอไปนี้ 

 
นักเรียนทราบหรือไมวาอะไรเปนสิ่งที่กาํหนดใหส่ิงมชีีวิตแตละชนดิมีลักษณะ 

      แตกตางกนั  ............................................................................................................... 
การศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะทางพนัธกุรรม นักเรียนใชความรูดานใดบาง 

 …………………………………………………………………………………………………. 
ถานักเรียนตองการศึกษาโครงสรางของยีนหรือ DNA สารพันธุกรรม นักเรียน 

    จะมวีิธกีารศึกษาอยางไร ……………………………………………………………………. 
นักเรียนบอกไดหรือไมวา DNA มีคุณสมบัติอยางไรจึงจัดวา DNA เปน 

    สารพันธกุรรม ............................................................................................................... 
    DNA อยูทีส่วนใดของเซลล สามารถควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมไดอยางไร   
........................................................................................................................................ 

DNA และ RNA มีโครงสรางแตกตางกนัอยางไร ……………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………… 

Transcription คืออะไร เกิดที่สวนใดของเซลล 
…………………………………………………………………………………………………… 
 รหัสพนัธกุรรม คืออะไร .................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………… 

รหัสพนัธกุรรมแตละชุดมีลักษณะอยางไร ………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 

 ในการพจิารณาวาลักษณะที่เกิดจากมิวเทชั่นจะดีหรือไมนั้น คนสวนมาก 
นิยมใชอะไรเปนเกณฑ  ..................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
 ประเมินตนเอง                     

 คะแนนเต็ม 10 ให ............. คะแนน   



 135

  
 
         
 
                             

 
 

                           
 
                   ตรวจแลวไดคะแนนเทาไรกันเอย ! 

 
 
 

เฉลยคําตอบกันเลย ...คะ   

เฉลยคําถามมารูจัก DNA กันเถอะ 

 1.  ยีน สารพันธุกรรม,DNA 
 2.  คณิตศาสตร(สถิติ) การผสมพันธุพืชและสัตว 
 3.  วิเคราะหทางเคมี ฟสิกสและใชความรูทางชีววิทยา เชน การใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
  1.  สามารถแบงตัวเองไดโดยมีลักษณะเหมือนเดิม เพื่อทําใหมีการถายทอดลักษณะทาง 
พันธุกรรม  จากรุนพอแมไปยังรุนลูกได 
  2.  สามารถควบคุมใหเซลลสังเคราะหสารตางๆ เพื่อแสดงลักษณะทางพันธุกรรมให ปรากฏ 
   3.  สามารถเปลี่ยนแปลงไดบาง ซึ่งทําใหเกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดแผกไปจากเดิม 
 และ อาจทําใหเกิดส่ิงมีชีวิตพันธุใหม ๆ ขึ้น 
 4.   ในนิวเคลียส  สรางสารบางชนิดทําหนาที่แทนตนเอง 
 5.  ความแตกตางระหวาง DNA และRNA 
  1. น้ําตาลของ DNA  เปน  deoxyribose  สวน  RNA   เปน ribose  
  2. N-base  ที่พบเฉพาะใน DNA  คือ  thymine และที่พบเฉพาะ RNA  คือ uracil 
  3. DNA    มีพอลีนิวคลีโอไทดเปนสายคู สวน RNA   เปนสายเดี่ยว เพราะไมมีอีกสาย 
                              หนึ่งที่ตรงขามกันมาเขาคูกันพอดี 
 6.  คือกระบวนการถอดรหัส DNA โดยสราง mRNA ที่ใชDNAเปนแมพิมพเกิดขึ้นบริเวณ
นิวเคลียสเซลล 
 7.  ลําดับเบสในโมเลกุลของ DNA 
 8.  ประกอบดวยนิวคลีโอทไทด 3 โมเลกุล เรียงตัวตอกันตามลําดับโดยไมเวน 
 9.  เกณฑการเกิดความพอใจของมนุษย ถาเห็นวาส่ิงไหนดีมีประโยชนมีประโยชนก็จะลง
ความเห็นวาดี  ยกตัวอยางเชน ลักษณะผิวเผือกในคนเปนลักษณะดอยแตในชางจะจัดเปนชางคูบานคูเมือง 
(ใน สมัยกอน) ฯลฯ 
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 คําช้ีแจง   เมื่อศึกษาใบความรู  ใหนักเรยีนเขียนคําถามที่เกีย่วของกบั เร่ืองดังกลาว 
ที่นกัเรียนสงสยัและสนใจอยากรูใหมากที่สุด 

      
 

 Ex.คําถามดานความรู  …………................................................................................ 
 Ex.คําถามดานประโยชนที่ไดรับ .................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………… 

  
……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

: สนุกกับการต้ังคําถาม         
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เมื่อ  กําหนดปญหาไดแลว อยาลืม....ชวยกนัคิดตอไป...นะคะ..! 

 
 

           
                                                                                                 
                                                                                                                           
                                                      
                                                              

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           พิจารณาเลือกมาเพยีง 1 คําถาม หรือปญหาทีน่กัเรียนอยากรูมากที่สุด 
 เพียงปญหาเดยีว ? 
.................................................................................................................................. 
      .............................................................................................................................. 
 ...........................................................................................................   

ขั้นวางแผนการเรียนรู   ขั้นลงมือเรียนรูตามแผน   ขั้นการนําเสนอขอมูลความรู  
และ สรุปความรู          

ขั้นจัดทําชิ้นงาน 

ประเมินตนเอง      
คะแนนเต็ม 10 ให........... คะแนน 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learn = สรุปความรูคาดวาจะไดรับ 
  ใหนกัเรียนเขียนความรู 

ที่คาดวาจะไดรับจากการเรียนรูเร่ืองนี/้สมมติฐาน 

พลิกหนาตอไปคะ ... 



 139

  
     
 

   
 
 
 

   คําช้ีแจง  วิธีการทํากิจกรรม 

 1.  เมื่อนักเรียนชมวีดีทัศน”การถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมและDNA สารพันธกุรรม 
แลว ใหนักเรียนเขียนปญหาหรือเนื้อหาที่นกัเรียน สนใจทีจ่ะศึกษาคนควา สืบคนขอมลูความรู
เพิ่มเติมโดยตองเกี่ยวของสอดคลองกับความรูภายในเรือ่งดังกลาว  เพียง 1  เร่ือง/ปญหา 

 
 ส่ิงที่อยากรู คือ (กลาวถึงเรื่องที่สนใจ) ................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 ทําไมนกัเรียนจึงสนใจเกี่ยวกับเร่ืองนีแ้รงดลใจ/แนวคิดหรือเหตุผล) ………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชน 

กิจกรรม:จุดประกายความสนใจ 
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 ขั้นลงมือเรียนรูตามแผน   คือ การลง
มือปฏิบัติตามแผนการที่ไดกําหนดไว       

ขั้นจัดทําชิ้นงานเพื่อ 
รายงานผลการเรียนรู    

 ขั้นนําเสนอขอมูลการเรียนรู คือ การนํา
ขอมูลจากการเรียนรูมาตีความหมาย  
สรุปความรูที่ไดดวยตนเอง                  

ขั้นวางแผนการเรียนรู คือขั้นตอนที่ผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูของตนเอง   
โดยรวมกันกําหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู ประเด็นเนื้อหายอย แนว
ทางการบันทึกและสรุปผลการเรียนรู   พรอมทั้งจัดทําเครื่องมือที่ใช 
ในการเรียนรู    

 การแสวงหาและคนพบความรูดวยตัวเอง 
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 คําช้ีแจง   วิธีการทํากิจกรรม 
 2.  เมื่อนักเรียนกําหนดปญหาหรือเนื้อหาที่สนใจอยากศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมไดแลว  
ใหนักเรียนวางแผนการเรียนรูเพื่อการสํารวจปญหาดงักลาวโดยวางแผนการสํารวจ/ศึกษา ดังนี ้

 
 เนื้อหาทีน่ักเรียนสนใจศึกษาหรือปญหาที่นกัเรียนสนใจนัน้มีลักษณะเปนอยางไร เหตุใด 
จึงสนใจที่จะศกึษา(ระบุสภาพปญหา/เรื่องที่สนใจ)  .................................................................. 

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

.............................................................................................................................................. 
 ถายงัไมมขีอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาดังกลาวชัดเจนตองทาํอยางไร(กําหนดวิธีการศึกษา/สํารวจปญหา) 

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

.............................................................................................................................................. 
 จะรูไดอยางไรวาเนื้อหาที่เราสนใจนัน้มีสาเหตุมาจากอะไร กอใหเกิดผลเสียหายโดยตรง 
และผลกระทบตออะไรบาง  (ระบุวิธีการสํารวจสืบคนขอมูลเกี่ยวกับปญหา/เรื่องสนใจ) 

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

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

..............................................................................................................................................    
 ในการสาํรวจเนื้อหาที่สนใจหรือปญหาตองเตรียมการอะไร  อยางไรบาง ( ระบุวิธกีาร
เตรียมการเกีย่วกับวัสดุอุปกรณ สถานที่ คน ฯลฯ  บอกแหลงความรู ) 
 1.  กําหนดอุปกรณ ................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 2.  กําหนดวธิกีาร ..................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
 3. บอกแหลงขอมูล/แหลงความรู ............................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

                  เมื่อวางแผนแลวดําเนินการขั้นตอไปเลยนะคะ  

กิจกรรม : วางแผนการเรียนรู 
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ตัวอยางการเขียนรายงานการวางแผนการทํางาน(โครงงาน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จะทํางานใหสําเรจ็ไดตองวางแผนกันดีๆ นะ 
“ตองเขาใจปญหา คิดหาทางแก แนใจจุดยืน” 

 
วางแผนขั้นที่ 1 

เปนการวางแผนเพื่อใหเห็นภาพรวมของงาน 
 เริ่มจากอภิปรายรวมกัน-→กําหนดจุดประสงคการเรียนรู→ขอบเขตสิ่งที่จะศึกษา→วิธีการคนหาคําตอบ 

          
แหลงเรียนรู 

      
การวางแผนขั้นที่ 2 

เปนการวางแผนในรายละเอียด  เชน วิธีการคนหาคําตอบคือการทดลองทําโดย  
     เขียนแผนการทดลอง→ระบุจุดประสงค→ปญหาสมมติฐาน→ตัวแปร→วิธีการทดลอง   บันทึกผล&
สรุป 

เรื่อง ..................................วนั/เดือน/ป ...................................................... 
ที่มาและความสําคัญ(สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวงั) 
จุดประสงค(ส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงงานทั้งในเชิงปริมาณและ 
                     คุณภาพ) 
ขอบเขตการศึกษา ขอตกลง/ขอกําหนด/เงื่อนไข/กิจกรรมข้ันตอนการดําเนนิงาน 
ระยะเวลา  ต้ังแตตนจนจบ 
วัสดุอุปกรณ  ส่ิงที่ตองใชในการทํากิจกรรม 
วิธีการดําเนนิงาน กิจกรรมข้ันตอนการทํางาน 
ผลการศึกษา  สภาพของผลที่เกิด ทัง้เปนผลิตผล กระบวนการ และผลกระทบ 

มุมมอง :  เทคนิคการวางแผนการทํางาน 
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  คําช้ีแจง  วิธีการทํากิจกรรม 
 3.  ลงมือสํารวจ/สืบคน ปญหา/เนื้อหางที่สนใจ ตามทีว่างแผนไว 
 4.  นําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจปญหา /สืบคนขอมูลวิเคราะหอภิปรายสภาพ/
สาเหต ุ
 5.  ศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เพือ่แสวงหาวธิีการแกปญหา/สืบคนขอมูล
หลายๆแนวทาง 
 6.  สรางทางเลือก ประเมนิทางเลือก และตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา/การสืบคน
ขอมูลความรู 
 7.  วางแผนกาํหนดวิธกีาร/ข้ันตอนการแกปญหา/การสืบคนขอมูลความรู 
 8.  ดําเนนิการตามแผนที่วางไวพรอมประเมินและปรับปรุงวิธีการ 
 

?  ทําอยางไรนักเรียนจึงจะรูวาผลงานจากการศึกษาครั้งนี้ดีหรือไมดีอยางไร  และจะใหครูเปน 
ผูกําหนดอะไรบางหรือไม  อยางไร(กําหนดการวัดและประเมินผล) 

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

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

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

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

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

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

?นักเรียนจะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใดบางในการศึกษาครั้งนี้(กลาวถึงทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นํามาใช)   
 

 

กิจกรรม : ลงมือเรียนรูตามแผน 

ขั้นตอนนี้ยังมอีักนะคะ.. พลิกหนาตอไปคะ .. . 
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.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                         
                                                                                                                   
 

        ? ถานกัเรียนพบปญหาในการศึกษาครั้งนี้นกัเรียนจะแกไขปญหาอยางไร 
 (กลาวถึงปญหาและวิธีการแกปญหา) 

                                                                                                         
ปญหา! กอใหเกิดความรูใหมๆ ทําให
วิทยาศาสตรเจริญกาวหนา 

ทักษะในการคิดแกปญหามี 6 ขัน้ตอนดังนี้ 
  1.  ข้ันตระหนกัรูปญหา   
 2. ข้ันคนหาสาเหตุของปญหา                      
 3. ข้ันกาํหนดปญหา                                 
 4. ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา 
 5. คนหาขอสรุปและเลือกวธิีการแกปญหา 
 6. ข้ันยอมรับขอสรุปและดําเนินการแกปญหา 

อยาเพิ่งทอ!...สู..สู 
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  คําชี้แจง   วิธีการทํากจิกรรม 

 9.  วิเคราะหขอมูลผลการสบืคนหรือการศึกษา/การแกปญหา       อธิบายสรุปผล 
การสืบคนและการแกปญหา รวมถึงการนาํไปใชประโยชน 

 

?สรุปผล/ความรูที่ไดรับมีประโยชนตอใคร   อยางไรบาง 
............................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

                 
            
 

กิจกรรม:นําเสนอขอมูลสรุปความรู 

ประเมินตนเอง 
เต็ม 10  คะแนน ได .................. คะแนน  

พยายามอีกนิดนะจะ.....ไดคําตอบที่เราอยากรูแลวสูตอไป....คะ  
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  คําชี้แจง   วิธีการทํากิจกรรม  
5. จัดทํารายงานนําเสนอความสําคัญ/ประโยชนของปญหา/เนื้อหาที่ศึกษา วธิีการ 

แกปญหา/การสืบคนขอมูลความรู  ผลจากการศึกษา/แกปญหา  ความรูขอคิดที่ไดความคิดเหน็
หรือความรูสึกที่มีตอความสาํเร็จในการศึกษา/แกปญหาดังกลาว (แผนผังความคิด กราฟ  
จัดบอรด ประชาสัมพนัธ  ชิ้นงาน  มุมความรู  ฯลฯ)  

? นักเรียนจะเผยแพรผลงานใหใหผูอ่ืนทราบไดอยางไร ..................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

 

ขั้นพัฒนาและเผยแพรผลงาน    

กิจกรรม:จัดทําช้ินงาน 

ประเมินตนเอง 
 เต็ม 10 ได .............. คะแนน 
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………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

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

                    
 

   เสร็จแลวทาํแบบทดสอบทายกิจกรรมดวยนะคะ...... 
 

ความรูสึกทีม่ีตอกิจกรรม   

 Learn = สรุปความรูที่ไดรับ 
  ใหนกัเรียนเขียนขอสรุปหรือความรูเพิม่มากขึน้ที่ไดรับมา

ทั้งหมดหลงัการเรียนเรื่องดงักลาวจบแลว 
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1.  ใหนกัเรียนสรุปโครงสรางของDNA ในรูปแผนผังความคิด ( Concept  mapping ) 
        จากคาํทีก่ําหนดใหตอไปนี ้สารพนัธุกรรม,RNA,DNA,นิวคลีโอไทด,น้ําตาลดีออกซีไรโบส 
         หมูฟอสเฟต,เบส,ไทมนี,อะดนีีน,กวานนี,ไซโทซนี                        

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 
     

 

แบบทดสอบทายกิจกรรม 
เรื่อง.. พันธุกรรม 

ประเมินตนเอง 
คะแนนเต็ม 10 ได  .............. คะแนน    รวมกันทํางานอยางสรางสรรค  

    เปนพลังแหงการเรียนรู            

 

  

 

  

    

สารพนัธกุรรม 
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 คําชี้แจง  ใหนักเรียนตรวจเฉลยคําตอบเอง โดยคาํตอบจุดละ 1 คะแนน 
 
 

 
1)                                       

 
 
 

                                                                  
  
 
 
 
 
 
 

                                          
 

            
 
 
 
                                   
 
 

ยังมีตออีกนะคะ 

เฉลยแบบทดสอบทายกิจกรรม เรื่องพันธุกรรม 

น้ําตาลดีออกซีไรโบส 

DNA RNA 

นิวคลีไอไทด 

เบส หมูฟอสเฟต 

ไซโทซีน กวานนี อะดีนีน ไทมีน 

สารพนัธกุรรม 
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 คําสั่ง  :  2.  ใหนักเรียนตอบคําถามใหไดใจความถกูตองและสมบูรณมากที่สุด (2.1 – 2.10) 
   ขอละ 3 คะแนน  
 

 2.1  การศึกษาโครโมโซม นกัวิทยาศาสตรศึกษาจากเซลลเม็ดเลือดขาว  เพราะเหตุใด? 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.2  อะไรเปนตัวกําหนดการเรียงตัวของกรดอะมิโนชนิดตางๆ ของโปรตีนที่จะสงัเคราะห
ข้ึน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.3  ลําดับกรดอะมิโนในสายเบตาสายหนึง่ของโมเลกุลฮีโมโกลบนิของคนปกต ิและ 
คนเปนโรคโลหิตจางชนิดซกึเคิลเซลล แตกตางกันอยางไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.4  นักเรียนคิดวาคนเปนโรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลลจะมีลําดับเบสในสายของ RNA 
ที่มา สังเคราะหโปรตีนตางจากคนปกติกี่ตัว เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.5  การครอสซิงโอเวอร หมายถงึ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.6  ลําดับเบสของ DNA เกีย่วของกับการแสดงลักษณะทางพนัธุกรรมอยางไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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  2.7  เพราะเหตุใดจึงกลาววาโปรตีนเกีย่วของกับการแสดงลักษณะของสิ่งมีชวีิต 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.8  ที่กลาววายีนที่อยูบนโครโมโซมเดียวกันไมจาํเปนตองถายทอดไปดวยกนัเสมอ  
นักเรียน เหน็ดวยหรือไมอยางไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.9  กรดอะมโิน 20 ชนิด จะสรางโปรตีนไดประมาณกี่ชนิด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2.10  จงสรุปข้ันตอนการสังเคราะหโปรตนี ใน ไซโทพลาสซึม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                          

                           
 

ประเมินตนเอง 

คะแนน 30 ได ......... คะแนน 

 

“ตองเขาใจปญหา   คิดหาทางแก  แนใจจุดยืน” 
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เฉลยแบบทดสอบ ทายกิจกรรม เรื่อง พันธุกรรม 

2.1  เซลลเม็ดเลือดแดงไมมีนิวเคลียส 

2.2  ลําดับเบสในโมเลกุลของ ดีเอ็นเอ ของสายใดสายหนึง่เปนตัวกาํหนดการเรียงตัว 
ของกรดอะมิโนชนิดตางๆ ของโปรตีนที่จะสังเคราะห 

2.3  ลําดับเบสของกรดอะมโินสายเบตาสายหนึง่ของโมเลกุลฮีโมโกลบินของคนปกติ  
ลําดับที่ 6 เปนกรดกลูตามกิ สวนของคนเปนโรคโลหิตจางชนิดซิกเคลิเซลล ปนวาลีน 

2.4 คนเปนโรคโลหิตจางชนดิซิกเคิลเซลลจะมีลําดับเบสในสายของ  RNAที่มา   สังเคราะห 
โปรตีนตางจากคนปกติ 1 ตัว 2 ตัว หรือ 3 ตัวก็ได 

2.5  ครอสซิงโอเวอร การแลกเปลี่ยชิน้สวนของโครโมโซมกันทําใหมีการแลกเปลี่ยนยีนดวย 

2.6 ลําดับเบสดีเอ็นเอเปนตวักําหนดการเรียงตัวของลาํดับกรดอะมิโนของสายโปรตีน ซึ่ง 
เปน สารอินทรียที่แสดงเอกลักษณของเซลลได และเอนไซมที่ชวยใหเกิดปฏิกิริยาทาง เคมี
ตางๆ ภายในเซลลเปนโปรตนี ซึง่เกีย่วกบัการแสดงลักษณะของสิ่งมชีีวิต 

2.7  ลักษณะทางพนัธุกรรมเกี่ยวของกับเอนไซม และเอนไซมเปนสารประกอบประเภท  
โปรตีน ดังนั้นโปรตีนจึงเกี่ยวของกับการแสดงลักษณะของสิ่งมีชวีิตเหน็ดวย เนื่องจาก 
แบงเซลลแบบไมโอซิสเพื่อสรางเซลลสืบพนัธุในระยะโพรเฟส 1 
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2.8  อาจเกิด ครอสซิงโอเวอร ทําใหฮอโมโลกัส โครโมโซมแตละคูสามารถแลกเปลี่ยนยนีกนั   
ไดผล ก็คือ  ยีนที่อยูบนโครโมโซมเดียวกนัไมไดไปดวยกัน ทําใหมีการรวมกลุม 
ของยีนใหม 

2.9  กรดอะมิโน 20 ชนิด จะสรางโปรตีนโดยไมใช กรดอะมิโน ซึ่งสรางโปรตีนได  
20!  20x19x18x17x16 ………………………………………… x 1 ชนิด 

2.10  ข้ันตอนการสังเคราะหโปรตีนใน ไซโตพลาสซึม 
 1.  ดีเอ็นเอสังเคราะห mRNA ในนิวเคลียส เรียกวากระบวนการถอดรหัส
พันธกุรรม (transcription) 
 2.  mRNA ถูกสงออกไปใน ไซโทพลาสซึม เขาจับกับไรโบโซมหนวยเลก็ที่ปลาย 5' 
 3.  tRNA โมเลกุลแรกที่นาํกรดอะมิโน เขาจับกับไรโบโซมหนวยเล็กแลวไรโบโซม
หนวยใหญเขาจับกับ tRNA 
 4.  tRNA โมเลกุลที่ 2และตอๆ ไปเขาจับตอกับโมเลกุลแรก มีการสราง 
พันธะเพปไทดระหวางกรดอะมิโน 
 5.  ไรโบโซมเคลื่อนไปบนmRNA จากปลาย 5' ไปยังปลาย 3' 
 6.  ไดสายของโปรตีนที่ม ีกรดอะมิโน ตามรหัสบน mRNA 
 7.  การสังเคราะหโปรตีนใน ไซโทพลาสซมึ เรียก การแปลรหัสพนัธุกรรม 
(translation) 

 เกงจัง ... ถูกหมดเลย? 
“ตองเขาใจปญหา   คิดหาทางแก  แนใจจุดยืน” 

คนรายทําได
อยางไร 
Learn = สรุป
ความรูที่
ไดรับ 

  ใหนักเรียน
เขียนขอสรุปหรือ
ความรูเพิ่มมากขึ้น
ที่ไดรับมาทั้งหมด
หลังการเรียนเรื่อง
ดังกลาวจบแลว 
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คําช้ีแจง 
 1.   แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 
 2.  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงคําตอบเดียว แลวทาํเครื่องหมาย  × ลงใน
กระดาษคําตอบ 
 3.  หามนักนักเรียนทาํเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 
 4.  ใชระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 60 นาท ี
 
 
สาระที ่1 : สิง่มีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1  เขาใจหนวยพืน้ฐานของสิ่งมีชวีิตความสัมพนัธของโครงสรางและหนาที่
ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชวีติที่ทาํงานสัมพันธกัน มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
  1.  สืบคนขอมลู อภิปราย วิเคราะหและสรปุเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสราง หนาที่ และ
สมบัติของสารพันธกุรรม 
 จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของยนี 
โครโมโซมและสารพันธุกรรมได  
1.  ขอใดกลาวถึงยีนไมถกูตอง  (ความเขาใจ) 
 ก. มีตําแหนงอยูบนโครโมโซม 
 ข. ลักษณะของยนีถูกกระทาํใหเกิดผันแปรได 
 ค. แตลักษณะของสิ่งมีชวีิตถูกควบคุมโดยยนีเพียงยีนเดียวเทานั้น 
 ง. การแสดงแตละลักษณะของสิ่งมีชีวิต  มักควบคุมโดยยนีอยางนอย  2  อัลลีน 
 จ. ลักษณะของสิ่งมีชวีิตถูกควบคุมโดยยนีและสิ่งแวดลอม 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง พันธุศาสตร 
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2.  ขอความใดใหความหมายเกีย่วกับยนีไดชัดเจนที่สุด (ความเขาใจ/ลงขอสรุป) 
 ก. 1  ยีน  คือ  1  จีโนไทป 
 ข. 1  ยีน  คือ  1  โครโมโซม 
 ค. 1  ยีน  คือ  ทวคูีณของ  3  เบส 
 ง. 1  ยีน  คือ  สายของ  DNA  ที่ถอดรหัสใหพอลิเพปไทป 
 จ.   1 ยนี คือ คือ 1  DNA  
3.  ปจจัยใดทีม่ีผลตอพันธกุรรมของคน (ความรู-ความจาํ) 
 ก. อาหาร 
 ข. มิวทาเจน 
 ค. การออกกาํลังกาย 
 ง. ถูกทัง้ขอ  ก  และขอ  ข 
 จ. ไมมีขอใดถกู 
4.   ขอใดไมใชลักษณะทางพันธกุรรม (ความรู-ความจาํ) 
 ก. ตาบอดสี 
 ข. โลหิตจาง 
 ค. ศีรษะลาน 
 ง. ความประพฤต ิ
 จ.  สติปญญา 
5.  ขอใดหมายถึงรูปแบบของยีนที่ควบคมุลักษณะ  ( ความเขาใจ) 
 ก. อัลลีน 
 ข. จีโนไทป 
 ค. ฟโนไทป 
 ง. เซลลสืบพนัธุ  
 จ.  เซลลรางกาย 
6.  การสังเคราะห DNA เกดิขึ้นเมื่อใด (ความรู- ความจาํ) 
 ก.  เมื่อเร่ิมมีการแบงเซลล 
 ข.  เมื่อมีการปฏิสนธิของเซลลสืบพันธุ 
 ค. เมื่อเซลลมกีารสังเคราะหโปรตีน 
 ง. เซลลสามารถสังเคราะห DNA ไดทุกขณะ 
 จ.เมื่อ เซลลเร่ิมมีการแบงนวิเคลียส  
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7.  โครงสรางของเซลลทีพ่บทั้ง DNA และ RNA คือ (ความรู- ความจํา) 
 ก.  นวิคลีโอลสั 
 ข.  โครโมโซม 
 ค.  ไมโตครอนเดรีย 
 ง.  ไรโบโซม 
 จ.  คลอโรพลาสต 
8.  พิจารณาขอความตอไปนี ้(ความเขาใจ) 
 1.  เกิดในระยะโพรเฟส 1 
 2.  มีผลทําใหเกิด Gene Recomjbination 
 3.  เกิดจากการแลกสวนของโครมาทิดของคู  Homologus Chromochome 
 4.  ยีนที่อยูใกล Centromere  มีโอกาสเกดิไดงายกวายนีที่อยูหางไกล Centromere 
ขอความใดกลาวถงึ Crossing Over ไดถูกตอง 
 ก.  1,2 และ 3 
 ข.  2,3 และ 4 
 ค.  2,3 และ 1 
 ง.  1,2,3 และ 4 
 จ.  1,3 และ 4 
9.  ขอความใดตอไปนี้ ไมถกูตอง เกี่ยวกบัการสังเคราะห RNA (ความเขาใจ) 
 ก.  ใน RNA มีเบสยูเรซิลแทนไทมนี 
 ข.  เร่ิมสังเคราะหจากปลาย 5”ไปยังปลาย 3” 
 ค.  สังเคราะห DNA แมแบบ 2 สาย  
 ง.  ข้ันตอนการสังเคราะห RNA  เรียกวา transcription 
10.  น้ําตาลไรโบสและน้ําตาลดีออกซีไรโบส ตางกันอยางไรที่น้าํตาลไรโบส (ความเขาใจ) 
 ก.  มีออกซิเจนอะตอมของหมูไดออกซี ทีค่ารบอนตําแหนงที ่2 
 ข.  ไมมีออกซิเจนอะตอมหมูไฮดรอกซี  ที่คารบอนตําแหนงที่ 2 
 ค.  มีไฮโดรเจนอะตอมของหมูไฮอรอซี ทีค่ารบอนตําแหนงที ่2 
 ง.  ไมมีไฮโดรเจนอะตอมของหมูไฮดรอกซ ีที่คารบอนตําแหนงที ่2 
 จ.  ไมมีไฮโดรเจนอะตอมของหมูไฮดรอกซ ีที่คารบอนตําแหนงที ่3 
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11.  ถายนีหนึง่มีจํานวนนิวคลีโอไทด  8,700 คู จะสามารถควบคุมการสังเคราะหโปรตีนที่ม ี
กรด อะมิโน กี่โมเลกุล (ความเขาใจ) 
 ก.  1,450 
 ข.   2,900 
 ค.  4,350 
 ง.  8,700 
12.  พิจารณาขอความตอไปนี ้ 
 1.  เบส 3 ตัวที่อยูบน tRNA เรียกวา anticodon 
 2.  รหัสพนัธุกรรมรหัสแรกทีค่นพบคือ AUG 
 3.  ไวรัส พืช สัตว และมนุษย ใชรหัสพนัธกุรรมเหมือนกัน  
ขอใดถูกตอง ( ความเขาใจ) 
 ก.  1, 2 
 ข.  2, 3 
 ค.  1, 3 
 ง.  ถกูทกุขอ 
 จ.  ไมมีขอขอถูก 
13.  พนัธุศาสตรศึกษาเกี่ยวกับอะไร (ความรู – ความจํา) 
 ก. พฤติกรรมของยีน 
 ข. ความแปรผันของลักษณะตาง ๆ 
 ค. ตัวการถายทอดลักษณะจากพอแมไปยังลกู 
 ง. ถูกทัง้ขอ  ก  และขอ  ข 
 จ.  ถูกทุกขอ 
14.  ถาพอมีหมูเลือด B แมมีหมูเลือด A ลูกที่เกิดมาจะมีหมูเลือดเปนอยางไร (การลงความเหน็
จากขอมูล) 
 ก.  A 
 ข.  A หรือ  
 ค.  A , B หรือ O 
 ง.  A , B , AB , O 
 จ.  A , B , หรือ AB       
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15.  ขอใดหมายถงึลักษณะทางพนัธุกรรม (ความเขาใจ) 
 ก. ลักษณะของสิง่มีชีวิตที่ควบคุมโดยยีน 
 ข. ลักษณะซึง่ถายทอดจากรุนหนึง่ไปยังรุนตอไป 
 ค. ลักษณะสืบเนือ่งกันไปโดยอาศัยเซลลสืบพันธุเปนสื่อกลาง 
 ง. ถูกทกุขอ  
 จ.  ไมมีขอใดถูก 
16.  รหัสพันธกุรรมในขอใดไมทําหนาทีก่าํหนดกรดอะมิโนตวัใดเลย ( ความรู - ความจํา) 
 ก.  AUG UAA UUU 
 ข.  UUU UAG AUA 
 ค.  UAA UAG UGA 
 ง.  GGA UGA AUG 
17.  t- RNA มีหนาที่อยางไร ( ความรู – ความจํา ) 
 ก.  สงรหัสพนัธุกรรมจาก DNA ไปยัง mRNA 
 ข.  สงรหัสจาก mRNA ไปยงั   r RNA  
 ค.  จัดเรียงลําดับกรดอะมิโนใหตรงกับ codon บน mRNA 
 ง.  จดจํา anticodon ของ mRNA อยางแมนยํา 
 จ.  นาํรหัสจาก codon มาเรียงกนัเปนโมเลกุลของ DNA 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
  2.  สืบคนขอมูล อภิปราย วิเคราะหและสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชนั และผลของ  
   การเกิดมวิเทชัน  
 จุดประสงคการเรียนรู  นกัเรียนสามารถสรุปเกี่ยวกับการเกิดมวิเทชั่น และผลของ 
   การเกิดมวิเทชั่นได 
18.  ขอใดตอไปนี้จัดเปนการกลาย  (ความรู -ความจาํ) 
 ก.  ตาบอดส ี
 ข.  ลักษณะนิว้เกนิ 
 ค.  คนผิวขาวในครอบครัวทีม่ีคนผิวดํา 
 ง.  แบคทีเรียหลายพนัธุที่มคีวามตานทานตอยาปฏิชวีนะบางชนิด 
 จ.  คนผมหยกิในครอบครัวที่มีผมตรง 
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19.  การกลายในเซลลรางกายไมขยายไปสูเซลลอ่ืนๆเพราะ (ความเขาใจ) 
 ก.  ยนีของรางกายเปนลักษณะดอย 
 ข.  เซลลรางกายหยุดการเจริญเติบโต 
 ค.  ยนีของเซลลรางกายไมมี ดีเอ็นเอ อยู 
 ง.  เซลลรางกายพนระยะการแบงเซลลไปแลว 
 จ.  เซลลรางกายไมมนีิวเคลยีส 
20.  แมลงที่ไดรับยาฆาแมลงแลวไมตายสามารถออกลกูหลานไดมากมาย ลูกหลานของแมลงนัน้
สามารถทนตอยาฆาแมลงเหตุใดจงึเปนเชนนัน้ (ความเขาใจ) 
 ก.  ยนีเกิดการกลายมกีารสรางภูมิคุมกนัขึ้นมา 
 ข.  แมลงมีชุดโครโมโซมเปลีย่นแปลงไป 
 ค.  ยาฆาแมลงทาํใหโครโมโซมของแมลงเพิ่มข้ึน 
 ง.  แมลงมีการปรับตัวทําใหสามารถตานทานตอยาฆาแมลง 
 จ.  ยาฆาแมลงที่ใชมฤีทธิ์ออนลงกวาเดิมมาก 
21.  ถานกัเรียนนาํพนัธุมะขามหวานไปปลูกในทีบ่านตนเอง  ผลออกมากลายเปนมะขามเปรี้ยว 
เราเรียกสิง่ที่เกิดขึ้นวาอะไร (การนําไปใช) 
 ก.  การแปรผัน 
 ข.  การผันแปร 
 ค.  การสืบพนัธุ 
 ง.  การแพรพนัธุ 
 จ.  การกลายพันธุ 
22.  ขอใดจัดเปนสิ่งกอกลายพนัธุที่รายแรงและเกิดผลเฉียบพลนั (ความรู – ความจาํ) 
 ก.  รังสีอัลตราไวโอเลต 
 ข.  โคบอลต- 60 
 ค.  รังสเีอกซ 
 ง.  รังสีแกมมา 
 จ.  รังสีเบตา 
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23.  ขอใดเปนขอสรุปที่ถูกตองเกี่ยวกับ มวิเทชัน่ ( ความเขาใจ) 
 ก.  มิวเทชัน่จะเกิดผลเสียตอส่ิงมีชีวิตอยางรายแรง 
 ข.  ทําใหเกิดววิัฒนาการในสิ่งมีชีวิตทั้งพชืและสัตว 
 ค.  กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียในสิง่มีชวีิตทั้งพืชและสัตว 
 ง.  มวิเทชัน่จะเกิดเฉพาะลําดับเบสในสายพอลีเปปไทดเทานั้น 
 จ.  มิวเทชัน่ เกิดจากฝมือมนุษยเทานัน้ 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
  3.  สืบคนขอมูล อภิปราย นําเสนอ และนําความรูเร่ืองเทคโนโลยีชวีภาพไป 
   ประยุกตใชใหเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถ บอกความหมายและนําความรู เร่ือง 
   เทคโนโลยีชวีภาพ ไปประยกุตใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมได 
24.  ขอใดตอไปนี้ ไมถูกตอง ตามความหมายของพันธวุิศวกรรม (ความเขาใจ) 
 ก.  เปนกระบวนการสราง DNA และ RNA 
 ข.  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธกุรรมของสิ่งมีชีวิต 
 ค.  คือกระบวนการดัดแปลงพนัธุของสิง่มชีีวิตโดยการเขาไปกระทาํทีย่นีโดยตรง 
 ง.  นาํยนีที่สังเคราะหข้ึนมาใสเขาไปในส่ิงมีชีวิตหนี่ง  เพือ่ใหทํานาทีท่างพันธุกรรมได 
 จ.  เปนกระบวนการตัดตอยีนจากหลายแหลงเขาดวยกันแลวนํากลบัเขาไปใสใน 
  ส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง 
25.  แมบาน วรนุช ทําขนมไขโดยการตีไขใหข้ึนฟูแลวผสมแปงและน้าํตาลลงไปคนใหเขากนัสวน
แมบาน สุวนันท ทําขนมปงโดยการนาํแปง น้าํตาล และยีสต แลวนาํไปหมักในตูเยน็ 30 นาที และ
นําออกมาอบ”นักเรียนคิดวาการกระทาํของแมบานคนใดเปนเทคโนโลยชีีวภาพ “ เพราะเหตุใด  
(ความเขาใจ) 
 ก.  แมบาน วรนุช เพราะใสไขไกลงไปเปนสวนผสม 
 ข.  แมบาน สุวนนั เพราะมกีระบวนการหมักเกิดขึ้น 
 ค.  แมบาน สุวนนัท เพราะใสยีสตลงไปเปนสวนผสม 
 ง.  แมบาน วรนุช เพราะลกัษณะของขนมที่ไดมีลักษณะขึ้นฟ ู
 จ.  แมบาน วรนชุ เพราะมีกระบวนการหมกัเกิดขึ้น 
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26.  นักเรียนทําโครงงานวทิยาศาสตรเกีย่วกับการผลติปุยชีวภาพเปนการนําความรูทางดาน 
พันธุศาสตรมาใชประโยชนในดานใด (ความเขาใจ) 
 ก.  การเกษตร 
 ข.  การขนสง 
 ค.  การแพทย 
 ง.  อุตสาหกรรม 
 จ.  ดานสิง่แวดลอม 
27.  เทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหมแตกตางกันอยางไร (ความเขาใจ) 
 ก.  แบบดั้งเดมิ คือ การตัดตอยีน แบบสมัยใหม คือ การโคลน 
 ข.  แบบดั้งเดมิ คือ การหมกั แบบสมัยใหม คือ การโคลน 
 ค.  แบบดั้งเดมิ คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แบบสมัยใหม คือ การโคลน 
 ง.  แบบดั้งเดมิ คือ การผลิตปุยหมัก แบบสมัยใหม คือ การหมักอาหาร 
 จ.  แบบดัง้เดมิ คือ การตัดตอยีน แบบสมัยใหม คือ การหมักอาหาร 
28.  ขอใดไมใชประโยชนของการโคลนนิง่ (ความเขาใจ) 
 ก.  ชวยในการผลิตสัตวเศรษฐกิจ 
 ข.  ไดสัตวที่สามารถสรางสิง่ที่เราตองการได 
 ค.  ทําใหสัตวหรือพืชมีความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
 ง.  ทาํใหขาดความหลากหลายของพันธุพืชและสัตว 
 จ.  ชวยในการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพและยาที่ใชเปนจาํนวนมาก 
29.  ขอใด จัดเปน เทคโนโลยีชีวภาพ (ความเขาใจ) 
 ก.  การผลิตน้าํยาลางจาน 
 ข.  นําเปลือกสมโอมาใชไลยุง 
 ค.  สุนัขพนัธุพื้นเมืองของไทย 
 ง.  การนาํขยะเปยกไปหมักใหไดแกส 
 จ.  กระดาษรีไซเคิล 
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30.  ส่ิงมีชีวิตชนิดใดที่มนุษย ไมนยิม นํามาใชในดานเทคโนโลยีชีวภาพ (ความรู- ความจาํ /  
การจําแนกประเภท) 
 ก.  พืช 
 ข.  สัตว 
 ค.  โพรโทซัว 
 ง.  จุลินทรีย 
 จ.  เชื้อรา 
31.  ขอ ไมใชประโยชน ของเทคโนโลยีชีวภาพ (ความเขาใจ) 
 ก.  ปรับปรุงพนัธุและสัตวใหตรงตามตองการ 
 ข.  ทําใหมนษุยมีอาหารทีม่คีวามหลากหลายมากขึ้น 
 ค.  ทําใหมนุษยมีความปลอดภัยทางดานสุขภาพมากขึ้น 
 ง.  ทาํใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานวทิยาศาสตรการแพทย 
 จ.  ทาํใหมนุษยมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการอุปโภคบริโภค 
32.  Genetic engineering มีความหมายตรงกับขอใด ( ความรู -  ความจํา) 
 ก.  พนัธุศาสตร 
 ข.  การคัดเลือกพนัธุ 
 ค.  การผสมขามพนัธุ 
 ง.  การสราง ดีเอ็นเอ สายผสม 
 จ.  การเปลีย่นแปลงพันธกุรรมและปรับปรุงพันธุพืช 
33.  ขอใดเปนเทคโนโลยีชวีภาพทีเ่กิดจากการนาํความรูทางจุลชีววิทยามาใช (ความเขาใจ) 
 ก.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การผลิตปุย 
 ข.  การแปรรูปสัตว 
 ค.  การผลิตยาปฏิชีวนะ การจํากัดคราบน้าํมันในทะเล 
 ง.  การควบคมุศัตรูพืชโดย ชวีวิธ ีการปลูกพืชโดยไมตองใชดิน 
 จ.  การเปลีย่นแปลงยนีของพาหะนาํโรค การสังเคราะหสารเคมี 
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34.  ขอใดกลาวไมถกูตองเกี่ยวกับพนัธวุศิวกรรม ( ความรู – ความจาํ) 
 ก.  ชวยปรับปรุงสายพันธุของสิ่งมีชวีิต 
 ข.  เปนการพฒันาดานเทคโนโลยชีีวภาพ 
 ค.  เปนเทคนคิที่เกี่ยวของกบัการตัดตอยีน 
 ง.  ทาํใหไดลักษณะของสิ่งมชีีวิตตามตองการ 
 จ.  เปนเทคนคิที่ชวยปรับปรุงพันธุสัตวเทานัน้ 
35.  ขอใดไมถกูตองเกีย่วกับการผสมเทียมในสัตว (ความรู – ความจาํ) 
 ก.  ชวยเพิม่ผลิตภัณฑใหมากขึ้น 
 ข.  ตองกระทาํในตัวเมียที่เปนสัตว 
 ค.  ชวยปรับปรุงพันธุสัตวใหดีข้ึน 
 ง.  ตองรีดน้าํเชื้อจากตัวผูมาเก็บรักษาไว 
 จ.  ทาํใหไดส่ิงมีชวีิตทีม่ีลักษณะตามตองการ 
36.  ขอใดไมใชผลจากการนาํจุลินทรียที่ไดจากการทาํพนัธุวิศวกรรมแลวนาํมาใชประโยชน  
(ความเขาใจ)  
 ก.  ผลิตอาหารเสริมสุขภาพ 
 ข.  การผลิตฮอรโมนเพื่อรักษาโรคเบาหวาน 
 ค.  ผลิตวัคซนีสําหรับปองกนัโรคตับอักเสบ 
 ง.  ผลิตยารกัษาโรคเสนเลือดอุดตันในโรคหัวใจ 
 จ.  การวนิิจฉัยและรักษาโรคทางพนัธุกรรมของสิ่งมีชวีิต 
37.  ขอใดไมถกูตองเกีย่วกับประโยชนที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชวีภาพสําหรับจุลินทรีย 
(ความรู – ความจํา/ การลงขอสรุป) 
 ก.  ใชรักษาโรคไดทันท ี
 ข.  ใชปรับปรุงพันธุพืชและสตัว 
 ค.  ใชผลิตรักษาโรคหลายชนิด 
 ง.  ใชผลิตอาหารทีเ่กิดจากการหมกั 
 จ.  ใชบําบัดน้าํเสียจากอุตสาหกรรม 
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38.  การปฏิวติัคร้ังใหญทางดานใดที่ทาํให GMOs ดานพนัธวุิศวกรรมเกิดประโยชนตอมนษุย 
มากที่สุด (ความเขาใจ)  
 ก.  เกษตร 
 ข.  ผูบริโภค 
 ค.  การแพทย 
 ง.  เกษตร การแพทย 
 จ.  ผูบริโภค การแพทย 
39.  การผลิตแกสโซฮอลลมาใชทดแทนน้าํมันเบนซนิในรถยนต จัดเปนเทคโนโลยีชวีภาพสาขาใด 
(ความเขาใจ) 
 ก.  การหมกั 
 ข.  ของเสยี 
 ค.  เอนไซม 
 ง.  ส่ิงแวดลอม 
 จ.  การสรางแหลงวัตถุดิบใหม 
40.  ความกาวหนาทางชีววทิยาในขอใดทีถ่ือวาเปนจุดกาํเนิดของพันธวุิศวกรรม (ความเขาใจ) 
 ก.  การคนพบพลาสมิดในเซลลแบคทีเรีย 
 ข.  การทาํโคลนนิง่ในเซลลแบคทีเรีย 
 ค.  การทาํรีคอมมิแนนท  DNA ไดสําเร็จ 
 ง.  การสงัเคราะห DNA ในหลอดทดลองไดสําเร็จ 
 จ.  การทํา สเต็มเซลล ไดสําเร็จ 
 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ขอที่ เฉลย ขอที่ เฉลย ขอที่ เฉลย 

1 ค 21 จ 41 ก 
2 ง 22 ง 42 ง 
3 ง 23 ข 43 ง 
4 ง 24 ก 44 จ 
5 ข 25 ค 45 ง 
6 จ 26 ก 46 ข 
7 ค 27 ค 47 ก 
8 ง 28 ค 48 ค 
9 ค 29 ง 49 ข 

10 จ 30 ค 50 ง 
11 ก 31 ข 51 ง 
12 ข 32 ง 52 จ 
13 จ 33 ค 53 ค 
14 ง 34 จ 54 ง 
15 ง 35 ค 55 ก 
16 ค 36 ง 56 ก 
17 ค 37 ก 57 ง 
18 ก 38 ง 58 ก 
19 ข 39 ง 59 ข 
20 ก 40 ง 60 ง 

 
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่อง พันธุศาสตร 



 166

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้ตองการวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตร     
ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 6  ประกอบดวย    สถานการณที่เกี่ยวของกับการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  โดยเปนแบบทดสอบอัตนัย   จํานวน  5  สถานการณ โดยแตละสถานการณมี
คําถาม 6 ขอ  เปนการประเมินโดยองิเกณฑรูบริคส (Rubrice Score) โดยแบงระดบัการใหคะแนน
แตละ คือ   3 , 2   และ 1  ซึง่หมายถึง  ดี   พอใช และปรบัปรุง   ตามลาํดับ โดยใชเวลาในการทาํ
แบบทดสอบ  60   นาท ี 
 2. ใหนักเรียนพิจารณาโดยการใชกระบวนการคิดแกปญหา โดยสามารถนาํความรูและ
ประสบการณเดิมมาใชใหไดมากที่สุด 
 

 
 
สาระที ่1 : สิง่มีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชวีิตความสัมพนัธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆของสิ่งมีชวีิตทีท่ํางานสัมพนัธกนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งทีเ่รียนรู
และนําความรูไปใชในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1. สืบคนขอมูล อภิปราย วิเคราะหและสรุปเกี่ยวกับโครโมโซม 
โครงสราง หนาที ่และสมบัติของสารพนัธุกรรม 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 2 สืบคนขอมลู อภิปราย วิเคราะหและสรปุเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชนั 
และผลของการเกิดมิวเทชัน  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3   สืบคนขอมลู อภิปราย นาํเสนอ และนาํความรูเร่ือง
เทคโนโลยีชวีภาพไปประยกุตใชใหเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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คําส่ัง :  
 ใหนักเรยีนศกึษาสถานการณตอไปนี้แลวตอบคําถามใหถูกตองชดัเจนมากที่สดุ 
สถานการณที่ 1 
 

   
ปจจุบันความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับจีเอ็มโอ (GMOs) ยังรุนแรงอยูทั่วโลก  

โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศ ที่กําลงัพฒันาและยากจน จากการคาดการณของสหประชาชาต ิ  
อัตราการเพิม่ของประชากรโลก   มีอัตราประมาณ 9,000 คนตอชั่วโมง จากป ค.ศ.2000 ที่มีอยู
ประมาณ 6,000 ลานคน ประชากรของโลก จะเพิ่มข้ึนเปน 10,000 ลานคน ในป ค.ศ.2020 ทําให
เกิดการแกงแยงขาดอาหารและปจจัยพืน้ฐานที่จําเปน  ประชากรมีฐานะยาจน อาหารของใชที่
จําเปนมีราคาแพง  ในประเทศทีพ่ัฒนาแลวจึงไดมีการนําเทคนิคทางพันธวุิศวกรรม จีเอ็มโอ มาใช
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแกไขหรือลดปญหาการขาดแคลนอาหารของประชากรโลก 
 
จากสถานการณดังกลาวใหนักเรียนพจิารณาตอบคําถามตามความคดิเห็นของนักเรียน  ดังนี ้
 1.  ข้ันตระหนกัรูปญหา   (สาเหตหุรือปมปญหาในสถานการณ  คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (ขอมูลที่เกี่ยวของกับสาเหตทุีท่ํา
ใหเกิดปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา  ( ปญหาที่เกีย่วของในสถานการณ คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา  (หาวธิีการแกปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธกีารแกปญหา  (เลือกวธิีการใดเปนวธิีการแกปญหาที่ดีที่สุด) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6. ข้ันดําเนนิการแกปญหา  (การนาํวิธกีารแกปญหามาใช) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 2 
 

รานซื้อเศษเหล็กไดรับจาก”ซาเลง” ลมปวยกันระนาว หนักวาติดเอดส มฤตยูเงียบมากับ
รถซาเลงรับซือ้เศษเหล็กไปขายใหรานรับซื้อของเกา คนงานใชแก็สตัดเหล็กแยกโลหะไปขายได
กลิ่นเหมน็คลุงกระจายสูดดมเขาไปทัง้ราน อีกไมกี่วนัตอมา เกิดอาการคลื่นเหยีน อาเจียน วิงเวยีน
ศีรษะ สุนัขตายไปกอนทีละตัว แลวถงึคิวคนงานตัดเหลก็ คนขับรถขาวของราน ปวยตองสงเขา
โรงพยาบาล แพทยตรวจอาการ พบวาผิวคล้ําไหมเกรียม ผมรวง อาเจียน  เลือดออกตามไรฟน 
เม็ดเลือดขาวถูกทาํลายทกุวันไมมีภูมิตานทาน      ตองติดตอสํานักงานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ
มาพิสูจนปรากฏวามกีารตกคางของปริมาณสารกัมมนัตรังสีในปริมาณที่มากในสิง่แวดลอม 

 
จากสถานการณดังกลาวใหนักเรียนพจิารณาตอบคําถามตามความคดิเห็นของนักเรียน  ดังนี ้
 1.  ข้ันตระหนกัรูปญหา   (สาเหตหุรือปมปญหาในสถานการณ  คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (ขอมูลที่เกี่ยวของกับสาเหตทุีท่ํา
ใหเกิดปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ข้ันการกาํหนดหรือการระบุปญหา  ( ปญหาที่เกีย่วของในสถานการณ คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา  (หาวธิีการแกปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธกีารแกปญหา  (เลือกวธิีการใดเปนวธิีการแกปญหาที่ดีที่สุด) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.  ข้ันดําเนินการแกปญหา  (การนาํวธิีการแกปญหามาใช) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171

สถานการณที่ 3 
 

สมหญิงเรยีนจบวิศวะปโตรเคมีเปนหญิงสาวยุคใหมเธอเกงและมีความสามารถมาก  เธอ
สามารถสอบเขาทํางานในองคกรที่เกี่ยวของกับการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู   รวมทั้งเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานพลงังานนิวเคลียร   เธอไดแตงงานกบัสมพลซึง่เปนเพื่อนรวมงานที่เดยีวกนั ตอมาเธอตั้งครรภ
และคลอดบุตรออกมาปรากฏวาบุตรของเธอมีอาการผิดปรกติคือ มีนิ้วมือเกินมา 1 นิว้ และที่
สําคัญสติปญญาต่ํากวาระดับปรกติ เธอเสียใจมากเธอจึงไปปรึกษาแพทยเนื่องจากเกรงวาถามี
การตั้งครรภคร้ังตอไปลูกของเธอจะมีปญหาเหมือนเดิมอีก คุณหมอจงึใหคําแนะวาการทาํงานในที่
มีสารกัมมนัตรังสีและสารเคมีตางๆในปริมาณมากๆ มีความเสีย่งตอการผิดปรกติของโครโมโซม 
ภายในรางกาย 
 
จากสถานการณดังกลาวใหนักเรียนพจิารณาตอบคําถามตามความคดิเห็นของนักเรียน  ดังนี ้
 1.  ข้ันตระหนกัรูปญหา   (สาเหตหุรือปมปญหาในสถานการณ  คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (ขอมูลที่เกีย่วของกับสาเหตุทีท่าํให
เกิดปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ข้ันการกาํหนดหรือการระบุปญหา  ( ปญหาที่เกีย่วของในสถานการณ คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา  (หาวธิีการแกปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5. ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธกีารแกปญหา  (เลือกวธิีการใดเปนวธิีการแกปญหาที่ดีที่สุด) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6. ข้ันดําเนนิการแกปญหา  (การนาํวิธกีารแกปญหามาใช) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 4 
 
 มีนาแตงงานอยูกินกับตุลาจนมีบุตรดวยกนัเปนผูหญงิถงึ 2 คน ตุลาเปนคนรักเดก็อยาก
มีลูกเยอะๆ แตอยากไดลูกชายมาก  จึงไปปรึกษาแพทยเกี่ยวกับความตองการทีจ่ะมบุีตรเปนเพศ
ชาย จนเสยีคาใชจายมากมายแตก็ไมประสบความสาํเร็จ เนื่องจากวามีนามีปญหาเกี่ยวกับผนงั
มดลูกบาง   จงึคิดที่จะไปพึง่พาทางไสยศาสตรในที่สุด แตคุณหมอก็ใหคําแนะนาํวาปญหานี้
สามารถแกไขไดโดยการใชเทคนิคทางดานการแพทยที่เจริญมากๆแตตองใชเวลานานและ
คาใชจายก็สูงเชนเดียวกนั  
 
จากสถานการณดังกลาวใหนักเรียนพจิารณาตอบคําถามตามความคดิเห็นของนักเรียน  ดังนี ้
 1.  ข้ันตระหนกัรูปญหา   (สาเหตหุรือปมปญหาในสถานการณ  คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (ขอมูลที่เกีย่วของกับสาเหตุทีท่าํให
เกิดปญหา)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. ข้ันการกําหนดหรือการระบุปญหา  ( ปญหาที่เกีย่วของในสถานการณ คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา  (หาวธิีการแกปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธกีารแกปญหา  (เลือกวธิีการใดเปนวธิีการแกปญหาที่ดีที่สุด) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 6.   ข้ันดําเนนิการแกปญหา  (การนาํวธิีการแกปญหามาใช) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 5 
 
 ลุงชมมีอาชีพทําไรขาวโพด ทุกปลุงชุมตองเสียคาใชจายในการซื้อยาปราบศัตรูพืช และ
ปุยเคมีปละมากๆ     ตอมาผลผลิตเริ่มลดลงเนื่องจากมแีมลงศัตรูพืชมากัดกนิมากลุงชมจงึเปลี่ยน
มาปลูกขาวโพดพันธุใหมซึง่ทางเกษตรอําเภอไดแจกจายให    ปรากฏวาตอมาผลผลติขาวโพดของ
ลุงชมดีมากเปนที่ตองการของตลาดและทีสํ่าคัญไมมีแมลงมารบกวนขาวโพดลุงชมอกี   และมีตอง
เสียคาใชจายในการซื้อยาฆาแมลง  และปุยแพงๆอีกทําใหลุงชมมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
 
จากสถานการณดังกลาวใหนักเรียนพจิารณาตอบคําถามตามความคดิเห็นของนักเรียน  ดังนี ้
 1.  ข้ันตระหนกัรูปญหา   (สาเหตหุรือปมปญหาในสถานการณ  คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ข้ันรวบรวมขอมูลหรือการคนหาสาเหตุของปญหา (ขอมูลที่เกีย่วของกับสาเหตุทีท่าํให
เกิดปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ข้ันการกาํหนดหรือการระบุปญหา  ( ปญหาที่เกีย่วของในสถานการณ คืออะไร) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.  ข้ันหาแนวทางในการแกปญหา  (หาวธิีการแกปญหา) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.  ข้ันคนหาขอสรุปและเลือกวิธกีารแกปญหา  (เลือกวธิีการใดเปนวธิีการแกปญหาที่ดีที่สุด) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.   ข้ันดําเนนิการแกปญหา  (การนาํวธิีการแกปญหามาใช) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล      นางสาวปารม ี สัมฤทธิ์สุทธิ ์
วันเดือนปเกิด     18   กรกฎาคม 2510       
สถานที่เกิด      อําเภอสองพีน่อง  จงัหวัดสุพรรณบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน    101 หมู 9   ตําบลหวัโพธิ์  อําเภอสองพีน่อง   จังหวัดสุพรรณบุรี 

    36/32 หมูบานมณฑล 2 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 25 
    แขวง บางแค  เขตบางแคเหนือ 
    จังหวัดกรุงเทพฯ  10160 

สถานทีท่าํงานปจจุบัน    โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชน   บางขุนเทียน 
       แขวง แสมดํา   เขต บางขุนเทียน 
       จังหวัดกรุงเทพฯ  10150 
ประวัติการศึกษา     
 พ.ศ. 2526             มัธยมศึกษาปที่ 3   
       จาก โรงเรียนบางลีว่ิทยา 
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2529    มัธยมศึกษาปที่ 6   
       จาก โรงเรียนมัธยมวัดสิงห(สิงหราชพทิยาคม) 
       จังหวัดกรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2534      ศษ บ. วิชาเอกชีววทิยา  
       จาก มหาวทิยาลัยขอนแกน   
       จังหวัดขอนแกน 
 พ.ศ. 2551    กศ.ม. สาขาวชิาการมธัยมศกึษา (การสอนวทิยาศาสตร) 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
       กรุงเทพมหานคร 
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