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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยครัง้นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 
2551  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี  ตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จงัหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  จํานวน  1 หองเรยีน  รวม  30 คน  ใชเวลาในการทดลอง   
14  ชั่วโมง ดําเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง  แบบแผน 
การทดลองเปนแบบ  One Group Pretest – Posttest  Design  และวิเคราะหขอมลูใชวิธีการ 
ทางสถิติแบบ t – test for dependent Samples 
 
  ผลการวิจยัสรุปได  ดังนี ้
   1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
   2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง  
มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research is to study on scientific achievement and critical  
thinking abilities of Mathayomsuksa III Students through science learning activities for 
brain development 
 The subjects of the study were 30 Mathayomsuksa III Students of 
Prengvisuttatibodee, Tumbol Preng, Ampor Bangboo samutprakan, Samutprakan 
Educational Service Area Office 2 during the first semester of  2008 academic year.  It 
took 14 hours to finish this experiment.  The research design was One Group Pretest – 
Posttest Design.  The data was analyzed  by t – test for dependent samples. 
  
  The result of the study indicated that : 
   1.  The achievement in science learning of the students through science 
learning activities for brain development was significantly different at .01 level.  
   2.  The critical thinking ability of the students through science learning 
activities for brain development  was significantly different at .01 level.    
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิง่จาก 
รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  วฒันะคีรี  ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย
สนธยา  ศรีบางพล ี และอาจารย ดร. ราชันย  บุญธมิา  กรรมการควบคุมสารนพินธ ทีไ่ดเสียสละ
เวลาอนัมีคา เพื่อใหคําปรึกษา ในการจัดทํางานวิจยัครั้งนี ้ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ ทีน่ี ้
 นอกจากนี ้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทกุทานที่ใหความรูแก  ผูวิจัยในการศึกษา 
ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ
ทุกทานที่ใหความชวยเหลือแนะนาํ ตรวจสอบแกไขเครื่องมือในการวจิัย 
 ขอขอบพระคุณ คณะครูและผูบริหารโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี  ที่ใหการสนับสนุน ใน
การศึกษา ใหกําลังใจที่ดีเยีย่มตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจยั 
 คุณคาและประโยชนใดๆ จากสารนพินธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา บิดา มารดา 
ครู  อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดอบรม ส่ังสอน ชี้แนะแนวทางการศึกษาแกผูวิจัยมาโดย
ตลอด 
 
 
                เสาวนีย    เชื้อทอง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในสภาวการณปจจุบัน โลกมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  จากความเจริญกาวหนา
ทางดานวทิยาศาสตร  เทคโนโลย ีการสื่อสาร  ระบบไรสาย  เครือขายคอมพิวเตอร  ทาํใหสามารถรับ
ขอมูลไดจากทุกมุมโลก  บางครั้งมีคนกลาวกวา เพยีงแคคลิกก็พลิกโลก  นั่นคือสามารถศึกษาขาวสาร 
ขอมูล ทุกดานไดทุกมุม ทั่วโลก  แตในทางกลับกันการรบัรูขาวสารนี ้ก็เหมือนดาบสองคม ถาประชากร
ของประเทศชาติเปนผูบริโภคขาวสาร หรือความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ีไมสามารถไตรตรอง 
และเลือกขอมูลขาวสาร ส่ิงที่ดี มาใชใหเกดิประโยชน แตกับหลงใหลไปกับความเจรญิกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและขาวสาร โดยเฉพาะเยาวชนขาดความสนใจในการเรียนแตหันไปสนใจหลงใหลกับ
กระแสวัฒนธรรมตางประเทศ   เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น และใหสามารถดํารงอยู 
ซึ่งเอกลักษณ  วัฒนธรรมความดีงามของชาติไว   สามารถอยูควบคูกับสังคมโลกในยคุที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทีใ่ชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตัวขับเคลื่อนความเจริญกาวหนา 
และเปนตัวชีว้ดัของประเทศ นั้น ทาํใหประเทศไทยจาํเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษา รวมทัง้ ทามกลาง
สภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ ความผนัผวนทางการเมือง ความผุกรอนทางวัฒนธรรมและศีลธรรม ความ
พายแพในสนามแขงขันที่ตองวัดกนัดวยคุณภาพและสมรรถภาพ  คนไทยและสงัคมไทยเริ่มต่ืนตวัที่จะ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงทัง้ทางบวกและลบของประเทศอยางใกลชิด เมื่อใดก็ตามที่คนสวนใหญของ
ประเทศยงัยากจนและออนลา ขาดสทิธิและโอกาสในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและการทาํมาหากนิ 
เสียงเรียกรองใหมีการปรับปรุงคุณภาพภาพของการศึกษากย็ังดังกองขึ้นตามลําดับและเรงรีบใหเกิด
การปฏิรูปโดยพลัน  รัฐไดทุมเทงบประมาณ  เพื่อการจดัการศึกษาแกประชาชนอยางทัว่ถึง และมี
คุณภาพ ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนไดแสดงความมุงมั่นในการปรับปรุงกระบวนการศึกษาทุกดาน
ใหสามารถตอบความตองการของชีวิตและสังคม และกาวทันตอความกาวไกลของสังคมโลก แตสภาพ
ปจจุบัน การจดัหลักสูตรและการเรียนการสอนยังไมบรรลุเปาหมายทีพ่ึงประสงค (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2543: 2) 
 จากคํากลาวขางตน  ครู ที่มหีนาทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ตองมีบทบาทสําคัญ
และทบทวนบทบาทหนาทีว่า  การจัดการเรียนการสอน ที่กําลงัดําเนนิการอยู  มีคุณภาพ  ถูกตอง
เหมาะสม เพยีงไร  เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดเปน แกปญหาเปน (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา
แหงชาติ.  2543: 15) ปจจบัุนเปนโลกยุคขอมูลขาวสารที่ตองอาศัยการคิดและการเรียนรูของสมอง
อยางมาก ระบบการศึกษาจึงใหความสาํคัญกับการจัดการเรียนรูวาเปนเครื่องมือสําคัญในการพฒันา
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คน ใหมีความสมบูรณพรอม  คือเปนคนดี คนเกง และมคีวามสุข โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาสมองใหคิดอยางมีวจิารณญาณ (Critical thinking) ซึ่งถือวา เปนองคประกอบสําคัญของ
ความฉลาดและเปนทักษะที่จําเปนสาํหรบัการดําเนินชวีิตในโลกยุคขอมูลขาวสารอกีดวย  เพราะคน 
ที่จะประสบความสาํเร็จโดยเฉพาะในโลกยุคขอมูลขาวสารได จะตองเปนคนที่มีความรู  มีความคิด
สรางสรรค และที่สําคญัตองมีทักษะการคิดวิเคราะห  คิดแกปญหาอยาง มีวิจารณญาณ  
 จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาตพิทุธศักราช 2542 หมวดที่ 4  แนวการจัดการศึกษา  
มาตรา 22 หลกัการจัดการศึกษา  ตองยึดหลักวา ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมคีวามสาํคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ.  2543: 16 ; อางอิงจาก ครอง
แผน  ไชยธนะสาร.  2538)  กลาววา ศักยภาพในการเรยีนรูของมนุษยนัน้ ข้ึนอยูกบัการทาํงานรวมกนั
ของสมองซีกซายและสมองซกีขวาอยางสอดประสาน และเมื่อใดก็ตามที่สมองทั้ง 2 ซกี ไมสามารถ
ถายรับการทาํงานนัน้อยางลืน่ไหล หรือวาการทาํงานของสมองทั้ง 2 ซกีอยูในสภาพที่ขาดดุลยภาพ จะ
สงผลตอกระบวนการเก็บขอมูลของสมอง ทําใหไมสามารถจดจาํขอมูลใหมๆ ได เมื่อนั้นกระบวนการ
เรียนรูของคนจะตองเกิดปญหา แนนอน เพราะเราไมสามารถจดจาํอะไรไดเลย   ขอมูลจากการวจิัย
ใหมเชื่อวา การที่เราสามารถใชสมองทัง้สองซีกในการเรียนรูจะไดผลดีกวาใชสมองเพยีงซีกใดซกีหนึง่ 
ผูสอนควรทราบวา ผูเรียนแตละคนใชสมองแตละซีกไมเหมือนกนั   ดังนัน้ เทคนิคทีใ่ชใหผูเรียนเกดิ
การเรียนรู จะตองขึ้นอยูกับความสามารถในการใชสมองซีกใดซีกหนึง่ในการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 
เชน  ผูเรียนที่ใชสมองซีกขวามากการเรียนรู หรือใหขอมลูจะตองเปนภาพรวมใหญๆ  แลวคอยใส
รายละเอียดภายหลงัผูเรียนจะเรียนรูไดดี ถาใชอารมณ  การวาดรูป  การจินตนาการเขามามีสวนชวย 
และการจัดกระบวนการเรียนรูตามมาตรา 24  จาํเปนตองมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน 
ทั้งครูและนกัเรียน กลาวคือลดบทบาทของครูผูสอน จากผูบอกเลา บรรยาย สาธิต เปนการวางแผนจัด
กิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมตางๆ  จะตองเนนที่บทบาทของนักเรียน  ต้ังแตเร่ิม การจัด 
การเรียนการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนนกระบวนการทีน่ักเรยีนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษา
คนควาอยางมีระบบดวยกจิกรรม หลากหลาย ทั้งการจัดทํากจิกรรมภาคสนาม การสังเกต  การสํารวจ
ตรวจสอบ  การทดลองในหองปฏิบัติการ การสืบคนขอมลู  เปนตน  การเรียนรูของนกัเรียนเกิดขึ้น
ระหวางที่นกัเรียนมีสวนรวมโดยตรงในการทํากิจกรรมการเรียนเหลานัน้  จึงจะมีความสามารถ ใน 
การสืบเสาะหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธกีารทางวทิยาศาสตร  ไดพัฒนา
กระบวนการคดิขั้นสูง  กระบวนการเรียนรูแทจริงของนักเรียน  ไมไดเกิดจากการบอกเลาของครู หรือ
นักเรียนเพียงจดจําแนวคิดตางๆ ที่มีผูบอก ใหเทานัน้  แตการเรียนรูวทิยาศาสตรตามทฤษฏกีารสราง
เสริมความรู เปนกระบวนการสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ  และคนควาดวยวธิกีารตางๆ จนทําให
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นักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนัน้อยางมีความหมาย สามารถเกบ็ขอมูลไดยาวนาน 
สามารถนํามาใชไดเมื่อมีสถานการณใดๆ มาเผชิญหนา ดังนัน้ การทีน่กัเรียนจะสรางองคความรูได
ดวยผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู (สถาบัน
สงเสริมการสอนวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี.  2544: 215- 219)  
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ีมีความจําเปน 
อยางยิ่ง ที่ตองพัฒนาผูเรียน ใหคิดเปน ทําเปน  แกปญหาเปน  มีทกัษะการคิดขั้นสูง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคือ ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ซึ่ง การคิดวิจารณญาณ ตรง กับภาษาอังกฤษวา Critical 
thinking ซึ่งมาจากคาํ กรีก วา Kritikos แปลวา ไปตัดสนิผูอ่ืน ไปจับผิดผูอ่ืน  ฉะนัน้กอนที่เราจะไป
ตัดสิน  วิพากษวิจารณผูอ่ืน  เราควรใชความคดิอยาง  มีวิจารณญาณโดยการไตรตรอง  คิดหาเหตุผล
ใหรอบคอบเสียกอน  (วงศสวาง  เชาวชุติ.  2543: 59) ครูผูสอนจะตองจัดการเรียนการสอนทีเ่นนเด็ก
ไดฝกคิด อยางมีวิจารณญาณ  การเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพตองมีส่ือการสอน และนวัตกรรมที่ดี 
จะทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน โดยชุดกิจกรรม เปนสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่ขามามีบทบาท 
ตอการเรียนการสอนวทิยาศาสตร (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 194)  กลาววา  การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร  จะตองใชส่ือการเรียนการสอนเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนื้อหา  ทกัษะความคิด 
ระหวางผูเรียนกับผูสอนใหมกีารถายทอดความรูกระบวนการแสวงหาความรูวทิยาศาสตร และเจตคติ
ทางวทิยาศาสตรไปพรอมๆ กัน ”การนําชดุกิจกรรมมาชวยในการเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ   ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น   กรมวิชาการ (2535: 86)  ไดทํา 
การศึกษาวิจยัรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ  ระดับมัธยมศึกษา  พบวา ชุด
กิจกรรมการเรยีนรูทาํใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะ
การคิดและเจตคติสูงกวาการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  จะเหน็ไดวา การจัดการเรียนการสอน 
โดยใชชุดกิจกรรมนั้น  จะทําใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง เกิดทกัษะการคิด
แกปญหา และแสวงหาเชื่อมโยงความรู  ซึ่งจะทําใหนกัเรียนเกิดความคิดวิจารณญาณ  
 ในปจจุบัน  การเรียนวิทยาศาสตรของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี  ยงัประสบปญหาวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑที่ไมดี  ซึ่งยงัเปนปญหาหลักอยู  ทาํใหตองม ี
การพัฒนาการจัดการเรียนรูรูปแบบใหม  เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู   รวมทั้งมีนกัเรียน
บางสวนไมใสใจในการเรียนการสอน  ไมใชความคิดไตรตรองในการทาํกิจกรรม หรือการสอบ มกั 
หลงใหลไปกบักระแสสังคม  ที่ไดรับมาจากขาวสาร  เทคโนโลยีสมยัใหม ทาํใหไมใสใจในการเรียน 
ขาดความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูในการเรียนวทิยาศาสตร    
 จากสาเหตุดังกลาว  ขางตนผูวิจัยจงึไดสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่ใหนักเรียนเกิด
ความคิดวิจารณญาณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีดี่ข้ึน โดยใชความรูเร่ืองการทํางานของสมอง
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ซีกซายและซีกขวาและแนวการสอนแบบสบืเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรู 5E  ข้ึน  เพื่อเปนสือ่
การจัดการเรียนรูที่ผูวจิัยคิดวานาจะพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรใหมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการพัฒนาความคิดของนักเรียนใหมีวจิารณญาณมากขึ้น 
 ดังนัน้  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และความ 
สามารถ ในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 3   
ที่เรียน โดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่เรียน โดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 จากผลการวิจยัครั้งนี้  
 1.  ทําใหทราบผลการเรียนวิทยาศาสตรที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริม 
การพัฒนาสมอง  
 2.  พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  สงเสริมใหนกัเรียนเรียนรูได
ดวยตนเอง  มคีวามสนุกสนานในการเรียน เพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม และ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 3.  ไดชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมองซึง่เปนสื่อการสอนที่สามารถพัฒนา 
ใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิจารณญาณสูงขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  ภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
เปร็งวิสุทธาธบิดี  ตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จงัหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  จํานวน  3 หองเรียน  รวม  90 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที ่1   ปการศึกษา  2551    
โรงเรียนเปร็งวสุิทธาธิบดี  ตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จงัหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาสมทุรปราการ เขต 2  จาํนวน  1  หองเรียน  รวม  30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random  Sampling) โดยใชวิธกีารจับฉลากหองเรยีน 1 หองเรียนจากทัง้หมด 3  หองเรียน  
 ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
  ทําการทดลองในภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา  2551  โดยใชเวลาทดลองรวม 14  ชั่วโมง 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจยัเปนเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3  ชั้นมธัยม 
ศึกษาป ที ่3  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 2  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  มาตรฐาน ว 2.1: 
เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิน่ ความสัมพนัธระหวางสิง่แวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวทิยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนาํไปใชประโยชน หนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง  ระบบนิเวศ 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การเรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
ตัวแปรตาม  ไดแก 
   1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร  
   2.  ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
            นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง  หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร  ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนสอน
วิทยาศาสตรโดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาทัง้สมองซีกซายและซีกขวา ใหสมดุลกัน โดยเปนการทํากิจกรรม 
ตามทีก่ําหนดในชุดกิจกรรมตามขั้นตาง ๆ ดวยกิจกรรมหลายรปูแบบ เชน ตอบคําถาม  ทํากิจกรรม  
หรือทําตามคาํสั่งในชุดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาสมองซีกซาย เชน  คิดวิเคราะห  เขียน
ส่ือความ  คนควารวบรวมขอมูล  วางแผน  และกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาสมองซกีขวา เชน  วาด
ภาพ  จัดทาํแผนภูมิ  แผนภาพ   การสรางจินตนาการ  โดยชุดกิจกรรมนี้ปรับปรุงขั้นตอนและหลักการ
สรางชุดกิจกรรมของ บัทส   ( Butts.1974: 85)  , เนลสนั และเลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 
247) และ เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; &  Krockover.   1976: 388)  เพื่อใชในกิจกรรม 
การเรียนการสอนวทิยาศาสตร  ที่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  ลงมอืปฏิบัติ  ทดลอง  ประกอบดวย 
   1.  ชื่อกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
   2.  คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายวธิีการใชชดุกิจกรรม 
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   3.  จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเปาหมายทีต่องการใหนักเรียนบรรลุผล 
   4.  เวลา  เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 
   5.  สถานการณ เปนสวนที่ระบุสถานการณที่เปนการบรรยายดวยขอความ รูปภาพ    
เกมหรือกจิกรรมการทดลอง 
   6.  กิจกรรม เปนสวนที่ใหนกัเรียนไดลงมอืปฏิบัติ โดยศึกษาจากสถานการณ  เชน  
การเขียนแผนภาพ  แผนผงั กิจกรรมการทดลอง  การสํารวจ  การตอบคําถาม  การหาคําตอบของ
ปญหา การแสดงความคิดเห็น การบันทึกผลการทดลอง การสรุปผลการทดลอง ตลอดจนการเชื่อมโยง 
ความรูและการถายทอดความรู 
   7.  อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชแตละกิจกรรม 
   8.  เนื้อหา เปนสวนที่ระบุรายละเอียดของเนื้อหาในกรอบของความรูเพิ่มเติม 
   9.  คําถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําถามหลกัการปฏิบัติกิจกรรม 
   10.  คําเฉลยกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุคําตอบทายกิจกรรม 
  โดยใชลําดับข้ันตอนกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรู  ( 5E )  
ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้  
   1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) หมายถึง  การนําเขาสูบทเรียน หรือเร่ืองที่
สนใจโดยสงัเกต ศึกษาหรือปฏิบัติตามสถานการณทีก่ําหนด อาจเปนขอความ รูปภาพ กิจกรรมการ
ทดลอง อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางมาประกอบกนั ทําใหนกัเรียนตองการศึกษาและคนควา 
ทดลอง หรือแกปญหา 
   2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration)  หมายถึง  การสํารวจตรวจสอบ  ทดลอง  
คนหา ความรูเกี่ยวกับส่ิงทีน่กัเรียนตองการเรียนรู  ตามความคิดเหน็ของตนเองโดยมีการวางแผน
แนวทาง ศึกษาขอความรูเพิม่เติมจากเนื้อหาที่กาํหนดใหในชุดกิจกรรม 
   3.  ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)  หมายถึง  การใหนกัเรียนรวมกนั
บันทกึผลการทดลอง ผลการสํารวจ  และสรุปผลการทดลอง  เมื่อมีขอมูลอยางเพยีงพอจากการ
สํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลทีไ่ดในรูปตางๆ 
เชน บรรยายสรุป หรือรูปวาด สรางตาราง เขียนผงัมโนทัศน  ฯลฯ 
   4. ข้ันขยายความรู (Elaboration)  หมายถงึ  การใหนักเรียนขยายหรือเพิ่มเติม
ความรูหรือนําแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติมหรือนําแบบจาํลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบาย
สถานการณ หรือเหตุการณอ่ืนๆ 
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   5.  ข้ันประเมนิ (Evaluation)  หมายถึง  การใหนักเรียนประเมนิความรูความเขาใจ
และความสามารถของตนเอง ดวยกระบวนการตางๆ  เชน ทําแบบทดสอบทายบท หรือกิจกรรมอื่นๆ 
ที่กําหนดในกจิกรรม 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนวทิยาศาสตร 
ในเรื่องระบบนิเวศ  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัด
ความสามารถดานตางๆ  4  ดาน  คือ  
  2.1  ความรู  ความจาํ  หมายถงึ  ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ทีเ่คยเรียนมาแลว    
  2.2  ความเขาใจ  หมายถึง ความสามารถในการอธิบายขยายความโดยอาศัยหลักการ
ทางวทิยาศาสตร 
  2.3  ดานการนําไปใช หมายถึง  ความสามารถในการนาํความรูวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไปใชในสถานการณที่แตกตางกนัได และนําไปใชในชวีติประจําวนัได 
  2.4  ดานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการ
สืบเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและฝกฝนอยางมีระบบในการวิจยัครั้งนี ้ ใชทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรดังนี้   การสังเกต  ทกัษะการจําแนกประเภท  ทกัษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  
  โดยใชแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  5  ตัวเลือก  จาํนวน  30  ขอ เปนเครื่องมือในการวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.  ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคดิพิจาณาไตรตรอง
อยางรอบคอบ เกี่ยวกับขอมูลที่เปนปญหา โดยใชความรู  ความคิด  และประสบการณของตนเองใน
การพิจารณาหาหลักฐานและขอมูลตาง ๆ เพื่อนาํไปสูการสรุปที่ถกูตองอยางสมเหตุสมผล  โดยแบบ
วัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณที่ผูวิจยัสรางขึน้  โดยอาศัยหลักการของ วัตสัน และ เกลเซอร
(Watson ; & Glaser)  ซึ่งประกอบดวย   5 ข้ันตอน  ดังนี้   
  3.1  ความสามารถในการอางอิง  หมายถงึ  ความสามารถในการแสดงความคิดเหน็ตอ 
เร่ืองราวตามขอมูลที่ปรากฏในขอความหรอืสถานการณที่ไดกําหนดไว  ซึ่งความคิดเห็นนั้นอาจจะ
เปนจริงหรือบอกไดวาไมเปนจริงในกรณีที่ขอมูลยังไมเพียงพอ 
  3.2  การยอมรับขอตกลงเบื้องตน  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาขอความที ่
สมมติข้ึน หรือคาดการณไวลวงหนา เพื่อรับรูหรือตระหนกัถึงขอตกลงเบื้องตนซึง่ขอตกลงเบื้องตน 
หมายถงึ  ขอความที่กาํหนดขึ้น  อาจเปนขอเท็จจริงหรือสมมติข้ึน ซึง่ขอความนัน้เปนสิ่งที่ยอมรับไว
แลวหรือเปนสมมติฐานที่ต้ังไวลวงหนา 
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  3.3  การนิรนยั  หมายถงึ  ความสามารถในการหาขอสรุปอยางสมเหตุสมผลโดย
คํานึงถึงขอเทจ็จริงที่เปนสาเหตุและอาศัยความสัมพันธระหวางสาเหตุทั้งหมด  เพื่อสรุปเปนผล
สําหรับขอความนั้น 
  3.4  การตีความ หมายถงึ ความสามารถในการคิดพิจารณาขอความยอยวาเปนจริง
ตามขอความที่กําหนดไวหรือไม โดยพิจารณาจากขอมูลหรือเหตุผลทีก่าํหนดใหอยางมีเหตุผล
เพียงพอ 
  3.5  การประเมินขอโตแยง หมายถงึ ความสามารถในการตีคุณคา การประเมิน
คําตอบ การประเมินขอสรุปของขอความและการตัดสินความถกูตองของขอความทีก่ําหนดให เพือ่
พิจารณาความสอดคลองดวยเหตุและผล ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสถานการณทีก่ําหนด 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
    
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตร หลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง มีความสามารถ 
ในการคิดวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

การเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง   

 

1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
2.  ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับประเด็นสําคัญของ 
การวิจยั  จะนาํเสนอโดยลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 
  1.  เอกสารทีเ่กี่ยวกับชุดกิจกรรม 
  2.  เอกสารทีเ่กี่ยวกับการพฒันาสมอง 
  3.  เอกสารทีเ่กี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  4.  เอกสารทีเ่กี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
  5.  เอกสารทีเ่กี่ยวกับการคดิวิจารณญาณ 
  6.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัชุดกิจกรรม 
  7.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการพฒันาสมอง 
  8.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  9.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
  10. งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการคิดวิจารณญาณ 
 
1.  เอกสารที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
 1.1  ความหมายของชุดกจิกรรม 
  ชุดกิจกรรม  เปนนวัตกรรมการศึกษาอยางหนึ่ง ทีม่าจาก แนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดเขามามีบทบาทมากขึ้น  ซึง่นักการศึกษาไดนาํคําวา ชุดกิจกรรม
มาใช  ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกวา  ชุดการสอน  มาจากคําวา  Instructional Package  หรือ Learning 
Package หรือ Instructional  Kit  และยงัมีชื่อเรียกตางๆ กนัอีก  เชน  ชุดการสอนรายบุคคล  ชุด
การเรียนการสอน  ชุดการเรยีนสําเร็จรูป  ไดมีนักการศึกษาไดศึกษาเกีย่วกับชุดกิจกรรม และให
ความหมายของชุดกิจกรรม  ดังนี้  
  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 291)  ไดกลาววา  ชุดการสอน  เปนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  อันประกอบดวย วัตถปุระสงค เนื้อหา และวัสดุ อุปกรณทั้งหลาย ไวเปนชุดๆ (จะใส
กลอง หรือ ชุด หรือถงุ หรือหอก็ได) เพื่อจัดกิจกรรมใหเกดิการเรียนรู   
  สุดี  คมประพนัธ (2547: 20)  ไดกลาววา  ชุดกิจกรรมเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ทําใหเกิดทักษะในการเรียนรู  การแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง 
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  สุชาดา  ออนประไพ (2548: 12) ไดกลาววา  ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม เปนสื่อ 
การเรียนรูที่ผูสอนจัดขึ้น โดยใชส่ือหลายอยางประกอบกนั  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา ปฏิบัติดวยตนเอง 
จนสามารถเกดิการเรียนรู  ตามศักยภาพของผูเรียน  โดยมีผูสอนเปนผูชวยชี้แนะ 
  อรสา  เอี่ยมสอาด (2548: 13) ไดกลาววา  ชุดกิจกรรม  หมายถงึ  ส่ือการเรียนกาสอน
ซึ่งเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูเปนผูสรางขึ้น  ประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด และ
องคประกอบอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
ตามขั้นตอนทีร่ะบุไวในชุดกจิกรรม  ตามความสามารถและความสนใจ  โดยมีครูเปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําชวยเหลือ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จ  ตามจดุประสงคที่ต้ังไว 
  วนิตตา  สีทองคํา (2549: 6)  ไดกลาววา  ชุดการเรียน  เปนสื่อประสม หรือ นวัตกรรม
ทางการศึกษา ที่จัดสรางขึ้นอยางเปนระบบใหเหมาะสมกับหวัขอ  เนื้อหาของแตละหนวยการเรียน 
ซึ่งในชุดการเรยีนสวนใหญจะประกอบไปดวย  คําชี้แจง หัวขอ  จุดมุงหมาย การประเมินผลเบื้องตน 
การกําหนดกจิกรรม และการประเมินผลขั้นสุดทาย  โดยผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  ตาม
ข้ันตอนที่ระบไุวอยางละเอียด ในชุดการเรยีน  ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระตามความสามารถ 
และความสนใจของแตละบุคคล  เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามจุดมุงหมาย
ที่วางไว 
  เยาวลักษณ  ชื่นอารมณ (2549: 14)  กลาววา  ชุดกิจกรรม  คือ  การจัดประสบการณ
เรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  แกปญหาดวยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู   โดยใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย  โดยครูตองเปนผูวางแผน  กาํหนดเปาหมายวัตถุประสงคการเรียนรู  ส่ิงที่ตองการให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูมีหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาเทานั้น 
 จากความหมายทีก่ลาวขางตนพอสรุป ไดวา  ชุดกิจกรรม คือ ส่ือการเรียนการสอนทีจ่ัดทํา
ข้ึน  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุในชุดกิจกรรม  โดยครูเปนผูวางแผนการจัด
กิจกรรมและจดัสรางกิจกรรมพรอมทัง้องคประกอบอื่นๆ  เพื่อ ใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการ
เรียนรู และใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ตามศักยภาพ  โดยมีครูเปนทีป่รึกษาแนะนาํชวยเหลือ 
 1.2  โครงสรางของชุดกิจกรรม 
  เดอรวีโต และ ครอกโกเวอร (Devito ; & Krockover.  1976: 308) ไดจัดทําชุดกิจกรรม 
วิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคมีชื่อวา “Creative Science Ideas and Active for 
Teacher and Children“  เปนชุดกิจกรรมที่นาํกระบวนการทางวทิยาศาสตรมาสมัพันธกับความรู
ทางวทิยาศาสตรและกิจกรรมที่สรางขึ้น  เพื่อกระตุนใหผูอานเกิดความคิดและเกิดกจิกรรมอื่นๆ 
ตามมา  เหมาะที่ครูจะนาํมาใชในการพัฒนาผูเรียน  รูปแบบของชุดกิจกรรมประกอบดวย  
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   1.   ปญหาที่จะนําไปสูกจิกรรม 
   2.  กําหนดสถานการณที่เปนการบรรยาย หรือกิจกรรมการทดลอง 
   3.  คําถามจากการใชสถานการณ หรือกิจกรรมการทดลอง 
   4.  ขอเสนอแนะ เพื่อใหนักเรียนมีแนวทางในการทํากิจกรรมตอไป 
   5.  คําถามเพือ่ใหนักเรียนเกิดความคิด และความสนใจที่ประกอบกจิกรรม หรือ 
ดําเนนิการหาขอเท็จจริง  ตามวธิีการทางวิทยาศาสตร 
  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 247) ไดสรางชดุการเรียน
กิจกรรมวทิยาศาสตร สําหรบัแนะนาํครู  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมทางดานวทิยาศาสตร  ซึ่งครู
สามารถนํากิจกรรมนี้ไปใชในหองเรียน หรือใชเปนหนงัสืออางอิงเพิ่มเติมใชฝกฝนทกัษะการทาํ
โครงงาน  ในการสรางชุดกิจกรรมแตละกิจกรรมประกอบไปดวย  ปญหา  เพื่อนําเขาสูกิจกรรมดวย
คําถาม  การทีม่ีปญหา และคําถามจะชวยใหครูเลือกกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสม  มาใชในการ
สอบถามความคิดเห็นของเด็ก ๆ ได  คําถามทางดานความคิดสรางสรรค  จะรวบรวมไวในทาย
กิจกรรมแตละกิจกรรม  คําถามเหลานี ้ จะชักจูงเด็กแนะนําเด็กและคร ู เพื่อใหคิดวิพากษวิจารณ 
ใหมีการทดลองกวางขวางออกไป  ถานกัเรียนสนใจจะศกึษาตอไปอีก  ทุกกิจกรรมทีส่รางขึ้น
ยอมข้ึนอยูกับระดับชั้น  กลุมและความสนใจของเด็ก ลักษณะของชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร
ประกอบดวย  
   1.  ปญหาซึง่เปนชื่อเร่ืองของกิจกรรม 
   2.  วัสดุ อุปกรณ  
   3.  วิธีดําเนนิการทดลอง 
   4.  รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบไปดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวทิยาศาสตร 
และคําแนะนาํตางๆ ในการศึกษาตอไป 
   5.  คําถามทายกิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดความคิด  คําถามเราใจเด็ก  ทําใหเกิด 
การซักถามและคิดหาวิธีการ  เพื่อหาคําตอบเหลานัน้ 
 1.3  หลักในการสรางชุดกิจกรรม  
  ในการสรางชดุกิจกรรม  ตองคํานงึถงึหลักการสรางชุดกจิกรรม  โดยไดมีนักการศกึษา
กลาวไว  อยางเชน  บัทส (Butts.  1974: 85)  เสนอหลักการสรางไว ดังนี ้
   1.  กอนที่จะสรางตองกาํหนดโครงรางคราวๆ กอนวา  จะเขียนเกี่ยวกบัเร่ืองอะไร  
มีวัตถุประสงคอะไร 
   2.  ศึกษางานดานวทิยาศาสตร และเอกสารที่เกีย่วของกับเร่ืองที่จะทํา 
   3.  เขียนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม  ออกเปนกิจกรรมยอยๆ  โดยคาํนงึถึง 
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ความเหมาะสมของผูเรียน 
   4.  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปน กจิกรรมยอย ๆ  โดยคํานงึถึง 
ความเหมาะสมของผูเรียน 
   5.  กาํหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับชุดฝก 
   6.  กาํหนดเวลาที่ใชในชุดฝกแตละตอนใหเหมาะสม  
   7.  กาํหนดการประเมินผลวาจะประเมนิผลกอนหรือหลงัเรียน 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัย ยึดขั้นตอนและหลักการสรางชดุกิจกรรมของ บัทส (Butts.  1974: 
85) เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 247)  และ เดอวิโต และ ครอกโคเวอร  
(Devito ; & Krockover.  1976: 388) เพื่อเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมที่ใชประกอบการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร 
 
2.  เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมอง 
 2.1  ทฤษฎีสมองซีกซาย  ซีกขวา 
  สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ (2543: 12 – 16) ไดกลาววา  ในป  ค.ศ.  1972  นายแพทยโร
เจอร  สเปอร (Roger,  Sperry)  ศัลยแพทยทางประสาท  จากสถาบันเทคโนโลยี  แหงแคลิฟอเนยี
ไดรับรางวัลโนเบล  จากการคนพบวาสมองคนเราแบงออกเปน  2 ซีก  แตละซีกมหีนาที่ตางกนั  
ดัง  ภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  ภาพการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
ที่มา :  สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2543: 13) 
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 จากการศึกษาทดลองเกีย่วกบัการทาํงานของสมองทั้งสองซีก  ไดขอสรุปที่นาสนใจวา  
สมองสองซกี จะมีความถนดัในเรื่องตางๆ ที่แตกตางกนั  สมองซีกซายจะมีศักยภาพเกี่ยวกับภาษา  
การฟง  ความจํา  การวิเคราะห  เหตุผล  การจัดลําดับ  การคิดคํานวณ  สัญลักษณ  เหตุผลเชิง
ตรรกะ และวทิยาศาสตร  สวนสมองซีกขวาจะมีศักยภาพเกี่ยวกับจนิตนาการ  ความคิดสรางสรรค  
อารมณ  ความรูสึกรับรูภาพรวม  การรับรูทางประสาทสมัผัส  ศิลปะ  สุนทรี  รูปทรง  รูปแบบ  สี  
ดนตรี  มิติสัมพันธและการเคลื่อนไหว 
  เราใชสมองซกีซายสําหรับการพูด  คิดเลข  การรวบรวมความคิดถายทอดเปนคําพูด  
คนที่ชอบใชสมองซาย  มักจะชอบแกปญหา ดานการทาํตามระบบขัน้ตอน  ซึ่งไดแก   การจํากัด
ขอบเขตของปญหา  คนควาวิจัย และบันทกึวิธีแกไขที่เปนไปได  กาํจัดวิธีแกไขที่เปนไปไมไดออก  
จัดลําดับวิธีการแกไขที่จะนาํมาใชแลวจึงวางแผน 
  พวกสมองซกีซาย  ใชภาษาไดกระชับ  ตรงตามความหมาย  ในขณะที่พวกสมองขวา  
ชอบใสสีสันแพรวพราว  แตไมตรงเปา อีกทั้งยังเจาบทเจากลอน  เลนสําบัดสํานวน  
  คนสมองซกีซาย  จะทําอะไรตองมีการเตรยีมพรอมทั้งแบบแผน และระบบขอมูล   
คนสมองซายถนัดการใชวาทศิลป และมกัจะคิดเปนประเด็นไวในหวัขณะที่พูดไปดวย  พวกนี้ จะ
วางเปาหมายอยางเปนระบบ  จะบนัทึกขอมูลตางๆ ไวในความทรงจํา และเลาไดเปนฉากๆ แตมี
ขอเสียอยูอยางหนึ่ง  คือ  ลืมชื่อคนแปลกหนา  
  สมองซีกขวา เปนเจาแหงการเคลื่อนไหว  ลางสงัหรณ อารมณ และพรอมที่จะเปน
ตัวรับเสียงดนตรีกับการใหจงัหวะ ศิลปนจะทํางานไดดีทีสุ่ด  เมื่อใชสมองซีกขวาในการออกแบบ 
ส่ิงใหมๆ พวกสมองขวามักจะพูดออมคอม  วกวนหาบทสรุปไมได  ชอบเลาโยงถงึประสบการณ
สวนตัวซึ่งกม็ปีระโยชนแกการจําและเขาใจ  แตในแงตรรกะและความกระจางชัดนัน้ ใชไมได  คนที่
ใชสมองซีกซายและขวามกัจะพูดชา  เพราะสมองซายมกัจะทะเลาะกบัสมองขวา  พวกสมองขวา
เปนคนหุนหนัพลันแลน และชอบเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมรูตัว  ชอบความเปลีย่นแปลง ไมชอบ
วางแผน  ดังนัน้เมื่อมองเหน็ลูทางใหมๆ หรือโครงการที่เพิ่งออกมาสดๆ รอนๆ จะรีบตะครุบไวทันท ี 
  พวกสมองขวาชอบความเปลีย่นแปลง  เพราะความเปนคนที่มจีินตนาการ และมี
ธรรมชาติที่ผันแปรอยูเนืองนติย  พวกนี ้ยังชอบความผิดปกติ ความขัดแยงและความหลากหลาย 
คนสมองขวาจะใชความรูคลําทาง หาทางที่จะกลมกลนืกับตนเอง เปนคนรักอิสรภาพ  ชิงชงัการชิงดี
ชิงเดน  ถาจะเลนเทนนิสก็เพราะชอบตีลูก  ถาจะเดนิปากจ็ะไมมีจุดหมายปลายทางแนนอน พวก
สมองขวาจําหนาคนเกง และสามารถบอกขอมูลเกี่ยวกับตัวคนๆ นั้น ไดทุกอยางเทาที่ตาเห็น 
 กลาวโดยสรุป สมองซกีซายมีหนาที่ในการคิดเชิงวิเคราะห กลาวคือ  ศึกษาสวนยอยตางๆ 
ที่ประกอบขึ้นเปนสวนรวมทัง้หมด  กระบวนการคิดของสมองซีกซายเปนไปที่ละขัน้ตอน ตามลําดับ
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กอนหลังและการวิเคราะหออกในแนวเสนตรง (Linear) กลาวคือ  วิเคราะหจากจุดหนึง่ไปยังจุดหนึ่ง
ตามลําดับ และสมองซีกซายมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะหขอมูลทางภาษา 
  ขณะสมองซีกซายทํางานโดยการแยกแยะสวนยอยไปทลีะสวนอยางมรีะบบ  สมองซีก
ขวา ก็จะเชีย่วชาญในการมองภาพรวมทัง้หมด กลาวคือ  ดึงสวนยอยตางๆ เขาดวยกัน เพื่อประกอบ
ข้ึนเปนสวนรวมดังนัน้ สมองสวนนี้ จงึมหีนาที่ในการสรางโครงราง โดยการตระหนักถงึความสัมพนัธ
ระหวางสวนตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนโครงรางนัน้  ขณะที่สมองซกีซาย  วิเคราะหจากจุดหนึง่ไปยงั 
จุดหนึง่ในแนวเสนตรง  สมองซีกขวาจะทํางานหรือวเิคราะหทุกๆ จุดพรอมกันหรือคูขนานกนัไป 
ดังนัน้สมองซกีขวาจงึมีประสิทธิภาพสูงในการมองเห็น (Visual)  และการกะระยะในการสราง
ภาพรวม (Spatial) และมีความสามารถจาํกัดในเรื่องภาษา 
  สมองซีกขวาควรไดรับการพฒันามาตั้งแตเด็กๆ มิใชมาพัฒนากนัตอนโตเปนผูใหญ
แลว การจัดการศึกษาสาํหรบัเด็กๆ ในยุคปจจุบัน หลักสูตรใหความสาํคัญตอสมองซีกขวา  เชน 
ศิลปะ  ดนตรนีาฏศิลป  การละคร  แตมีอัตราสวนนอย  เมื่อไปเปรียบเทียบกับการมุงเสริมสมอง 
ซีกซาย  อยางเชน  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร  เราจะมชีีวิตอยู  อยางมีความสุขหรอืไม  ถาเรา
พยายามมองสิ่งตาง ๆ ในเชงิวิเคราะห (แยกแยะ) ไปเสยีหมด  โดยไมมองในเชงิสงัเคราะห (มอง
รวม) เลย หรือบางครั้งก็มีคําถามวา  ถาการดําเนินชีวิตของเรา  มีแตการใชเหตุผลหรือขอเท็จจริงอยู
ตลอดเวลา  โดยไมใหความสําคัญตอความรูสึกใดๆ เราจะมีความสุขไดหรือ 
  การเรียนรู และการตอบสนองของสมองซกีขวา  เปนเรื่องเกี่ยวกับประสาทสัมผัส
โดยตรง  ซึง่เดก็แตแรกเกิดจนถงึวัยประถมศึกษาจะเรียนรูดวยวิธนีี้ทัง้สิน้   กิจกรรมทีส่อดคลองกับ
ธรรมชาติของเด็กมากที่สุดอยางหนึ่งก็คือ  กิจกรรมศิลปะ  ซึง่เปนกิจกรรมที่มุงเนนพฒันาการของ
สมองซีกขวา ในอัตราสวนทีสู่งมากในขณะที่การพัฒนาสมองซีกซาย ก็ยังคงมีอยูบางแตนอยกวา  
เชน  การปฏิบัติงานอยางมีข้ันตอน  
  บทบาทโดดเดนของสมองซกีขวา คือ  การใชความคิดสรางสรรค และจินตนาการ  ซึง่
กิจกรรมศิลปะจะชวยสงเสริมไดอยางดียิง่ 
  นักวทิยาศาสตรผูยิ่งใหญของโลกอยาง  ไอนสไตน  คงจะคนพบสูตรปรมาณูไมไดเลย
ถาปราศจากความคิดสรางสรรคอันฉับพลันของสมองซกีขวา 
  แมการทาํงานของสมอง  2 ซีก จะมีความแตกตางกนั  แตก็ไมไดหมายความวา สมอง
แตละซีกแบงแยกกันทาํหนาที ่โดยไมสามารถประสานสัมพันธกนัในการทาํงาน  ในทางตรงกนัขาม
ถาสมองทัง้ 2 ซีก  ทํางานสงเสริมซึ่งกนั และกัน มนุษย จะมีทัง้ความยดืหยุน และพลังในการฝกสงู  
  ถาสมองทัง้ 2  ซีก  ทาํงานอยางเต็มที่ไปพรอมกันเราจะไดขอมูลอยางกวางขวาง  เพือ่ 
การวิเคราะห และสังเคราะห  ศึกษาทัง้สวนยอยและภาพรวม  บุคคลจึงควรไดรับการฝกใหคิด  โดย 
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ใชสมองทัง้ 2 ซีก  เพื่อความเขาใจอยางสมบูรณ และมคีวามยืดหยุนในการคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  ภาพแสดงการทาํงานของสมองซกีซายและซีกขวา 
ที่มา : สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2543:  15) 

 
 
 สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ (2551: 31– 34) ไดทําการแบงลักษณะของคนถนดัใชสมองซีกขวา 
และสมองซีกซาย  พรอมทั้งบอกวิธีชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน  ดังนี ้
  1.  บุคคลทีม่คีวามถนัดใชสมองซีกขวาเปนหลกัจะเรียนรูโดยใชความรูสึกชวย
คอนขางมาก ชอบใชจินตนาการ มีทกัษะทางเรื่องมิติ  ไมชอบวางแผนและการจัดการ  ไมชอบคําสั่ง 
ไมชอบการกําหนดเวลา ไมชอบลงรายละเอียดแตเปนคนที่มีความคิดสรางสรรคขยายความคิด 
ใหม ๆ  วธิีการที่จะชวยเหลือคนถนัดใชสมองซีกขวาใหมกีารเรียนรูที่ดี  คือ 
   1.1  ใหเรียนจากของจริง ลงมือกระทาํหรือทดลอง 
   1.2  อธบิายใหเหน็ภาพรวมทั้งหมดกอนแลวจึงลงรายละเอียด 
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   1.3  ใหอานหนังสือจะชวยใหเขาใจมากขึน้ 
   1.4  ใชภาพ สี แผนผัง ประกอบการเรียนรู 
   1.5  ยืดหยุนเวลาในการสงงาน 
  2.  บุคคลทีม่คีวามถนัดใชสมองซีกซายเปนหลกัชอบเรยีนรูเร่ืองที่เปนเหตุผล ใชตรรกะ
ในการตัดสินใจ  มทีักษะการฟงที่ดีสามารถจับประเด็นไดดี  มีความมุงมั่นอดทนในการทาํงาน  มี
การจัดลําดับข้ันตอนของการทํางาน  มีแผนงานชัดเจน ตรงตอเวลา และตองการคําสั่งที่ชัดเจน เวลา
ทํางาน  มีอารมณมั่นคง  วิธกีารที่จะชวยเหลือคนถนัดใชสมองซีกซาย ใหมีการเรียนรูที่ดี  คือ 
   2.1  ควรจะออกคําสั่งที่ชัดเจนในการทาํงาน 
   2.2  จัดบรรยากาศการเรียนรูที่เปนระเบยีบระบบ 
   2.3  จัดการเรียนรูใหเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ 
   2.4  ใชผังความคิดเขามาชวย 
  นอกจากนีย้ังพบวา  การพฒันาสมองสองซีกใหมีการทาํงานรวมกนั  เพื่อจะใหขอมูล 
ที่ไดรับมีการถายทอดระหวางสมองทั้งสองซีก ทํางานประสานกันจะทาํใหเกิดผลตามมา  คือ 
   1.  การเคลื่อนไหวของรางกายจะประสานสมัพันธกนัอยางดี 
   2.  จะเกิดการเรียนรูไดดีในทุก ๆ ดาน เชน ดานการวิเคราะห ความคิดสรางสรรค 
การออกเสียง การควบคุมอารมณดี  มกีารวางแผนและการจัดการที่ดี มีมนุษยสัมพนัธดี เปนคนมอง
การณไกล และมองภาพด ี
   3.  การอานและเขียนไดดี 
   4.  ฟงและจับประเด็นไดดี 
   5.  จนิตนาการและสามารถพูดไดเปนลําดบัข้ันตอน หรือลําดับข้ันตอนหรือลําดับ
เร่ืองราวไดดี 
   6.  คิดคํานวณไดดี 
   7.  ทําใหเกิดความจาํดี โดยเฉพาะความจาํระยะสัน้ 
   8.  ทําใหมีสมาธิในการทาํงานหรือการเรยีนดีข้ึน 
   9.  ลดความเครียดที่จะเกิดขึ้น 
   10. ทาํใหการทํางานของประสาทตาทัง้สองทาํงานประสานสัมพนัธกนั   
  ถาสมองสองซกีไมทํางานรวมกันจะทาํใหเกิดผลตามมา  คือ 
   1.  การเคลื่อนไหวรางกายจะไมประสานสมัพันธกนั 
   2.  การเขียนจะเขียนสลับตัวหนงัสือ 
   3.  ประสาทการรับฟงจะไมสมบูรณ ไมสามารถจับประเด็นเรื่องราวได 
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   4.  ไมอยากแสดงความรูสึก จะเปนคนเฉือ่ยชา 
   5.  มีความลาํบากในการเรยีนรูทาํใหไมเขาใจในเนื้อหาเบื่อหนายไมยากเรียน 
   6.  ประสาทตาทัง้สองขางทาํงานไมประสานสัมพนัธกนั 
   7.  ถาถนัดใชสมองซีกใดซีกหนึง่มากเกนิไป จะทําใหรูสึกเครียด และเหนื่อยทาํให
ไมอยากจะทาํงานหรือเรียน 
 จากขอความดังกลาวจะเหน็วา การทาํงานของสมองซกีซายและซกีขวาที่มีความสมดุลกัน
จะมีความสําคัญมากตอการเรียนรูของสมอง 
 2.2  การเรียนรูกับสมอง 
  ธงชัย ตนทัพไทย (248: 21 – 23)  ไดศึกษาขอมูล และกลาววา  สมองทําหนาที ่ใน 
การรับความรูสึก คือ  การเห็น  การไดยิน  การสัมผัส  การรับรส  การรบักลิ่น  พฒันาการของเดก็ 
ในรูปแบบบูรณาการเปนการพัฒนาการทัง้  5  ดาน  ไดแก  พัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา 
อารมณ  จิตใจ และสังคม เปนการพัฒนาระบบประสาท แหงการเรียนรู  ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามศักยภาพของเด็กแตละคน  นัน่คือ  พฒันาเสริมสรางพลงัสมอง  เพราะสมองเปนศูนยกลาง 
แหงการรับรูและการเรียนรู  การเรียนรูของสมองเกิดขึ้นได  3  ลําดับ  คือ 
   1.  การสรางความเขาใจ (Constructing Understanding) ขอมูลจากสภาพ 
แวดลอมสูสมอง   โดยผานทางประสาทรบัรูทั้งหา 
   2.  ความเขาใจ คือ  การรูความสัมพนัธ  ขอมูลที่ถูกจัดกระทาํแลว ในสมอง 
ในขณะที่สมองสรางความเกีย่วพนัระหวางเซลลก็จัดกระทําอยางเปนระบบ  การรับรู หรือสราง
ความสัมพันธนี้ก็คือความเขาใจในสมอง 
   3.  คุณภาพของความสัมพนัธจะขึน้อยูกบัความรูเกา สมองจะใชความรูเกาอธิบาย
ความรูใหม  ถาหากความรูใหมมีความหมายและสัมพันธกับของเกากอ็ยูตอไปได  ถาหากเราไมมี
พื้นฐานเการองรับสมองก็ไมเก็บสํารองไว 
   ทุกวนิาทีสมองจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะขอมูลที่เปนประโยชน และขอมูลที่
จําเปนสมองของมนษุยเปนคอมพิวเตอรทีม่ีการปรับเปลีย่นตลอดเวลาแตที่สําคัญกวานัน้ คือ สมอง
มีพลังอยางมหาศาล  มีความสามารถอยางยืดหยุนมากกวาคอมพวิเตอรมากมาย ข้ึนอยูกับผูบงการ
หรือจัดการสมองจะรับรูการปรับของสิ่งแวดลอม  แปรความหมาย ตอบสนองตอส่ิงตางๆ เหลานัน้ 
พรอมทัง้เก็บขอมูลไวเปนประสบการณสวนตัว  เพื่อที่จะตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ได  อยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
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 2.3  การสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีก 
  จากการศึกษาเอกสารดานการพัฒนาสมองพบวา  กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2545: 6 – 7)   
ไดศึกษาการสอน เพื่อการพฒันาสมอง  ดังนี ้
   1.  เทคนิคที่ชวยพฒันาสมองซีกขวา 
    เทคนิคเปรียบเทียบเชงิอุปลักษณ (Metaphor) เนนการสอนโดยการเปรียบเทียบ 
เพื่อเชื่อมโยงความรูเกาใหเขากับความรูใหม  เปนการเรียนที่ใหประโยชนทั้งเดก็เกง และเด็กออน
พรอมๆ กนัครูควรใชเวลาในการรกัษาและไตรตรอง เพื่อหาสิง่เปรียบเทียบที่จะนํามาใชอยาง
เหมาะสม  ซึ่งจะทาํใหนักเรยีนเขาใจสิง่เปรียบเทียบนัน้อยางกระจางชัดยิ่งขึ้น 
    เทคนิคการสงเสริมการคิดโดยใชภาพเปนสื่อ (Visual Thinking)  เปนการคิด
โดยใชภาพเปนสื่อเปนการมองเหน็ภาพ หรือแผนภูมิและการสรางภาพพจนในการคิด (Visualizing)  
   2.  การใชจินตนาการ (Fantasy)  เพื่อพฒันาสมองทั้งสองซีก เปนการพัฒนาสมอง
ซีกซายและซีกขวา ใหแก  บุคคลสามารถสอน  ใหนกัเรยีนเขาสูจนิตนาการได  โดยนักเรียนเปนผู
สังเกต (Observe Fantasy) โดยการใหนักเรียนเปนผูสมมติตนเองเปนสิ่งตางๆ ในจนิตนาการ  
(Identification Fantasy)   
   3.  การเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสหลายดาน (Multisensory Learning)  ในการ
พัฒนาสมองทัง้ 2 ซีก  พรอมกันนั้นครูควรเนนประสบการณตรง และประสาทสัมผัสหลายดาน เพือ่
ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธภิาพสูงสุด   
   4.  เทคนิคการพัฒนาอัจฉริยภาพที่ซอนเรน  ตามแนวคดิของกลุมมนษุยนยิมใหม
เปนการศึกษาที่พัฒนานกัเรียนใหเต็มศักยภาพ  เนนการเตรียมนักเรยีน ใหพรอมที่จะเผชิญกับโลก
ในอนาคตอนัซับซอนแนวคิดของกลุมนี ้ ชื่อเร่ืองการพฒันารางกายและความคิดแลว  ยังเชื่อ และ
สนใจไปจนถงึพัฒนา มิติที่เรียกวาจิตเหนือสํานึก (Superconscious Mind) ซึ่งเปนแหลงความคิด
สรางสรรค  การหยัง่รูและความรักความเมตตา อันเปนความปติสุข ทีย่ิ่งใหญที่สุดของมนษุย 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา  การสอนเพือ่พัฒนาสมองนั้น ควรพฒันาสมองทั้งสองซีก 
ใหสมดุลโดยเลือกกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน และใหผูเรียนไดใชประสาท
สัมผัสหลายๆ ดาน และพัฒนาการใชเทคนิคพัฒนาอัจฉริยภาพทีซ่อนเรนของผูเรียน 
 2.4  ปจจยัทีม่ีผลตอการพัฒนาสมองของมนุษย 
  การพัฒนาสมองของมนุษยปจจัยที่ชวยสงเสริมพฒันาการทางสมองนั้นมีอยูหลาย
ประการแตประการสาํคัญสวนหนึง่ที่สอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาทีก่ลาววา “มนุษย
สามารถพัฒนาไปสูความเจริญงอกงามทางความคิดได“  ก็นาจะเปนเรื่องที่เกีย่วของกับ อิทธพิลของ
ส่ิงแวดลอม 
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  สุมาลี  โชติชุม (2544: บทคดัยอ) ไดกลาวถึงปจจยัที่มีผลตอการพัฒนาการพัฒนา
สมองไว  ดังนี ้
   1.  พันธุกรรม มีการศึกษาพบวาพันธุกรรมมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการของสมอง
จากหลักฐานตางๆ ทําใหเชือ่วาพฒันาการของสมองเปนผลมาจากพนัธุกรรม คือ  พบวา  ลูกบางคน
ที่เกิดจากพอแม ทีม่ีพรสวรรค หรือมีความสามารถพิเศษ  ลูกก็จะมพีรสวรรคเชนเดยีวกับพอแม
นอกจากนี ้ ยงัมีการศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกาเกี่ยวกับคูแฝด  พบวา คูแฝด ถูกเลี้ยงในที่ตางกนั
คูแฝดยังมีนิสัยใจคอทุกอยางเหมือนกนั คือ  ชอบส่ิงของเหมือนกนั ประกอบอาชพีและมีความถนัด 
มีความสามารถเหมือนกนั  แมแตผลการเรียนก็ใกลเคยีงกนั  ซึ่งทั้งคูไมเคยพบกันมากอนเลยเปน
เวลา 40 ป  การศึกษาฝาแฝดในลักษณะเดียวกนันี ้ ทาํใหไดขอสรุปที่ยอมรับกันวา  พนัธุกรรม มี
อิทธิพลตอสมองมนษุยมาก  
   2.  อาหารเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาสมอง  ซึ่งอาหารเปนสิ่งจาํเปนทางกายภาพ
อยางหนึ่งที่สําคัญโดยเฉพาะเด็กๆ ทีก่ําลงัเจริญเติบโต เพราะมีบทบาทในการกระตุนพัฒนาการของ
สมองและมีอิทธิพลตอพฤตกิรรม สติปญญาและความเฉลียวฉลาดของเด็กเปนอยางมากผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับสมองเด็ก ที่เปนโรคขาดสารอาหารเซลลประสาทไมไดรับอาหาร  ซึ่งสมองกาํลังเจรญิ 
เติบโต  ซึ่งการเจริญเติบโตของสมองที่จะตองรับสารอาหารพวกโปรตีนเปนโครงสราง  หากสมอง
ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  สมองก็จะไมสามารถเจริญเติบโต  สมองก็จะหยุดเจรญิเติบโตได  ซึ่ง
อาจกลายเปนเด็กปญญาออน  สมองพิการ 
   3.  ส่ิงแวดลอม  นักวิจัยกลุมหนึง่ในมหาวิทยาลัยแคลฟิอรเนียประกอบดวย มารก 
โรเซนโวท (Mark, Rosenweiz) มานแอน  ไดมอนด (Marian , Diamond) และ เอดเวิรด  เบนเนท  
(Edward , Bennet)  ไดทําการทดลองกบัลูกหมทีี่เกิดใหม  ทําใหพิสูจนไดวา ส่ิงแวดลอมมีผลตอ
การพัฒนาสมอง  ทําใหสมองเกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไดมีผลตอความเฉลยีวฉลาด 
ประสิทธิภาพของพฤติกรรม และการสรางเซลลประสาทในสมอ ง ซึง่หมายความวา  ส่ิงแวดลอม 
ไมใชเร่ืองที่จะถูกปลอยปละ ละเลยตอไป  นอกจากนี ้ นกัวิทยาศาสตรชาวองักฤษ ชือ่ คอลลิน  
เบลคมอร (Blakemore)  ไดทําการวิจยัเพือ่ศึกษาวาสิ่งเรา หรือตัวกระตุนมีผลตอการกําหนด วงจร
ประสาท  แคไหน  อยางไร  โดยทาํการทดลองกับลูกแมวเกิดใหม เบลคมอร (Blakemore)  พบวา 
ในสมองของแมวทีเ่ลี้ยงในสิง่แวดลอมแนวตั้ง  จะมีเซลลประสาทที่ตอบสนองตอสัญญาณภาพ 
ในแนวตัง้เทานั้น  จะไมมีเซลลประสาททีต่อบสนองตอภาพที่ฉายเขาไปในตาที่เปนแนวนอนเลย 
    การทดลองของ เบลคมอร (Blakemore)  ชวยยนืยนัใหเห็นวา  ส่ิงแวดลอม  
มีผลตอการพฒันาการของสมองและการเติบโตของเด็กอยางมาก  ทนัททีี่เด็กเกิดและมองเห็นได  
ภาพทีเ่หน็ กระตุนใหเกิดการเรียนรูรับรู และตอบสนองแลว กําหนดพฤติกรรมออกไป 
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  มีนักวิชาการทาํโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของสมองปจจยั
และอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอการพัฒนาสมองการเรียนรูและการสื่อสารของเด็ก  พบวา 
ครอบครัว และสถาบนัการศึกษามีบทบาทและมีระดับการรับผิดชอบอันสําคัญทีจ่ะตองมีความรู
และเขาถึงปจจัยเสริม และปจจัยขวางที่สงผลตอการพฒันาการทางสมอง  ดังนี ้
   1.  ปจจัยเสรมิ  ไดแก 
    1.1  มผัสสรางสัมพนัธพื้นฐานแรก  สมาชกิทุกคนในครอบครัวมีสวนสําคัญ 
ในการกระตุนการเรียนรู 
    1.2  ของเลนเปนสื่อการเรียนรูที่วเิศษสุดสาํหรับเด็กเพราะสนับสนนุพฒันาการ
ทางภาษา  กลามเนื้อ และการมองเหน็  เปนตน 
    1.3  นิทานสรางจนิตนาการ เมื่อเด็กๆ ฟงนิทานเด็กจะสรางสัญลักษณ ใน
สมอง โดยใชความสัมพันธของสมองสวน ลิมบริกเบรน ที่ดูแลอารมณ และสมองสวน นีโอคอรเท็กซ 
ที่ดูแลความฝนจินตนาการ ถาไดฟงเรื่องซ้าํๆ เพิม่ข้ึน  เดก็จะไดเกิดเสนใยประสาททีม่ั่นคงเพิ่มข้ึน 
    1.4  อาหารกบัการพัฒนาสมอง ธาตุอาหารที่สําคัญตอการพัฒนาสมอง ไดแก 
ธาตุเหลก็  ไอโอดีน และไทรอยด  ฮอรโมน กรดไขมัน  กรดโซลิก และนมแม  
    1.5  เสียงดนตรี  ชวยกระตุนการเพิ่มใยสมอง  เพิ่มความคิด อยางมีเหตุผล 
   2.  ปจจัยขวาง  ไดแก 
    2.1  ความเครยีดหากเด็กเกดิภาวะเครียดบอย ๆ จะทําใหสมองเลก็กวาเด็ก
ทั่วไปรอยละ  20 – 30  ฉะนั้น พอ แม และครูควรศึกษาวา ส่ิงแวดลอมใดมีการกระทาํใดบางที่ทาํให
เด็กเกิดความเครียดและพยายามหลกีเลี่ยง 
    2.2  อิทธิพลโทรทัศนการดูโทรทัศนนาน ๆ จะเปนผลเสียกับเด็กเพราะทําให
เด็กขาดจินตนาการและความสามารถในการสมมติทาํใหเด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ จาก 
คนรอบขาง  
 จากปจจยัที่มกีลาวมาขางตน จะพบวา มีหลายสาเหตุทีท่ําใหมีผลตอการพัฒนาของสมอง 
ฉะนัน้ควรเสริมสรางการพฒันาสมองของนกัเรียน  ดวยกิจกรรมที่ทาํใหสมองของนกัเรียนไดพฒันา
เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
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3. เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 3.1  ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  ไดมี นักการศกึษาหลายทานไดใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไว
ในลักษณะตางๆ ดังนี้  
  สุวัฒน  นิยมคา (2531: 502) ไดกลาววา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอน
ที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูคนหาหรือสืบเสาะหาความรูเกีย่วกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ทีน่ักเรียนยังไมเคยมี
ความรูในสิง่ใดมากอน  โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรตางๆ เปนเครื่องมือ 
  ชุติมา  วัฒนะคีรี (ม.ป.ป.: 160)  ไดกลาวไววา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปน
การสอนที่มีจดุมุงหมาย  เพือ่ใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  เพื่อคนพบความรู 
(คําตอบ) ดวยตนเอง 
  ทวีศักดิ ์ ไชยมาโย (2535: 20)  กลาวไววา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวธิีการ
ที่มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจกัคนควาหาความรูดวยตนเอง  โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 ดังนัน้อาจกลาวไดวา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  เปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน 
คิดเปนทาํเปน  แกปญหาเปน  โดยใชทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ไดอยางแทจริง 
 3.2  หลักการสอนแบบสบืเสาะหาความรูของ  สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
  สสวท. ไดสรุปสาระสําคัญเกีย่วกับหลักการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไว  ดังนี้  
   1.  กิจกรรมและลําดับข้ันตอนของกิจกรรมในการสอนครั้งหนึ่งๆ สสวท.  ไดแบง
กิจกรรมออกเปน  4  อยาง เรียงตามลาํดับ  คือ 
    1.1  การนาํเขาสูบทเรียนดวยการตั้งปญหา 
    1.2  การอภิปรายกอนการทดลอง 
    1.3  การทดลอง 
    1.4  การอภิปรายหลกัการทดลอง 
   2.  นักเรียนคอืผูคนพบ 
    บทบาทของนกัเรียนในการสืบเสาะหาความรูนี ้ สสวท. กลาวไวชัดเจนวา
ตองการใหนักเรียนคนพบคาํตอบและสรุปไดดวยตนเอง  ซึ่งหมายความวา  นักเรียนมีสวนรวม ใน
การคนควาหาความรูอยางมาก  ความรูมิใชมาจากครูทัง้หมด ที่มาจากครูมีเพียงสวนนอย  เปนแต
เพียงสวนประกอบเทานัน้  นักเรียนเปนผูทดลอง  สังเกต  บันทึกขอมลูในที่สุด ก็เปนผูสรุปความรู 
นักเรียนไดพบความรู  โดยผานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
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   3.  บทบาทของครู 
    ตามแนวทางการสอนของ สสวท.  ครูจะทําหนาทีเ่ปนผูชวยหรือผูใหคําแนะนํา
เทานัน้  แตไมใชผูใหคําตอบโดยสิ้นเชงิ เมือ่นักเรียนมีขอขัดของตอนใด  ครูจะหาวธิีตอบคําถาม
นักเรียนในแนวทางที่จะกระตุนใหคิด และจะพยายามแนะนํานักเรียนไปสูขอสรุปที่ถูกตอง 
   4.  จุดมุงหมายปลายทางของการสอน 
    สสวท.  ชี้แจงวา  การเรียนการสอนนี ้จะไมเนนเนื้อหาวชิาแตเพียงอยางเดียว
แตมุงที่จะพัฒนาดานตางๆ และเจตคติทางวทิยาศาสตรใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน 
 3.3  ขั้นตอนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  3.3.1  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5 E (Inquiry Cycle) หรือกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู  ประกอบดวยขั้นตอนทีสํ่าคัญ  ดังนี ้(สสวท.  2546: 219 – 220)  
   3.3.1.1  ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรยีนหรือเร่ืองที่
สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนกัเรียนเองหรือเกิดจาก
การอภิปรายภายในกลุม เร่ืองทีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กาํลังเกดิขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือ
เปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิง่เรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนด
ประเด็นที่จะศกึษาในกรณีทีย่ังไมมีประเดน็ใดทีน่าสนใจ  ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตางๆ หรือเปนผู
กระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครู
กําลังสนใจเปนเรื่องที่จะใชศึกษา เมื่อมีคําถามทีน่าสนใจและนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปน
ประเด็นที่ตองการศึกษาจึงรวมกนักาํหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมี
ความชัดเจนยิง่ขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรูประสบการณเดิม หรือความรูจากแหลงตางๆ ที ่
จะชวยใหนาํไปสูความเขาใจเร่ืองหรือประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางที่ใชในการสาํรวจ
ตรวจสอบอยางหลากหลาย  
   3.3.1.2  ข้ันสาํรวจและคนหา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็น หรือ
คําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 
ต้ังสมมติฐาน  กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือ
ปรากฏการณตางๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาํไดหลายวิธ ี เชน  ทําการทดลอง  ทํากิจกรรมภาคสนาม 
การใชคอมพวิเตอรเพื่อชวยสรางสถานการณจําลอง (Simulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสาร 
อางอิง หรือจากแหลงขอมูลตางๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขัน้ตอไป 
   3.3.1.3  ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจาก
การสํารวจตรวจสอบแลว จึงนาํขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่
ไดในรูปตางๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือรูปวาด สรางตาราง  ฯลฯ 



 23

การคนพบในขั้นนี ้อาจเปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนนุสมมติฐานทีต้ั่งไว โตแยงกบัสมมติฐาน
ที่ต้ังไว หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่ไดกาํหนดไว  แตผลที่ไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรู
และชวยใหเกดิการเรียนรูได 
   3.3.1.4  ข้ันขยายความรู (Elaboration)  เปนการนําความรูที่สรางขึน้ไปเชื่อมโยง
กับความรูเดิม หรือแนวคิดทีไ่ดคนควาเพิม่เติม หรือนาํแบบจําลอง หรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบาย
สถานการณ หรือเหตุการณอ่ืนๆ  ถาใชอธบิายเรื่องตางๆ  ไดมากก็แสดงวา ขอจํากัดนอย  ซึ่งก็จะ
ชวยใหเชื่อมโยงกับเร่ืองตางๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น  
   3.3.1.5  ข้ันประเมิน (Evaluation)  เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการ
ตางๆ วา  นักเรียน มีความรูอะไรบาง  อยางไร  และมากนอยเพียงใด จากขัน้นี ้ จะนาํไปสูการนาํ
ความรูไปประยุกตใชในเรื่องอื่นๆ  
 การนาํความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเร่ืองอื่นๆ จะ
นําไปสูขอโตแยงหรือขอจํากดั  ซึ่งจะกอใหเปนประเดน็หรือคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจ
ตรวจสอบตอไป  ทําใหเกิดเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกนัไปเรื่อยๆ  จึงเรียกวา  Inquiry Cycle 
กระบวนการสบืเสาะหาความรูจึงชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูทัง้เนื้อหาหลัก และหลกัการ  ทฤษฎ ี
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ  เพื่อใหไดความรู  ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไป  
 
 
        
 
 
                                     
               
 
 
  
 

 
 

ภาพประกอบ 4  แสดงวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 
ที่มา : (สสวท.  2546: 220) 

สรางความสนใจ 
(Engagement) 

สํารวจและคนหา
(Exploration) 

อธิบายและลงขอสรุป
(Explanation) 

ขยายความรู 
(Elaboration) 

ประเมิน 
(Evaluation) 

วัฎจกัรการสบืเสาะหาความรู 
(Inquiry Cycle) 



 24

 3.4  จุดเดน จุดดอยของรปูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบวา  การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  มีจุดเดน
และจุดดอย  โดย เยาวลักษณ  ชื่นอารมณ (2549: 11–12)  ไดกลาวไว  ดังนี ้
  จุดเดนของรปูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู เนนนักเรียนเปน
สําคัญ โดยดําเนินกิจกรรม  ดังนี ้
   1.  นักเรียนสรางความสัมพนัธจากการสังเกตสวนตางๆ เพื่อจะตอบปญหา ตรงนี้
ทําใหนกัเรียนไดพัฒนาการคิดจากขอมูลที่มีและนักเรียนได 
    1.1  ไดแสวงหาขอมูล ไดประสบการณตรง 
    1.2  ไดพัฒนาการคิด หรือกระตุนความคดิจากกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา 
   2.  การอธิบายเปนผลมาจากการสํารวจ  ทําใหนกัเรียน  ทาํการสาํรวจ  อยางมี
ความหมายตืน่ตัว ที่จะทําการสํารวจอยางจริงจงั และฝกฝนทักษะการสื่อสาร  นักเรียนไดกลาแสดง
ความคิด  ตัดสินใจและมีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู 
   3.  นักเรียนมคีวามชัดเจนในมโนทัศนมากขึ้น  ครอบคลุมมากขึน้  ก็โดยการให
โอกาสนักเรียนไดเกี่ยวของกับปญหาใหม  สถานการณใหม เพื่อเสริมความเขาใจที่ไดจากการสํารวจ 
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนขอคิด ขอมูลกับกลุมเพื่อน เพื่อปรับขยายถายโยงความคิด จนไดเหน็ความคิด
ที่ชัดเจนครอบคลุม และมีความเปนไดสูง 
   4.  คําตอบของปญหาแตละปญหาตองไดมาจากการกระทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติ 
การทดลอง  ซึ่งทาํใหนักเรียนเหน็คุณคาของการทดลอง ไดคําตอบดวยตัวนกัเรียนเอง  อาจจะเปน
คําตอบที่ไดจากประสบการณตรง  จากการสังเกตธรรมชาติ หรือไดจากการทดสอบสมมติฐาน 
   5.  ใหโอกาสนกัเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน  ทําใหภาพของการประเมิน
ชัดเจน  มีความถูกตอง และเปนการฝกการประเมินใหกบันักเรียน  นอกจากนัน้  นักเรียนเกิด
ความรูสึกที่ดีของการมีสวนรวม 
    5.1  ฝกใหนกัเรียนไดประเมนิผลดวยตนเอง และฝกการตัดสินใจ 
    5.2  สงเสริมใหนกัเรียนเปนคนมีเหตุผลในการรับขอมูล หรือมีเหตุผลใน 
การเลือก หรือไมเลือกสิ่งตางๆ ได  
  จุดดอยของรปูแบบวัฎจักรการเรียนรู 
   1.  ตองใชเวลามากอาจทําใหเรียนไมทนัตามขอบขายของเนื้อหาที่กาํหนด 
   2.  เนนบทบาทของนกัเรียนเกือบทัง้หมดในการสรุปจนไดมโนทัศน บทบาทของคร ู
เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเทานั้น  ทาํใหนักเรียนอาจมีความคาดเคลื่อนในขอสรุป  เพราะ 
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การสื่อสารของเพื่อนนกัเรียนและประสบการณของนกัเรียนแตกตางกนั 
 จากขอความที่กลาวไวขางตนจะเห็นไดวา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยวัฏจักร
การเรียนรูแบบ 5E มีความสําคัญ  สามารถใหนกัเรียนคิดเปน แกปญหาเปน คนควาหาความรูได
ดวยตนเอง  จากขั้นการสอนตางๆ และทําใหสามารถฝกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไดอีก
ดวย 
 
4.  เอกสารที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 4.1  ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  วรรณี  โสมประยูร (2537: 262)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา หมายถงึ  
ความสามารถ หรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู  ซึ่งพัฒนาขึ้นหลงัจากไดรับการอบรม
ส่ังสอนและฝกฝนโดยตรง 
  จินตนา  ชวยดวง (2547: 29) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ 
ในการที่จะพยายามเขาถงึความรู  ซึ่งเกิดจากการกระทาํที่ประสานกนั และอาศัยความพยายาม  
อยางมาก  ทั้งองคประกอบที่เกีย่วของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา  แสดงออก 
ในรูปของความสําเร็จ  ซึ่งสามารถสงัเกตและวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
  พวงเพ็ญ  สิงโตทอง (2548: 32) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถงึ  ผลสําเร็จ
ที่เกิดจากพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก ทัง้ 
องคประกอบที่เกีย่วของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา  ซึ่งสามารถสงัเกต และ 
วัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวทิยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ  
  สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  หมายถงึ  ความรูและความสามารถของ
นักเรียนในการเรียนรูวิทยาศาสตร  ซึ่งไดมาจากกระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร 
  ธงชัย  ชวิปรีชา  ณรงคศิลป  ธูปพนม และ ปรีชาญ   เดชศรี (2526: 238 – 255)  กลาว
วา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ  ความรู ความสามารถของนักเรียนในการเรียน  ซึ่งการที่จะทาํให
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดนั้น ตองมีการกําหนดพฤติกรรมที่พงึประสงค  เพื่อจะไดเปนแนวทาง
และเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  สวนการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาในประเทศไทย  ไดมีการกําหนดพฤตกิรรมการเรียนรูที่พงึประสงคของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ซึ่งไดแนวคิดของ คลอปเฟอร (Klopfer) จําแนกไดดังตอไปนี้ 
   1.  ความรูความจํา 
    1.1  ความรูเกีย่วกับขอเท็จจริง 
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    1.2  ความรูเกีย่วกับศัพทวิทยาศาสตร 
    1.3  ความรูเกีย่วกับมโนมติทางวทิยาศาสตร 
    1.4  ความรูเกีย่วกับขอตกลง 
    1.5  ความรูเกีย่วกับลําดับข้ันตอน และแนวโนม 
    1.6  ความรูเกีย่วกับการแยกประเภท และเกณฑ 
    1.7  ความรูเกีย่วกับเทคนิค และวิธีการทางวทิยาศาสตร 
    1.8  ความรูเกีย่วกับหลักการ และกฎวิทยาศาสตร 
    1.9  ความรูเกีย่วกับทฤษฏีและแนวคิดที่สําคัญ 
   2.  ความเขาใจ 
    2.1  ความสามารถในการระบุหรือบงชี้ความรู เมื่อปรากฏอยูในรูปแบบใหม 
    2.2  ความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหนึง่ไปสูอีกสัญลักษณหนึ่ง  
   3.  กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวทิยาศาสตร 
    3.1  การสังเกตและการวัด 
    3.2  การมองเห็นปญหาและหาวิธีการที่ใชแกปญหา 
    3.3   การแปลความหมายขอมูล 
    3.4  การสราง การทดสอบ และการปรับแบบจําลองเชงิทฤษฏ ี
    3.5  การใชเครื่องมือและการดําเนินการทดลอง 
   4.  การนาํความรูและวิธกีารทางวิทยาศาสตรไปใช 
    4.1  การนาํความรูไปแกปญหาในวชิาวทิยาศาสตรสาขาเดียวกนั 
    4.2  การนาํความรูไปแกปญหาใหมในวชิาวทิยาศาสตรตางสาขากัน 
    4.3  การนาํความรูไปแกปญหาใหมทีน่อกเหนือจากวทิยาศาสตร 
 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร  หมายถึง  ความรู
ความสามารถในดานวิทยาศาสตรที่วัดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู  โดยวัดพฤติกรรม 
การเรียนการสอน  4 ดาน คือ  ดานความรู-ความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  ดานทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4.2  ความมุงหมายของการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิารไดปรับปรุง
หลักสูตรวิชาวทิยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
ใหมีลักษณะทีเ่อื้อตอการพฒันาความสามารถของนักเรียน  โดยยึดจดุประสงค  ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2543)  
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   1.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีข้ันพืน้ฐานของวิชาวทิยาศาสตร 
   2.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจาํกัดของวิชาวทิยาศาสตร 
   3.  เพื่อใหเกิดทักษะที่สําคญัในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
   4.  เพื่อใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   5.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
และอิทธิพลของวทิยาศาสตร และเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 
   6.  เพื่อใหสามารถนาํความรู ความเขาใจในเรื่องวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไปใช
ประโยชนตอสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิต 
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรเปนกระบวนการคิด และกระทาํอยางมี
ระบบที่นาํมาใชในการแสวงหาความรูนัน้อาจแตกตางกนับาง  แตก็มลัีกษณะรวมกนัทาํใหสามารถ
จัดเปนขั้นตอนได  ดวยวิธกีารทางวทิยาศาสตร  ซึ่งมีลําดับข้ันตอนดังนี้ (ภพ  เลาหไพบูลย.  2542) 
   1.  ข้ันตั้งปญหา 
   2.  ข้ันตั้งสมมติฐาน 
   3. ข้ันการรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตและ/ หรือการทดลอง 
   4.  ข้ันสรุปผล การสงัเกต/หรือการทดลอง 
  ในการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรนัน้ นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือ
วิธีการแกปญหาทางอื่นๆ  เพื่อใหการศึกษาคนควาใหไดผลดีนั้นขึ้นอยูกับการคิด  การกระทําที่เปน
อุปนิสัยของผูนั้น ที่กอใหเกดิประโยชนตอการแสวงหาความรูเร็วกวาเจตติทางวิทยาศาสตร
(Scientific Attitude) ประกอบดวยคุณลักษณะ  ดังนี ้
   1.  ความอยากรูอยากเหน็ 
   2.  ความเพียรพยายาม 
   3.  ความมเีหตุผล 
   4.  ความซื่อสัตย 
   5.  ความมีระเบียบ/รอบคอบ 
   6.  ความมีใจกวาง 
 4.3  การวัดและประเมินผลทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
  การวัดผลการเรียนรู  ดานความรูใหครอบคลุม ทัง้ความรูทางวิทยาศาสตร และ
กระบวนการหาความรูทางวทิยาศาสตรนัน้  จําแนกตามพฤติกรรมทีพ่ึงประสงคหรือพฤติกรรม 
ที่ตองการวัดออกเปน  4  ดาน (ประทุม  อัดชู.  2535: 3 ; ประวิตร  ชูศิลป.  2524: 21– 23)  คือ 
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   1.  ดานความรูความจํา หมายถงึ ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว 
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง  ความคดิรวบยอด  หลักการ และทฤษฎี 
   2.  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธบิาย จาํแนกความรูได เมื่อ
ปรากฏอยูในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรียบเทียบ หรือผสมผสานส่ิงใหมทีพ่บเหน็กบั
ประสบการณเดิม 
   3.  ดานการนาํความรูไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนาํความรูวิธีการ 
ทาง วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป  โดยเฉพาะอยางยิง่การนําไปใช  
ในชีวิตประจาํวัน 
   4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถงึ ความชํานาญในการคิด 
และการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดทางสมอง 
 4.4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  เปนองคประกอบสําคัญสวนหนึง่ในกระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งสถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2544: 15)  
ไดใหความหมายวา  เปนพฤติกรรมของความสามารถที่เกิดจากการปฏบัิติ และการฝกฝนความนกึ
คิดอยางมีระบบ  รวบรวมได 13  ทักษะ และระบุความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะเหลานั้นไว  ดังนี ้
  1.  การสังเกต (Observation) คือ สามารถในการบรรยายสิ่งที่สังเกตไดโดยการใช
ประสาทสัมผัส  
  2.  การวัด (Measurement) คือ  ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือวัด บอกเหตุผล 
และวิธีการวัดได 
  3.  การจําแนกประเภท (Classification) คือ  ความสามารถในการจดักลุม แบงพวก 
โดยใชเกณฑตางๆ ได 
  4.  การหาคาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space / Space 
Relationship and space/ Timer relationship) คือ  ความสามารถในการชี้บง  บอกความสมัพนัธ
ระหวาง  2 มติิ กับ 3  มิติได 
  5.  การคํานวณ (Using Numbers) คือ  ความสามารถในการนับคิดคํานวณได 
  6.  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organization Data and 
Communication)  คือ  ความสามารถในการเลือกรูปแบบเสนอขอมูล  การเปลีย่นแปลงขอมูล 
บรรยายลักษณะ และความหมายของขอมูลได 
  7.  การลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring)  คือ  ความสามารถในการอภิปรายสรุป 
โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต  โดยใชความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
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  8.  การพยากรณ (Prediction)  คือ  ความสามารถในการทํานายผล 
  9.  การตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis)  คือ  ความสามารถในการคาดคะเน
คําตอบไวลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณ 
  10. การกาํหนดนิยามเชิงปฏบัิติการ (Defining Operation)  คือ  ความสามารถในการ
กําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตัวแปรตางๆ ใหสังเกตและวัดได 
  11.  การกําหนดและควบคมุตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  คือ 
ความสามารถในการชี้บง และกําหนดตัวแปรตน  ตัวแปรตาม และตวัแปรควบคุม 
  12.  การทดลอง (Experimenting)  คือ  ความสามารถในการออกแบบรับรูและสรุปผล
การทดลองได 
  13.  การตีความหมายขอมลูและขอสรุป (Interpreting  Data and Conclusion)  คือ
ความสามารถในการแปลความหมายและบอกความสมัพันธของตัวแปรได        
 จากการศึกษาสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความรู
ความสามารถ ในดานวทิยาศาสตรที่วัดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู  โดยผูวจิัยไดจําแนก
พฤติกรรม ในการวัดผลการเรียนวทิยาศาสตรทั้ง  4  ดาน  คือ  ความรู  ความจาํ  ความเขาใจ  
การนาํไปใช  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
5.  เอกสารที่เกี่ยวกับการคิดวิจารณญาณ 
 5.1  ความหมายของการคิดวิจารณญาณ 
  คําวา “ การคดิวิจารณญาณ “ แปลมาจากภาษาอังกฤษ คําวา “ Critical Thinking “ 
ซึ่งมีผูใชชื่อ ภาษาไทยมากมายแตกตางกันไป  เชน  การคิดอยางมวีจิารณญาณ  การคิดวิพากษ 
วิจารณ  การคดิวิเคราะห  วจิารณ  การคิดวิจารณญาณ  การคิดเปน  การคิดอยางมีเหตุผล  ถึงแม
จะมีการใชชื่อที่แตกตางกันไป  แตเมื่อพิจารณาความหมายแลวพบวา  มีความคลายคลึงกัน  โดย
ผูวิจัยใชคําวา  การคิดวิจารณญาณ  แตในการอางองิจากนกัการศึกษา หรือผูที่กลาวถงึบางทาน
อาจจะใชคําวา  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยมีผูใหความหมายไว  ดังนี ้
  ดิวอี้ (Dewey.  1933: 30) ไดอธิบายวา  การคิดอยางมวีจิารณญาณ  หมายถงึ การคิด
อยางใครครวญ  ไตรตรองอยางรอบคอบ  ตอความเชื่อหรือความรูตางๆ  โดยอาศัยหลักฐานมา
สนับสนนุ  ความเชื่อหรือความรูนัน้  รวมทัง้ขอสรุปที่เกี่ยวของ และ ดิวอี้  ไดอธิบายขอบเขตของ 
การคิดอยางมวีิจารณญาณวา  มีขอบเขตอยูระหวางสองสถานการณ คือ  การคิดทีเ่ร่ิมตนจาก
สถานการณทียุ่งยากและสบัสน ส้ินสุดและจบลงดวยสถานการณทีม่ีความชัดเจน  
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  วัตสัน และ เกลเซอร (Watson ; & Glaser.  1964) ไดใหความหมายของการคิด
วิจารณญาณวา ประกอบไปดวยเจตคติ  ความรูและทกัษะ โดยที่เจตคติ  หมายถึง  เจตคติ ในการ
แสวงหาความรู  ความสามารถ ในการตระหนกัถึงปญหาที่เปนอยู และการยอมรับหลักฐานสําคัญ
ที่มาสนับสนุนเพื่อยนืยนัวาเปนจริง  ความรู  หมายถึง  ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิง  การให
น้ําหนกัหรือความถูกตองของหลกัฐานตางๆ ดวยเหตุผลและสุดทาย ทกัษะ หมายถงึ  ทกัษะ ในการ
ใช และประยกุตใชเจตคติและความรูดังกลาว 
  เอนนิส (Ennis.  1985: 46)  ไดใหความหมายของการคดิอยางมวีิจารณญาณ  คือ 
การคิดพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล ที่มุงเพื่อการตัดสินใจวา  ส่ิงใดควรเชื่อหรือส่ิงใดควรทํา    
ชวยการติดสินใจในสภาพการณตางๆ  
  สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ (2545: 89)  กลาววา  การคิดอยางมวีิจารณญาณ  หมายถงึ 
กาคิดพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล  เพื่อตัดสินใจวาสิ่งที่ถูกตอง ส่ิงใดควรเชื่อ  ส่ิงใดควรทํา 
  เกศณีย  ไทยถานนัดร (2547: 37)  สรุป  ความหมายของการคิดวิจารณญาณไดวา 
การคิดอยางมวีิจารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ  เพื่อ/และตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยหลักฐาน  ประกอบดวยสิ่งที่สําคัญที่จะคิด จุดมุงหมายในการคิด 
และกระบวนการคิด  มีการประเมินอยางรอบคอบตอขออางอิง  หลกัฐาน  เพื่อนาํไปสูขอสรุปที่
เปนไปไดจริง  มีการพจิารณาถึงองคประกอบที่เกี่ยวของและใชกระบวนการทางตรรกะ ไดอยาง
สมเหตุสมผล ตลอดจนทักษะในการใชทัศนคติและความรู  มาประเมนิผลความถูกตองของขอความ 
 จากความหมายขางตน สรุปไดวา การคิดวิจารณญาณ หมายถงึ กระบวนการคิดไตรตรอง
อยางรอบคอบ  สมเหตุ  สมผล  โดยพิจารณาจากหลกัฐาน  องคประกอบที่เกี่ยวของ และใช
กระบวนการทางตรรกะ ไดอยางสมเหตุสมผล  เพื่อตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และการประเมนิ
อยางรอบคอบ  เพื่อนาํไปสูขอสรุปที่เปนไปไดจริง  
 5.2  แนวคิดเกี่ยวกับการคดิวิจารณญาณ 
  ไดมีนักการศึกษา นักจิตวิทยา และผูเชีย่วชาญดานการคดิหลายทานไดอธิบายถงึ
แนวคิดเกี่ยวกบัการคิดวิจารณญาณไว  ดังนี ้  
  แนวคิดของ นดีเลอร (ชาลิณี  เอี่ยมศรี.  2536: 15 ;  อางอิงจาก  Woolfolk) ไดอธิบาย 
วาความสามารถในการคิดวจิารณญาณแบงออกเปน  3  กลุม ดังนี้  
   1.  การนยิามและการทาํความกระจางชัดของปญหา  ซึง่แบงออกเปนความสามารถ 
ยอย  4  ดาน  ไดแก  
    1.1  การระบุเร่ืองราวที่สําคญัหรือการระบุปญหา เปนความสามารถในการะบ ุ
ความสาํคัญของเรื่องที่อาน การอางเหตุผล ภาพลอเลยีนทางการเมือง การใชเหตุผลในเร่ืองตางๆ  
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และการใชขอสรุปในการอางเหตุผล 
    1.2  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางคน  วัตถ ุ ส่ิงของ 
ความคิด หรือผลต้ังแตสองอยางขึน้ไป 
    1.3  การกําหนดวาขอมูลใดมีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนความสามารถในการ
จําแนกระหวางขอมูลที่สามารถพิสูจนวามีความถูกตองไดกับขอมูลที่ไมสามารถพสูิจนความถูกตอง
ได  รวมทัง้การจําแนกระหวางขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมลูที่ไมเกี่ยวของ  ไมเขาประเด็นกับเร่ืองราว 
    1.4  การกําหนดคําถามทีเ่หมาะสม ซึง่เปนความสามารถในการกําหนด
คําถามการสรางคําถาม  อันจะนาํไปสูความเขาใจที่ลึกซึง้ และชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองนัน้ๆ  
   2.  การพิจารณาตัดสินขอมลูที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับปญหา โดยแบงเปน
ความสามารถยอย  6 ดาน  ไดแก  
    2.1  การจําแนกหลักฐานวาเปนลกัษณะขอเท็จจริง  ความคิดเห็น  ซึง่พิจารณา
ตัดสินโดยใชเหตุผล เปนความสามารถในการประยุกตเกณฑตางๆ  เพื่อนาํมาพิจารณาตัดสิน
คุณภาพของการสังเกต และการคิดหาเหตผุล 
    2.2  การตรวจสอบความสอดคลอง  เปนความสามารถในการตัดสินวา 
ขอความหรือสัญลักษณที่กาํหนดให  มีความสอดคลอง  สัมพนัธซึง่กันและกนั  รวมทั้งมีความ
สอดคลองกับส่ิงแวดลอมโดยรวมทัง้หมดหรือไม 
    2.3  การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ไมไดกลาวอาง  ซึ่งเปนความสามารถในการ
ระบุวาขอตกลงเบื้องตนใดทีไ่มไดกลาวไวในการอางเหตผุล 
    2.4   การระบภุาพพจนในการอางเหตุผล  เปนความสามารถในการระบุ
ความคิดที่บุคคลยึดติด หรือความคิดที่คนทั่วไปยึดถือกนั จนถือไดวา  เปนความคิดตามประเพณี
นิยม 
    2.5  การระบคุวามมีอคติ ความลาํเอียง ทางอารมณและการโฆษณา เปน
ความสามารถในการระบุความมีอคติ  ความลําเอยีง ในการอางเหตุผลและการตัดสินความเชื่อถือ
ไดของแหลงขอมูล 
    2.6  การระบคุวามแตกตางระหวางระบบคานิยมและอุดมการณเปน
ความสามารถในการระบุความคลายคลงึ และความแตกตางระหวางคานิยมและอุดมการณ 
   3.  การแกปญหาหรือการลงสรุป ซึ่งแบงออกเปนความสามารถยอย  2 ดาน ไดแก  
    3.1  การระบคุวามเพียงพอของขอมูล เปนความสามารถในการตัดสินใจวา 
ขอมูลที่มีอยูและการยอมรับหลักฐานสาํคัญที่มาสนับสนุน  เพื่อยนืยนัวาเปนจริงและการยอมรับ
หลักฐานสาํคัญที่มาสนับสนุน  เพื่อยนืยนัวา เปนจริงหรือไม 
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    3.2  การพยากรณที่เปนไปได  เปนความสามารถในการทํานายผลที่อาจจะ
เปนไปไดของเหตุการณหรือชุดของเหตุการณตางๆ  
  แนวคิดของ วตัสัน และ เกลเซอร (Watson ; & Glaser.  1964)  ไดใหแนวคิดวาการคิด
วิจารณญาณ ประกอบดวย  เจตคติ  ความรูและทักษะ ดังนี้  
   1.  เจตคติ หมายถงึ  เจตคติ  ในการแสวงหาความรู ความสามารถในการตระหนัก
ถึงปญหาที่เปนอยูและการยอมรับหลักฐานสําคัญทีม่าสนับสนนุ  เพื่อยืนยนัวา เปนจริง 
   2.  ความรู หมายถงึ ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิง การใหน้ําหนกัหรือความ
ถูกตองของหลักฐานตางๆ ดายเหตุและผล 
   3.  ทักษะ หมายถงึ ทักษะในการใชและการประยุกตใชเจตคติและความรูดังกลาว 
  วัตสัน และ เกลเซอร (Watson ; & Glaser.  1964)  ไดทาํการศึกษาคนควาอยาง
ตอเนื่องจนไดผลสรุปวา  การคิดวิจารญาณสามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบยอย  5 ฉบับ  เพื่อวดั
ความสามารถในดานตางๆ ที่รวมกนัเปนความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  ดังนี ้ 
   1.  ความสามารถในการอางอิง เปนความสามารถในการตัดสินจําแนกความนาจะ
เปนของขอสรุปวา  ขอสรุปใดเปนจริงหรือเปนเทจ็  ในการลงขอสรุปอางอิงขอมูลที่กําหนดให 
   2.  ความสามารถในการตระหนักถงึขอตกลงเบื้องตน  เปนความสามารถใน 
การรับรูขอตกลงเบื้องตน หรือขอความสมมติที่กาํหนดในประโยค  โดยสามารถจําแนกไดวา 
ขอความใด เปนขอตกลงเบือ้งตน หรือไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน 
   3.  ความสามารถในการนิรนัย  เปนความสามารถในการหาขอสรุป อยางสมเหต ุ
สมผล  โดยการรับรูถึงความสัมพันธระหวางสิง่ตางๆ ทีก่ําหนดให เพือ่ตัดสินสรุปขอความที่เปนไปได 
   4.  ความสามารถในการตีความ เปนความสามารถในการลงความเหน็ และอธิบาย
ความเปนไปไดของขอสรุป  จําแนกไดวาขอสรุปใดที่เปนไปไดตามสถานการณที่กาํหนด 
   5.  ความสามารถในการประเมินขอโตแยง  เปนความสามารถในการประเมิน
น้ําหนกัขอมูลเพื่อตัดสินวาเขาประเด็นกับเร่ืองหรือไม  เห็นดวยหรือไมเหน็ดวย ควรหรือไมควร 
  แนวคิดของ เอนิส  ซึ่งไดนยิามการคิดอยางมีวิจารณญาณเผยแพรเปนครั้งแรก  ในป 
ค.ศ.  1962 และไดปรับขยายคํานยิามใหครอบคลุมมากขึ้นใน ป ค.ศ. 1985  และตอมาในป 1989  
เขาไดเขียนหนังสือรวมกับ นอริส (Norris) มีชื่อวา “Evaluating Critical Thinking”  คํานิยามใน
หนงัสือนี ้มคีวามหมายเชนเดียวกนักับคํานิยามที่เขาไดใหไว คือ  ความคิดวิจารณญาณ เปนการคิด
อยางมีเหตุผล และการคิดแบบไตรตรอง  เพื่อการตัดสินใจกอนทีจ่ะเชือ่หรือกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 
(ชาลิณี  เอี่ยมศรี.  2536: 16 – 23 ; อางองิจาก Ennis.  1985 ; Norris ; &  Ennis.  1989) 
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  เอนนิส  ไดอธิบายวา  ความคิดวิจารณญาณเปนการคิดไตรตรองดวยเหตุผลวา  ส่ิงใด
สําคัญมีสาระ แลวจึงตัดสินใจเชื่อหรือลงมอืปฏิบัติ  จากการนยิามดงักลาว ความคิดวิจารณญาณ
จึงเกีย่วของกบัคุณลักษณะ และความสามารถ  ลักษณะของความคิดวิจารณญาณมี  ดังนี ้ 
   1.  คนหาความกระจางชัดของขอมูลจากสมมติฐานหรอืการตั้งคําถาม 
   2.  คนหาเหตผุล 
   3.  พยายามแสวงหา รับรูขอมูลที่ดี 
   4.  ใชและอางอิงแหลงขอมลูที่เชื่อถือได 
   5.  คํานงึถึงสถานการณรวมทั้งหมด 
   6.  คงความสอดคลองของประเด็นสําคญัไว 
   7.  จดจําเรื่องเดิมหรือความเกี่ยวของพืน้ฐาน 
   8.  สรางทางเลือก 
   9.  เปดใจกวาง  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ พิจารณาความเหน็ของคนสวนมาก  
และยอมรับเหตุผลตามหลักฐาน 
   10. ตัดสิน พิจารณาโดยใชขอมูลที่มหีลักฐานและเหตุผลเพียงพอ 
   11. มีจุดยนืและสามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนไดถามหีลกัฐานและเหตผุลเพียงพอ 
   12. คนหาความถูกตองใหมากที่สุด 
   13. จัดเรื่องราวที่ยุงยากซับซอน ใหมีลักษณะเปนลาํดับข้ันตอน 
   14. นาํความสามารถในการคิดอยางมวีิจารณญาณมาใช 
   15. มีความไวตอความรูสึก ระดับความรู และการอางเหตุผลในการตบตาของผูอ่ืน 
  ความสามารถทางความคิดวจิารณญาณมกีารแบงความสามารถออกเปน  5 ดาน  
ซึ่งในแตละดานประกอบดวย ความสามารถยอย ๆ ดังนี ้  
   ดานความสามารถในการทําความกระจางชัดเบื้องตน 
    1.  ความสามารถในการถามไดตรงประเด็น 
     1.1  ระบุขอกําหนดขอคําถามไดเหมาะสม 
     1.2  ระบุหรือกําหนดเกณฑเพื่อพิจารณาคําตอบที่เปนไปได 
     1.3  การจดจาํสถานการณ 
    2.  การวิเคราะหขอโตแยง 
     2.1  ระบุขอสรุป 
     2.2  ระบุเหตุผลที่ปรากฏ 
     2.3  ระบุเหตุผลที่แอบแผง 
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     2.4  มองเหน็ความคลายคลึงและความแตกตาง 
     2.5  ระบุและจําแนกสิง่ที่ไมสอดคลอง 
    3.  การถามและการตอบไดชัดเจนและทาทาย  โดยใชคําถามตอไปนี ้
     3.1  การถามวาทาํไม เพื่อใหระบุเหตุผล 
     3.2  การถามใหระบุประเด็นหลัก 
     3.3  การถามใหจํากัดความใหชัดเจน 
     3.4  การถามใหยกตวัอยาง 
     3.5  การถามไมเหมือนตัวอยาง 
     3.6  ถามใหหาวิธีประยุกตใชกับประเด็นทีก่ําหนดให 
     3.7  การถามถึงความแตกตาง 
     3.8  การถามถึงขอเท็จจริง 
     3.9  การถามใหยนืยนัการกลาวอาง 
     3.10 การถามเพื่อใหอธิบายขอมูลเพิ่มเติม 
   ดานความสามารถในการสนับสนุนพืน้ฐาน 
    1.  การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
     1.1  ความเปนผูเชี่ยวชาญ 
     1.2  การไมมีขอโตแยง 
     1.3  ความสอดคลองระหวางขอมูลจากแหลงตางๆ 
     1.4  ความมีชือ่เสียง 
     1.5  การใชวิธกีารที่เปนมาตรฐาน 
     1.6  รูถึงโทษของการบิดเบือนขอเท็จจริง 
    2.  การสังเกตและการพิจารณารายงานผลการสังเกต 
     2.1  การอางองิสิ่งที่เกีย่วของ 
     2.2  ใชเวลาชวงสัน้ๆ ในการสังเกตและรายงานผล 
     2.3  รายงานนั้นเปนสิง่ที่ไดจากการสังเกตโดยผูสังเกตเอง 
     2.4  รายงานจากการบันทึก ซึ่งการบันทึกที่ดีมีลักษณะ  ดังนี ้
      2.4.1  บันทกึในทนัททีี่สังเกตเห็น 
      2.4.2  เปนการบันทึกโดยผูสังเกตเอง 
      2.4.3  ผูรายงานเปนผูบันทกึ 
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      2.4.4  ขอความที่บันทกึตองเชื่อถือได เปนการสรุปที่ถกูตองจากการฝก
การสังเกตจนเปนนิสัย 
     2.5  การมีหลกัฐานยนืยนั สนับสนนุ 
     2.6  ความเปนไปไดของการยืนยนัสนับสนุน 
     2.7  เงื่อนไขทีดี่มีเหตุผลที่จะเปนไปได 
     2.8  การนาํเทคโนโลยทีี่เปนประโยชนมาใชอยางเต็มที ่
     2.9  การมีเกณฑในการสังเกตที่เชื่อถือได 
   ดานความสามารถในการอางอิง 
    1.  การนิรนัยและการพิจารณาลงสรุปเชงินิรนัย  
     1.1  การจําแนกอยางมีเหตผุล 
     1.2  การอางเหตุผลแบบเงื่อนไข 
     1.3   การตีความหมายขอมลู 
      1.3.1  การหาขอมูลมาลบลางขอสงสัย 
      1.3.2  ความจาํเปนและความเพียงพอของเงื่อนไข 
      1.3.3  การใชคําหรือวลีอยางสมเหตุสมผล 
    2.  การอุปนยัและการพิจารณาลงสรุปเชงิอุปนัย 
     2.1  หลักการโดยทั่วๆ ไป 
      2.1.1  การจําแนกประเภทขอมูล 
      2.1.2  การจํากัดขอบเขตของขอมูล 
      2.1.3  การสุมกลุมตัวอยาง 
     2.2  การอางองิเพื่อลงขอสรุปและการอธิบายสมมติฐาน 
      2.2.1  การจําแนกการอธิบายขอสรุปและสมมติฐานได 
      2.2.2  การสืบสาว ตรวจสอบ 
      2.2.3  เกณฑ ขอตกลงเบื้องตนที่สมเหตุสมผล 
    3.  การตัดสินคุณคาของการกระทํา 
     3.1  ขอเท็จจริงพืน้ฐานเบื้องหลัง 
     3.2  การพิจารณาผลที่เกิดขึ้นภายหลัง 
     3.3  การใชหลกัการที่ไดรับการยอมรับ 
     3.4  การพิจารณาทางเลือก 
     3.5  ความสมดุล การใหน้ําหนกั และการตัดสินใจ 
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   ดานความสามารถในการทําความกระจางชัดขัน้สงู  
    1.  กําหนดปญหาและอธิบายคําจาํกัดความของปญหาใน  3 มิติ 
     1.1  รูปแบบคําที่มีความหมายใกลเคียง 
      1.1.1  การจําแนกประเภท 
      1.1.2  การจํากัดขอบเขต 
      1.1.3  การบงบอกสิ่งที่เทยีบกัน 
      1.1.4  การปฏิบัติ 
      1.1.5  การเปนแบบอยางและไมใชแบบอยาง  
     1.2  ยุทธวิธีในการจาํกัดความ 
      1.2.1  การปฏิบัติ โดยการรายงานความหมาย การกาํหนดเงื่อนไข 
ความหมาย และการแสดงสภาพใหตรงประเด็น 
      1.2.2  การระบุและเลอืกขอมูลที่มีสองนยั ตองใหความสนใจกับบริบท
แวดลอมรวมทั้งรูปแบบการตอบสนองทีเ่ปนไปได 
     1.3  เนื้อหา 
    2.  การระบุขอตกลงเบื้องตน 
     2.1  เหตุผลทีแ่อบแฝงไมปรากฏ 
     2.2  ความจาํเปนของขอตกลงเพื่อประกอบการโตแยง 
   ดานความสามารถทางยุทธวธิีและกลยทุธ 
    1.  การตัดสินใจลงมือปฏิบัติ 
     1.1  การจํากดัความปญหา 
     1.2  การเลือกเกณฑในการแกปญหาที่เปนไปได 
     1.3  กาํหนดทางเลือกในการแกปญหา 
     1.4  ลองตัดสนิใจวาทาํอะไรในเบื้องตน 
     1.5  ทบทวน พิจารณาสถานการณทั้งหมด 
     1.6  การปฏิบัติแลวติดตามผล 
    2.  ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
     2.1  การใชและปฏิสัมพันธในการอางเหตผุลที่ผิดหลัก 
     2.2  ยทุธวิธีในการใชเหตุผล 
     2.3  ยทุธวิธีในการใชศิลปะ 
     2.4  การโตแยงเพื่อการแสดงจุดยืนโดยการพูดหรือการเขียน 
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  ขอบเขตพื้นฐานของความสามารถในการคดิวิจารณญาณ  คือ  ความกระจางชัด
เบื้องตน  ขอมลูสนับสนนุพืน้ฐาน  การสรุปอางอิง  ความกระจางชัดขั้นสูง  ยทุธวิธีและกลยทุธ  ซึ่ง
ครอบคลุมความหมายของความคิดวิจารณญาณตามทีไ่ดนิยามไววา  คือ  เมื่อเกิดปญหาหรือความ
ขัดแยงก็จะทําใหเกิดการคิด  ซึ่งบริบทของการคิดเกิดจากการที่คนไดมปีฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น โดย
อาศัยขอมูลจากหลายๆ แหลง  ซึ่งอาจเปนขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาหาความรู  ขอมูลที่ไดมาจาก
บุคคลรอบขางยอมรับกนัโดยทั่วไป แลวนาํขอมูลเหลานีไ้ปเกี่ยวของกบัการอางเหตผุลในการนิรนยั 
การอุปนยัแลว จงึเกิดการตัดสินคุณคา ซึง่ผูคิดจะตองใชความคิดวิจารณญาณ เปนการคิดไตรตรอง
อยางมีเหตุผลกอนที่จะตัดสนิใจเชื่อหรือลงมือปฏิบัติ 
 จากขอมูลที่กลาวมา และผูเชี่ยวชาญหลายทานไดกลาวถึงความสามารถในการคิด
วิจารณญาณวา คือ  ความสามารถในการพิจารณาเลือกขอมูล  การสรุปอางอิง  การประเมินขอ
โตแยง  การสรุปตีความอยางสมเหตุสมผล และถูกตอง  โดยในการวิจยัครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใช
แนวคิดเกี่ยวกบัการคิดวิจารณญาณของ วตัสัน และ เกลเซอร 
 5.3  กระบวนการคิดวจิารณญาณ 
  เดอคาโรล (Decaroil.  1973: 67– 68) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ไววา ประกอบดวย 
   1.  การนยิาม เปนการกําหนดปญหา  ทาํความตกลงเกีย่วกับความหมายของคํา
และขอความ และการกําหนดเกณฑ 
   2.  การกาํหนดสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพนัธเชงิเหตุผล หาทางเลือก และ
การพยากรณ 
   3.  การประมวลผลขาวสาร เปนการระบุขอมูลที่จําเปน รวบรวมขอมูลที่เกีย่วของ
หาหลักฐานและจัดระบบขอมูล 
   4.  การคิดความขอเท็จจริง และการสรุปอางอิงจากหลักฐาน 
   5.  การใชเหตผุล โดยระบุเหตุ และผลความสัมพนัธเชงิตรรกศาสตร 
   6.  การประเมนิผล โดยอาศยัเกณฑความสมเหตุสมผล 
   7.  การประยกุตใช หรือนาํไปปฏิบัติ  
  กระบวนการคดิวิจารณญาณของ พอล (ทิศนา แขมณี.  2544: 58 ; อางอิงจาก 
Paul.  1993) ซึ่งไดกลาวถึงการคิดวิจารณญาณ  วา กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มี
ความสัมพันธกับการแกปญหา คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนทกัษะสําคัญของการแกปญหา 
และการแกปญหาสวนใหญตองใชการคิดอยางมวีิจารณญาณ  
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  การคิดอยางมวีิจารณญาณ เปนการคิดอยางมีเหตุผล  ซึง่องคประกอบของการคิด
อยางมีเหตุผลนั้น ประกอบดวย  7 ประการ  
   1.  จุดมุงหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคดิ  คือ  คิดเพือ่หาแนวทาง
แกปญหา หรือคิดเพื่อหาความรู 
   2.  ประเดน็คําถาม คือ ปญหาหรือคําตอบที่ตองการรู คือ ผูคิดสามารถระบุปญหา 
คําถามตางๆ  รวมทัง้ระบุปญหาสําคัญทีต่องการแกไข หรือคําถามสําคัญที่ตองการรู 
   3.  สารสนเทศ คือ ขอมูลความรูตางๆ เพือ่ใชประกอบการคิด ขอมูลตางๆ ที่ไดมา
ควรมีความกวาง  ลึก  ชัดเจน  ยืดหยุน และมีความถูกตอง 
   4.  ขอมูลเชงิประจักษ คือ ขอมูลที่ไดมานั้นตองเชื่อถือได  มีความชัดเจน และ
ถูกตอง และมคีวามเพียงพอตอการใช เปนพื้นฐานของการคิดอยางมเีหตุผล 
   5.  แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดทัง้หลายทีม่ีอาจรวมถึง กฎ ทฤษฏี หลักการ 
ซึ่งแนวคิดดังกลาว  มีความจาํเปนสาํหรับการคิดอยางมเีหตุผล และแนวคิดที่ไดมานัน้ ตองมีความ
เกี่ยวของกับปญหา หรือคําถามที่ตองการหาคําตอบ และตองเปนแนวคิดที่ถูกตองดวย 
   6.  ขอสันนิษฐาน เปนองคประกอบสําคัญของทักษะการคิดอยางมีเหตผุล เพราะ 
ผูคิดตองมีความสามารถในการตั้งขอสันนษิฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสินได  เพื่อประโยชน
ในดานการหาขอมูลมาใชในการคิดอยางมเีหตุผล 
   7.  การนาํไปใชและผลที่ตามมา เปนองคประกอบสําคญัของการคิดอยางมีเหตุผล 
ซึ่งผูคิดตองคํานึงถึงผลกระทบ คือ  ตองมีความสามารถคิดไกล  คือ มองถึงผลที่ตามมารวมกับการ
นําไปใชไดหรือไมเพียงใด 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  การคดิวิจารณญาณ เปนการคิดในระดับสูง เพราะมี
ข้ันตอนและใชทักษะการคิดตางๆ เขาไปชวยในการดําเนินการคิด  ดังนัน้  การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิจารณญาณ  จึงควรไดรับการฝกฝนใหเกิดความชาํนาญ  ก็จะชวยใหไดความคิดที่ผาน
การกลัน่กรอง และประเมนิอยางรอบคอบแลววา  เปนความคิดทีม่ีเหตุผล  เชื่อถือได 
 5.4  การสงเสริมการสอนใหมีความสามารถในการคดิวิจารณญาณ 
  การสงเสริมหรือการสอนใหนกัเรียนสามารถคิดวิจารณญาณนัน้  สามารถทําไดตาม
ขอเสนอแนะตอไปนี้ คลารค และ บิดเดิล (จิต  นวนแกว.  2543: 54 ; อางอิงจาก Clark ; & Biddle.  
1993) เสนอครูควรทําตัว  ดังตอไปนี ้
   1.  เปนนักวจิยั โดยการถามใหนกัเรียนคิดอยางกวางไกล ในการนาํขอมูลมาใช 
ประโยชน 
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   2.  เปนนักออกแบบ โดยสอนใหนักเรียนออกแบบสื่อวัสดุตางๆ ทีจ่ะชวยให
นักเรียนพบคาํตอบได 
   3.  เปนผูใหคําปรึกษา โดยใหคําแนะนาํแกนักเรียนที่ยงัไมคุนเคยกับกระบวนการ
คิดสืบสวน เพือ่คนหาคาํตอบ 
   4.  เปนกรรมการ โดยคอยชวยขจัดขอขัดแยงและใหการสนับสนนุที่เกดิกับนักเรียน  
และหาจงัหวะสงเสริมใหคิดดวยคําถามทีเหมาะสม 
   5.  เปนนักวเิคราะห โดยการนํานักเรียนใหคิดไปในแนวทางที่ถูกตอง ไมคิดไป 
คนละทิศละทาง 
   6.  เปนผูติดสนิใจ คือ ตัดสนิวานกัเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด โดยการ
ถามเพื่อทดสอบความรูในเนื้อหาและกระบวนการคิด 
  คิลเลียน (จิต นวนแกว.  2543: 55 ; อางองิจาก Killian.  1993: 883) ไดทําการวิจัย
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi)  เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญกับขอเสนอแนะในการสอน
การคิดอยางมวีิจารณญาณ สรุปได  ดังนี ้
   1.  สอนใหนักเรียนรูจักตัดสนิใจเปนสิง่ที่สําคัญที่สุด 
   2.  สอนใหเหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียน 
   3.  ครูไมทําตัวเปนผูใหคําตอบ (Answer Giver)  แกนักเรียน 
   4.  ใชวิธีถามแบบปลายเปดและซักถามแบบโซเครดิส (Socratic Method)   
   5.  ครูควรไดรับการฝกใหใชคําถามเพื่อกระตุนความคิด 
   6.  ควรพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความกาวหนาในการสอนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
   7.  ไมใชใบงานเปนหลักในการสอน 
  อาจกลาวไดวา  ขอเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกบัการสอนการคิดวิจารณญาณขางตน เปน
แนวทางที่ครูผูสอนตระหนักอยูเสมอ  นอกจากขอเสนอแนะทั่วไปดังกลาว  ครูควรสอนใหนักเรียน
คุนเคยกับการคิดวิจารณญาณโดยตรง  ดวยขั้นตอนตามองคประกอบยอยตางๆ  
  การที่จะบอกไดวา  นักเรียนหรือผูเรียน มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณหรือไม
นั้น สามารถดไูดจากตัวบงชีข้องความสามารถในการคิดวิจารณญาณ (หนวยศึกษานิเทศกกรม
สามัญศึกษา.  2542) 
   1.  มีการกาํหนดเปาหมายในการคิด ระบปุระเด็นปญหาที่สําคัญ และทําความ
กระจางกับปญหา 
   2.  มีการรวบรวมขอมูล หาหลักฐานขอเท็จจริงและความคิดเห็น 
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   3.  วิเคราะหจาํแนกแยกแยะขอมูลเพื่อจัดหมวดหมูและเลือกขอมูลที่จะนําไปใช 
   4.  มีการประเมินความถกูตอง ความนาเชือ่ถือและความเพียงพอของขอมูล 
   5.  มีการแสวงหาทางเลือกหรือคําตอบที่สมเหตุสมผลดวยการพิจารณาจากขอมูล 
   6.  เลือกทางเลือกหรือวิธกีารที่เหมาะสมดวยการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมา  โดยคํานงึถงึผลไดผลเสียคุณและโทษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
   7.  มีการไตรตรองและทบทวนกลับไปกลับมาอยางรอบคอบ 
  การนาํผลจากการคิดวิจารณญาณไปใชในสถานการณตางๆ  
   1.  การติดสินใจ  ตัดสินใจวา  ควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ  ควรทําหรือไมควรทําอะไร 
   2.  การแกปญหา  ตัดสินวาควรเลือกหรือไมควรเลือก  ใชวิธีการแกปญหาแบบใด 
   3.  การศึกษาวิจัย นาํความรูที่ผานการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ไปใชศึกษาวจิยั 
ใหไดขอความรูใหมๆ ตอไป 
   4.  การปฏิบัติ  ลงมือกระทําหรือไมกระทาํ สรางหรือผลิตสิ่งตางๆ ตามความคิดที่
ไดตัดสินใจแลว 
   5.  การริเร่ิมสรางสรรค  นําความคิดที่ผานการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ไปใช
ในการคิดริเร่ิมสรางสรรค  ผลิตสิ่งแปลกใหม 
 5.5  การประเมินผลความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
  วัตสัน และ เกลเซอร (Watson ; & Glaser.  1964: 2)  ไดพัฒนาแบบประเมินการคดิ
อยางมีวิจารณญาณอยางตอเนื่อง ฉบับลาสุดป ค.ศ.  1980  เพื่อใหเปนแบบทดสอบที่เปนแบบฝก
ใหมีการประยกุตใชความสามารถ ที่สําคญัเกี่ยวของกบัการการคิดวจิารณญาณ โดยในแบบทดสอบ
ประกอบดวยปญหา  ขอความ  การตีความหมาย  ซึ่งมกีารออกแบบใหวัดในส่ิงที่แตกตางกนั  ใน
แบบทดสอบ  5 ฉบับ  ดังนี ้
   1.  ความสามารถในการสรุปอางอิง  เปนการวัดความสามารถในการตัดสิน และ
จําแนกความนาจะเปนของขอสรุปวา ขอสรุปใดเปนจริง หรือเปนเท็จลักษณะของแบบสอบยอยนี ้
มีการกาํหนดสถานการณมาให แลวมีขอสรุปของสถานการณ  3 – 5  ขอสรุป  จากนั้น  ผูตอบตอง
พิจารณาตัดสนิวา  ขอสรุปแตละขอเปนเชน ไร  โดยเลือกจากตวัเลือก  5 ตัวเลือก  ไดแก  เปนจริง 
นาจะเปนจริง  ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ นาจะเปนเท็จ  
   2.  ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน  เปนการวัดความสามารถในการ
จําแนกวา  ขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน  ขอความใดไมเปน ลักษณะของแบบยอยนี ้ มีการ
กําหนดสถานการณมาให  แลวมีขอความตามมา สถานการณ ล ะ  2 – 3  สถานการณ  จากนั้น
ผูตอบตองพิจารณาตัดสินขอความในแตละขอวา  ขอใดเปนหรือไมเปนขอตกลงเบือ้งตนของ 
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สถานการณทัง้หมด 
   3.  ความสามารถในการนิรนัย เปนการวดัความสามารถในการหาขอสรุปอยาง
สมเหตุสมผล  จากสถานการณที่กําหนดมาใหโดยใชหลกัตรรกศาสตรลักษณะของแบบสอบยอยนี ้
มีการกาํหนดสถานการณมาให  1 ยอหนา แลวมีขอสรุปตามมา สถานการณละ 2 – 4 ขอ  จากนัน้
ผูตอบตองพิจารณาตัดสินวา  ขอสรุปในแตละขอเปนขอสรุปที่เปนไปได หรือไมตามสถานการณนัน้ 
   4.  ความสามารถในการตีความ เปนการวดัความสามารถในการทุมเทน้ําหนกั
ขอมูล หรือหลกัฐานเพื่อตัดสินความเปนไปไดของขอสรุป  ลักษณะของแบบสอบยอยนี้มกีารกาํหนด
สถานการณมาให  แลวมีขอสรุปสถานการณละ 2 – 3  ขอ  จากนัน้ผูตอบตองพิจารณาตัดสินวา
ขอสรุปในแตละขอวา นาเชื่อถือหรือไมภายใตสถานการณอันนัน้ 
   5.  ความสามารถในการประเมินขอโตแยง เปนการวัดความสามารถในการจาํแนก
การใชเหตุผลวา  ส่ิงใดเปนความสมเหตุสมผล  ลักษณะของแบบสอบยอยนีม้ีการกําหนดชุดของ
คําถามเกี่ยวกบัประเด็นปญหาสาํคัญมาให  ซึ่งแตละคําถามมีชุดของคําตอบพรอมเหตุผลกํากับ 
จากนั้น  ผูตอบตองพิจารณาตัดสินวาคําตอบใด  มีความสําคัญเกีย่วของโดยตรงกับคําถามหรอืไม 
และใหเหตุผลประกอบ  
  Cornell Critical Thinking Test  พฒันาโดย Ennis และ  Millman (1985) พัฒนาขึ้น
มาโดยยึดทฤษฏีของ Ennis เปนหลัก ทฤษฏีนี ้ ไดกําหนดวา  การคิดอยางมีวิจารณญาณ มี
องคประกอบ  3 สวน  คือ  
   1.  การนยิามปญหา / ส่ิงที่เกี่ยวของและการทําใหกระจาง  ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถตางๆ  ดังนี ้
    1.1  ระบุประเด็นปญหาตางๆ ที่สําคัญ ระบุขอสรุป 
    1.2  ระบุเหตุผลที่ปรากฏ และไมปรากฏ 
    1.3  ต้ังคําถามใหเหมาะสมในแตละสถานการณ 
    1.4  ระบุขอตกลงเบื้องตน 
   2.  การพิจารณาตัดสินขอมลู  ซึ่งประกอบดวยความสามารถตางๆ ดังนี ้
    2.1  ตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมลูและการสังเกต 
    2.2  การตัดสินความเกีย่วของของขอมูลกบัปญหา 
    2.3  ตระหนักในความคงเสนคงวาของขอมูล 
   3.  การอางอิงเพื่อการแกปญหาและการลงขอสรุปอยางสมเหตุผล ซึง่ประกอบดวย
ความสามารถตางๆ ดังนี ้
    3.1  ตัดสินสรุปแบบอุปนัยและอางองิ 
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    3.2  การนิรนยั 
    3.3  ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 
  คูมือการใชแบบสอบไดระบุถึงผูคิด อยางมีวิจารณญาณนั้น  จะตองมีสมรรถภาพ ใน
การตัดสินไดวา ส่ิงเหลานีเ้กดิขึ้นหรือไม  ซึ่งมี  10 ลักษณะ  ดังนี้  
   1.  ขอความทีใ่ชสืบเนื่องมาจากขอความที่กําหนดให 
   2.  ส่ิงทีก่ลาวถึงเปนขอตกลงเบื้องตน 
   3.  ส่ิงที่สังเกตไดมีความตรง 
   4.  ส่ิงทีถู่กกลาวหาเชื่อถือได 
   5.  การสรุปอางอิงเบื้องตนมีความถูกตอง 
   6.  สมมติฐานมีความสมเหตุสมผล 
   7.  ทฤษฎทีี่ใชมีความเหมาะสม 
   8.  ประเด็นโตแยงขึ้นกับประเด็นที่คลุมเครือ 
   9.  ขอความทีใ่ชมีความเฉพาะและชัดเจน 
   10. การใชเหตุผลไดตรงประเด็น 
 จากขอความที่กลาวมาขางตน  ความสามารถในการคดิวิจารณญาณ  ตองมกีระบวนการ
ประเมิน  เพื่อทําใหทราบถึงความสามารถในการคิดวิจารณญาณที่เกดิขึ้น  ซึ่งวธิกีารประเมินก็
แตกตางกนัตามสถานการณนั้นๆ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณนั้น  สามารถนําไปใช 
ในการแกปญหาที่เกิดในชีวติประจําวนั  ซึง่จะสงผลดีตอผูที่มีความสามารถในการคดิวิจารณญาณ  
  
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
 6.1  งานวิจัยในประเทศ 
  สมชัย  อุนอนนัต (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลย ี ใน
ทองถิน่ที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร และความสนใจทางวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหา 
วิทยาศาสตร  โดยใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยใีนทองถิน่กับการสอน โดยครูเปนผูสอนแตกตางกนั อยาง
มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
  กรรณิกา  ไผทฉันท (2541: 103)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ ์การใชชุดกิจกรรมส่ิงแวดลอม 
ตามวิธกีารวจิยั ในการพฒันาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และเจตคติตอส่ิงแวดลอม ในชุด
กิจกรรมชุมนมุวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ผลการศึกษาพบวา  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ข้ันบูรณาการของนักเรียน ที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกจิกรรม 
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ส่ิงแวดลอมตามวธิีวิจยั กับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกนั อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอม 
ตามวิธวีิจัย กบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อภิญญา  เคนบุปผา (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมและพฒันา 
ชุดกิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร เร่ือง “สารและสมบติัของสาร“  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 6  ผลการศึกษาพบวา  ชุดกิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร ที่พฒันาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับ 
ดีมาก  นักเรียนที่เรียนดวยชดุกิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร เร่ือง “สารและสมบติัของสาร”  มีผล
การเรียนรู ดานความรูหลงัการเรียนสงูกวากอนเรียน โดยมีผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนสงูกวา
ระดับปานกลาง  ดานความคิดเชิงสรุปหลงัเรียนสงูกวาระดับพอใช และดานทักษะปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตรสูงกวารอยละ 70  และนกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาระดับดี  
 6.2  งานวจิัยตางประเทศ 
  วิลสัน (Wilson.  1989: 416) ไดทําการวิจยัเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดกิจกรรม
การสอนของครูเพื่อแกปญหาของเด็กเรียนชา ดานคณิตศาสตรเกี่ยวกบัการบวก  ลบ  ผลการวิจัย
พบวา  ครูผูสอนยอมรับวา  การใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติ  อันเปนวธิีการหนึง่ 
ที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลกัสูตรคณิตศาสตรของเด็กทีเ่รียนชา 
  วีวาส (Vivas.  1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา และประเมิน
ของการรับรูทางความคิดของนกัเรียน เกรด  1 ในประเทศเวเนซเูอลา โดยใชชุดการสอน จาก
การศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทัง้  5  ดาน  คือ  ดานความคิด  ดานความพรอม 
ในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสงัคม  กลุม
ตัวอยาง เปนนักเรียนเกรด 1  จากโรงเรียนเรนีสกวัเนียร เขตรัฐมิลันตา  ประเทศเวเนซูเอลา  จํานวน  
214  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  3 หองเรียน  จํานวน  114 คน  ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนจาก
การศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในพัฒนาทกัษะทั้ง 5 ดาน  กลุมควบคมุ 3 หองเรียน  จํานวน 100 คน  
ไดรับการสอนตามปกติ  ผลการวิจยัพบวา  นกัเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชเชาวปญญา และดาน 
การปรับตัวทางสังคม  หลังจากการไดรับการสอนดวยชดุการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามปกต ิ
 จากการศึกษางานวิจยัพอสรปุไดวา  การสอนโดยใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร  สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง ทั้ง
เปนรายบุคคลและกลุมซึ่งกจิกรรม การสอนแบบนี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถคิดเปน  ทาํเปน และ
แกปญหาได  มีความรับผิดชอบและตัดสินใจดวยตนเอง รูจักการทาํงานเปนหมูคณะ ทาํใหการเรยีน
การสอนของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดวยเหตนุี้  ผูวิจัย  จงึสนใจที่จะสรางสื่อการสอนเปนชุด 
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กิจกรรม  เพื่อใชแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  
  
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสมอง 
 7.1  งานวิจัยในประเทศ  
  เชิดศักด  โฆวาสินธุ (2530: 101 - 110)  ไดทําการฝกสมรรถภาพสมอง เพื่อพัฒนา
คุณภาพการคดิ  โดยใชแบบฝกที่สรางขึ้น ประกอบดวยทักษะ  4  องคประกอบ  คือ  องคประกอบ
ดานการสังเกต หรือการรับรู  องคประกอบดานการประยกุต  องคประกอบดานการวิเคราะห  และ
องคประกอบดานการสังเคราะห   ซึ่งทั้ง 4  องคประกอบเปนทักษะดานการรับรู   ผลของการฝก 
ปรากฏวา  นักเรียนทีเ่รียน  โดยใชวิธีใชแบบฝกสมรรถภาพสมอง  สามารถพฒันาคณุภาพการคิดได
สูงกวานกัเรียนที่เรียนโดยวธิีการสอนตามปกติ 
  ทองใบ  เปดทพิย (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถทาง
สมองดานเหตผุลกับทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  การวิจัยพบวา  ความสามารถทางสมอง
ดานเหตุผลกบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การวิจัยพบวา  ความสามารถทางสมองดาน
เหตุผล  มีความสัมพนัธทางบวกกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แตละทักษะ และรวมทุก
ลักษะ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  ยกเวน  ความสัมพนัธระวางความสามารถทางสมอง
ดานเหตุผลกบัทักษะกระบวนการทางดานวทิยาศาสตร  ดานการนิยามเชงิปฏิบัติการ  จะมีความ 
สัมพันธกนั  อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  สวนน้ําหนกัความสาํคัญของความสามารถทางสมองดาน
เหตุผล  อยางนอย  1 ดาน ที่สงผลตอทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  ในแตละดาน และรวม
ทุกดาน  แตสงผลอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการนิยาม
เชิงปฏิบัติการ 
  ชาญวทิย  เทยีมบุญประเสริฐ (2540: 84) ไดทําการพฒันาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชแบบฝกสรางตามทฤษฏีสมรรถภาพทางสมองของ เทอรสโตน  ไดสรางแบบ
แบบฝกสรางตามทฤษฏีสมรรถภาพทางสมองของ เทอรสโตน  จํานวน  26 ชุด  สามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไดสูงกวาการฝกตามคูมือครู  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที ่
ระดับ .01  
 7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  กูดแมน (Goodman.  1961: 436)  ไดทาํการศึกษาคนควาเกีย่วกับความสามารถ 
ทางสมองดานตางๆ ที่มีตอผลการเรียนวทิยาศาสตร  สาขาเคมี โดยศึกษากับนักเรียนระดับวิทยาลยั 
จํานวน  113 คน  ปรากฏวา คาสหสมัพนัธระหวางวิชาเคมีกับความสามารถดานเหตุผล เทากับ .43 
มิติสัมพันธเทากับ .25  ภาษาเทากับ .28  และความจาํเทากับ .25  ซึง่จากการศึกษาของ กูดแมน 
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จะเหน็วา  วิชาเคมีมีความสมัพันธกับความสามารถดานเหตุผลมากที่สุด 
 จากงานวิจยัพอสรุปไดวา  การสอนโดยการพัฒนาสมองควบคูไปกับการเรียนรู  จะมผีล 
ทําใหการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตรดีข้ึน  และถาสมองไดมี
การพัฒนาความสามารถทางสมองจะสงผลตอการเรียน และความสามารถในการคดิ   ซึง่ผูวิจยัมี
ความสนใจการพัฒนาสมองของนักเรียน ดวยกิจกรรมทีพ่ัฒนาสองซีกซายและซีกขวา อยางสมดุล 
ซึ่งจะทําใหเกดิการเรียนรู พฒันาทักษะกระบวนการคิด และมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
รวมทัง้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีข้ึน  จงึทาํการศึกษาดวยชุดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาสมอง  เพื่อ
เปนแนวทางในการศึกษาตอไป 

 
8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 8.1  งานวิจัยในประเทศ  
  ศิริลักษณ  หนองเส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางการพึ่งพาตนเอง
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีของนกัเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอน โดยใชชุด
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรูทางวทิยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือครู มีความ 
สามารถทางการพึ่งพาตนเอง  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแตกตางกนั  อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  และดานความสามารถในการสราง
ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความ 
สามารถ ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรยีน ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ทีไ่ดรับการสอนโดย
ใชชุดฝกกระบวนการคิดและการสอน โดยใชผังมโนมติ ผลการวิจยัพบวา  นักเรยีนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดฝกกระบวนคิดกับการสอน โดยใชผังมโนมติ  ผลการวิจยัพบวา  นักเรยีนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอน  โดยใชผังมโนมติมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความ 
สามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
 8.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  ยงั (Young.  1970: 53) ไดทําการศึกษาการใชอุปกรณการสอนสาํหรับพัฒนาความคิด
แบบสืบเสาะหาความรู  สอนใหนักเรียนรูจักคิดอยางอสิระ  จัดเหตุการณใหนกัเรียนคาดหวัง และ 
เรงเราใหนักเรยีนอยากรูอยากเหน็  นกัเรียนตองพยายามหาคาํอธิบาย  สําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
อยางขัดแยง  โดยเปรียบเทยีบผลระหวางสิ่งที่ได  ใชความคิดแบบสืบเสาะหาความรูหลายทาง 
ดวยกนัโดยทดลอง 3  กลุม  เปนนกัเรียนเกรด 4  จํานวน  71 คน  แบงออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1  
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เปนกลุมควบคุม  อีก 2 กลุม เปนกลุมทดลอง และทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร
โดยสอบกอนและหลัง  ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองสามารถอธิบายปญหาที่ต้ังขึ้นไดดีกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ  สวนอยางอืน่แตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
  เดวิส (Davis.  1979: 4164 – A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูโดยการชี้แนะแนวทางในการคนพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอน
แบบครูบอกใหรูตามตาํรา (Expository-Text Approach) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทัศนคติตอวิชาวทิยาศาสตร ผลการทดลอง พบวา  นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิสู์งกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู จะเหน็ไดวา  ผลการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีข้ึน  จากการศึกษาสรุปไดวา  จุดสําคญัของการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู คือ  การใหนักเรียนไดคนควาหาความรูความจริงไดดวยตนเอง  โดยมีครูเปน
ผูสนับสนนุจัดเตรียมกิจกรรม  สถานการณ เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกดิความสนใจตอการแสวงหา
ความรูความจริงนัน้  ซึง่ผูวิจยัเชื่อวา ข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมาใชสอนควบคูไปกบั
การจัดการสอนโดยใชกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา  จะยิง่ทาํใหพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรียนใหดียิ่งขึ้น 
 
9.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 9.1  งานวิจัยในประเทศ 
  รัตนะ  บัวรา (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแกปญหาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวจิยัพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีน
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมอืครู  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  สุมาลี  โชติชุม (2544: บทคดัยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตร
และเชาวอารมณของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริม
เชาวอารมณกบัการสอนตามคูมือ พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวทิยาศาสตรที่
สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตรแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01   
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 9.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  สมิท (Smith.  1994) ไดศึกษาผลจากวธิกีารสอนที่มีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนกัเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษา เกรด 7  โดย
แบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย  กลุมที่สองไดรับการสอนแบบ
ใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามไดรับการสอนทัง้แบบบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง  เครื่องมือที่ใช เปนวธิีทดสอบภาคสนามซึง่เรียกวา  การประเมินผลวิชาวทิยาศาสตร  โดยใช
วิธีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ  ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวานักเรียนที่ไดรับการสอนทั้งบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง สูงกวานักเรยีนทีไ่ดรับการสอนแบบบรรยายวทิยาศาสตร เกี่ยวกบัความสัมพันธ และ
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ข้ันบรูณาการของนกัเรียนกลุมควบคุมกับกลุมทดลองแตกตาง
กัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 จาการศึกษาพบวา  การจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ และการจัดกิจกรรมในการเรียน 
การสอน  มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน จงึตองใชวิธกีารสอนและรูปแบบการสอนที่เหมาะสม และผูวิจัยจงึนาํขอมลูมาจัดทาํชุด
กิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง  โดยในชดุกิจกรรม จะมีการทาํกิจกรรมสงเสริม 
การพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาใหสมดุล  จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนดีข้ึน 
 
10.  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการคิดวิจารณญาณ 
 10.1  งานวิจัยในประเทศ 
  บุษกร  ดําคง (2542: 92) ไดศึกษาปจจัยบางประการทีเ่กี่ยวของกับความสามารถ ใน
การคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 มัธยมศกึษาปที่ 3  และมัธยมศึกษาปที ่6  
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา  ผลการวจิัยโดยรวมทุกชั้นป พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
เชื่ออํานาจภายในตน  การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตผุล  สงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จิรนันท  วัชรกลุ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ในนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรยีนบานกระทุม  อําเภอจอมพระ  จงัหวัดสุรินทร  ที่ไดจาก
การสุมแบบแบงกลุม กลุมทดลอง ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการคิด อยางมีวิจารณญาณ  ซึง่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  สําหรับกลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา 
นักเรียนกลุมทีไ่ดรับการฝกคิด อยางมีวิจารณญาณ  มีความคิดวิจารณญาณสูงกวากลุมที่ไมไดรับ
การฝก อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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มีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนไดรับการฝก  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 10.2  งานวิจยัตางประเทศ 
  วิลเลียม (William.  1981: 1605 – A) ไดศึกษาเปรียบเทยีบทัศนคติผลสัมฤทธิ์ และ
ความสามารถในการคิด อยางมวีิจารณญาณ  ระหวางการสอนแบบสบืเสาะหาความรูกับการสอน
แบบเดิมที่ครูเปนจุดศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา  กลุมทดลอง  41 คน  สอนดวยวิธีการ 
สืบเสาะหาความรูเดิม  กลุมควบคุม  43 คน  สอนแบบเดิม  ทําการสอนมาเปนเวลา  24 สัปดาห 
ผลการวิจยัพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
  แอนเดอรสัน ( Anderson.  1992)  ไดศึกษาผลของการใชภาพยนตรเปนอุปกรณ
สําหรับการวิเคราะหในวิชากฎหมายและวิชาจิตวิทยา  โดยผูวิจัยไดใชภาพยนตรเปนสื่อ  ในการ
กระตุนใหนักศึกษาอภิปรายในหองเรียนตามลําดับดังนี้   1) การอภิปรายในครั้งแรก  กาํหนดให
ผูเรียนระบหุลกัการตามกฎหมาย คําสอน และคนหาขอคนพบตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับภาพยนตรนัน้ 
และใหผูเรียนวิจารณความถูกตองหรือความตรงของสิง่ที่ปรากฏในภาพยนตร  2) ใหผูเรียนวิเคราะห
เนื้อหาทางจิตวิทยาที่ปรากฏในภาพยนตร  3) วิจารณเนื้อหาที่เสนอในภาพยนตร 4) ประเมินผล
กระทบที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา จากการมีสวนรวมในการอภิปรายกอใหเกิดผล
ตามมา คือ ผูเรียนมีการแสดงออกในการเรยีนรูมากขึ้น  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณเพิ่มข้ึน และ 
มีการพฒันาทกัษะการพูดเพิม่มากขึน้ดวย  เนื่องจากภาพยนตรเปนรูปธรรมอยางหนึง่ที่เปนแหลง
ดึงดูดความสนใจซึ่งเปนอุปกรณอยางดีสําหรับการสอน 
  จากการวจิัยพบวา  ความสามารถในการคิดวิจารณญาณจะเกิดจากการไดรับการปลูกฝง 
การเรียนรู ดวยวิธกีารสอนทีห่ลากหลายวธิีแตกตางกนั  ซึ่งวิธกีารสอนที่แตกตางกันก็จะสงผลใหเกิด
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณที่แตกตางกัน ดวย  ดังนัน้  การทาํใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิจารณญาณ  ควรใชวิธีการสอนที่สรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดเปน  ทาํเปน และ
วิเคราะห  รวมทั้งมีการใชส่ือนวัตกรรม  ชวยในการสอนดวยจะทําใหเกิดการอยากเรียนรู และเกิด
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการตามขั้นตอน  ดังนี ้
  1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  3.  ระยะเวลาในการวิจัย 
  4.  แบบแผนการทดลอง 
  5.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  7.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 ชวงชัน้ที ่3 ภาคเรียนที ่1              
ปการศึกษา 2551  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธบิดี  ตําบลเปรง็  อําเภอบางบอ  จงัหวัดสมุทรปราการ  
จํานวน  3 หองเรียน  รวมจํานวนนกัเรียน  90 คน  
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ชวงชัน้ที ่3  โรงเรียน
เปร็งวิสุทธาธบิดี  ตําบลเปรง็  อําเภอบางบอ  จงัหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 
2551  จาํนวน  30 คน  ซึง่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุม (Sample Unit) 
 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้ เปนเนื้อหากลุมสาระวทิยาศาสตร ชวงชัน้ที ่3  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที ่1  สาระที ่2  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1: เขาใจสิ่งแวดลอม
ในทองถิน่  ความสัมพันธระหวางสิง่แวดลอมกับส่ิงมีชวีติ  ความสัมพนัธระหวางสิง่มีชีวิตตางๆ  ใน
ระบบนิเวศ  มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งทีเ่รียนรู และนาํไปใช
ประโยชน  หนวยการเรียนรูที ่3  เร่ือง ระบบนิเวศ 
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 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยกระทําในภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2551  โดยใชเวลา 
ในการทดลอง 14 ชั่วโมง  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนนิการสอนเอง 
 
แบบแผนการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนวิจยัเชงิทดลอง  ซึง่ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-
Group Pretest – Posttest  Design  พวงรัตน  ทวีรัตน (2540: 60 – 61)  โดยมีรูปแบบ  ดังนี ้
 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

RE T1 X T2 
    

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  RE  แทน กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย 
  T1  แทน การทดสอบกอนเรียน   
  T2  แทน การทดสอบหลังเรียน   
  X  แทน การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
  1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิจารณญาณ 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
ในการสรางชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง ดําเนนิการสรางตามขั้นตอน  ดังนี ้
  1.  ศึกษาหนงัสือ  เอกสาร วารสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม  เพื่อเปน 
แนวทางในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
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  2.  ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจร 
การเรียนรู  5E  รูปแบบและขั้นตอนการสอนดวยวงจรการเรียนรู  รวมทั้งแนวทางการสงเสริม และ
พัฒนาสมอง และทฤษฎีดานการพัฒนาสมอง  แลวกําหนดขั้นตอนการสอบแบบสืบเสาะหาความรู
ดวยวงจรการเรียนรู 5E ของสถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สสวท.)  ซึ่ง
ประกอบดวย  5  ข้ันตอน  ดังนี ้
   ขั้นที่ 1  ข้ันสรางความสนใจ 
   ขั้นที่ 2  ข้ันสํารวจและคนหา 
   ขั้นที่ 3  อธิบายและลงขอสรุป 
   ขั้นที่ 4  ข้ันขยายความรู 
   ขั้นที่ 5  ข้ันประเมินผล 
  3.  ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสตูร ผลการเรียนรูที่คาดหวงัตามมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระวทิยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  หนวยการเรียนรู เร่ือง ระบบนิเวศ 
   -  สรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง โดยปรับปรุงมาจาก
ข้ันตอนและหลักการสรางชดุกิจกรรมของ บัทส (Butts. 1974: 85) เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; 
& Lorbeer.  1975: 247) และเดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover.  1976: 388)  ซึ่ง
ประกอบดวย 
    1.  ชื่อกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
    2.  คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายวธิีการใชชดุกิจกรรม 
    3.  จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเปาหมายทีต่องการใหนักเรียน
บรรลุผล 
    4.  เวลา  เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 
    5.  สถานการณ เปนสวนที่ระบุสถานการณที่เปนการบรรยายดวยขอความ  
รูปภาพ   เกม หรือกิจกรรมการทดลอง 
    6.  กิจกรรม เปนสวนที่ใหนกัเรียนไดลงมอืปฏิบัติ  โดยศึกษาจากสถานการณ  
เชน  การเขียนแผนภาพ  แผนผัง กิจกรรมการทดลอง  การสํารวจ  การตอบคําถาม  การหาคําตอบ
ของปญหา  การแสดงความคิดเห็น  การบนัทกึผลการทดลอง  การสรุปผลการทดลอง  ตลอดจน
การเชื่อมโยงความรูและการถายทอดความรู 
    7.  อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชแตละกิจกรรม 
    8.  เนื้อหา เปนสวนที่ระบุรายละเอียดของเนื้อหาในกรอบของความรูเพิ่มเติม 
    9.  คําถามทายกจิกรรม เปนสวนที่ระบุคําถามหลักการปฏบัิติกิจกรรม 
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    10.  คําเฉลยกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุคําตอบทายกิจกรรม 
  วิธีการหาคุณภาพของชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
   ในการหาคุณภาพของชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง กระทํา
ตามขั้นตอน  ดังนี ้
   1.  นําชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง ไปให ผูเชี่ยวชาญทาง 
การสอนวิทยาศาสตรจํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบ  เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ภาษาที่ใชแลว
นํามาปรับปรุงแกไขดานภาษา และรูปแบบการนาํเสนอ  เนื้อหาซึ่งเปนความรูเพิ่มเติม 
   2.  นําชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมองทีป่รับปรุง แกไข 
แลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง โดยดําเนนิการ  ดังนี ้
    2.1  ทดลองเปนรายบุคคล  เพื่อดูความเหมาะสมของกจิกรรม เวลาทีใ่ช และ
ปญหาที่เกิดขึน้ แลวนํามาปรบัปรุงแกไขเวลา  ใหเหมาะสม และปรับการใชภาษาใหเหมาะสมกับวยั
ของผูเรียน 
    2.2  ทดลองกลุมเล็ก  5 คน  เพื่อหาขอบกพรองของชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร
สงเสริมการพฒันาสมอง แลวนาํมาปรับปรุงแกไขเวลาใหเหมาะสม และปรับการใชภาษาให
เหมาะสมกับวยัของผูเรียน 
    2.3  ทดลองภาคสนาม  นําชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัเรยีน  30 คน  แลวนาํมาปรับปรุงแกไขกิจกรรมใหเหมาะสม 
     เกณฑที่ใชในการปรับปรุงชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการพฒันา
สมอง พิจารณาจากการตอบคําถามทายกจิกรรมในแตละชุด ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  
      80  ตัวแรก  หมายถงึ  คะแนนเฉลีย่ของนกัเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถาม
และทํากิจกรรมระหวางเรียนในแตละชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรเพื่อสงเสริมการพฒันาสมอง ได
คะแนนไมตํ่ากวา 80 %  
      80  ตัวหลงั  หมายถงึ  คะแนนเฉลีย่ของนกัเรียนทั้งหมดที่ทาํ
แบบทดสอบ  วัดผลหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการพัฒนาสมอง ไดคะแนน
ไมตํ่ากวา  80 %  
   เมื่อพิจารณาขอมูล  80  ตัวแรก และ 80  ตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน  
80/80 ก็ถือวา  เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่สมบูรณ แตถาไมถงึ 80/80 ถือวา เปนชดุกิจกรรม 
การเรียนรูที่ไมสมบูรณตองปรับปรุงแกไข 
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   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง เร่ือง ระบบนเิวศ 
    ชุดที่ 1  นิเวศแวดลอม        ประสิทธิภาพ 80.60/88.00 
    ชุดที่ 2  หวงโซและสายใย       ประสิทธิภาพ 80.33/90.60 
    ชุดที่ 3  ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต ประสิทธิภาพ  81.00/91.00 
    ชุดที่ 4  การปรับตัวของสิ่งมชีีวิต     ประสิทธิภาพ 80.60/89.60 
 

   3.  นําชุดกจิกรรมที่มีประสิทธิภาพไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
  ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
   ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ดําเนินการสราง
ตามขั้นตอน  ดังนี ้
   1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรจาก
เอกสารที่เกี่ยวกับหลักการสรางแบบทดสอบ และหลกัการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
   2.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 3  เร่ือง ระบบนิเวศ  โดยแบงพฤติกรมตางๆ ออกเปน  4  ดาน  คือ  ดานความรู – 
ความจาํ  ดานความเขาใจ   ดานการนาํไปใช   ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
   3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเลือกตอบ  5 
ตัวเลือก เร่ือง ระบบนิเวศ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  40 ขอ 
  วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
   ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตร 
ทําตามขั้นตอน  ดังตอไปนี ้
   1.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมสาระการเรียนวทิยาศาสตรไป 
ใหผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน ตรวจสอบลักษณะของคําถาม  ตัวเลือก  ความถูกตองของภาษาที่ใช  โดยใช
ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกบัพฤติกรรมทีต่องการวัด  
   2.  คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  โดยมคีาดัชนีความสอดคลอง  
(IOC) ที่มีคา 0.67 ข้ึนไป    
   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่คัดเลือกโดยผาน 
การตรวจ และแกไขจากผูเชีย่วชาญแลวไปทดลองกับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4  ซึ่งผาน 
การเรียนรู เร่ือง ระบบนิเวศมาแลว  จํานวน  100 คน  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   4.  นํากระดาษคําตอบทีน่ักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน  โดยใหคะแนน   
1 คะแนนสาํหรับขอที่ตอบถูก และให  0  คะแนน  สําหรับขอที่ตอบผิด หรือไมตอบ หรือตอบเกนิ   
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1 คําตอบ 
   5.  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ  เพื่อหาคาความยาก (P) และหาคา 
อํานาจ (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่สรางขึน้เปนรายขอ โดยใช
เทคนิค  27 % ของจุง เตหฟาน  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ( p ) อยูระหวาง  0.20 – 0.80 
และคาอํานาจจําแนก (r ) อยูระหวาง 0.20 ข้ึนไป  จํานวน  30 ขอ  โดยไดคาความยากงาย (p) 
ระหวาง 0.22 – 0.63  และมคีาอํานาจจาํแนก (r) ระหวาง  0.21 – 0.51 
   6.  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลว  จํานวน  30 ขอ  ไปทดสอบกับนกัเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน  100 คน  เพื่อหาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR- 20 
ของคูเดอร – ริชารดสัน  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
เทากับ 0.70  
   7.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ไปใชกับกลุมตัวอยาง
สําหรับการวิจยัตอไป 
  ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
   ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณดําเนินการ สราง
ตามขั้นตอน  ดังนี ้
   1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวจิัยที่เกีย่วของกับการสรางแบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการคิดมีวจิารณญาณ  แลวนาํมาเขยีนนิยามเชงิปฏิบัติการ 
   2.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  โดยอาศัย 
หลักการของ วัตสัน และ เกลเซอร ( Watson ; & Glaser )  ซึ่งประกอบดวย  5  ข้ันตอน  ดังนี ้
    2.1  ความสามารถในการอางอิง เปนความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 
ตอเร่ืองราวตามขอมูลที่ปรากฏในขอความหรือสถานการณที่ไดกําหนดไว  ซึ่งความคิดเห็นนั้น
อาจจะเปนจริง หรือบอกไดวาไมเปนจริงกรณีที่ขอมูลยงัไมเพยีงพอ 
    2.2  การยอมรับขอตกลงเบื้องตน  เปนความสามารถในการพิจารณาขอความ 
ที่สมมติข้ึน หรือคาดการณไวลวงหนา เพื่อรับรูหรือตระหนกัถึงขอตกลงเบื้องตน 
   ขอตกลงเบื้องตน หมายถึง ขอความทีก่ําหนดขึ้น  อาจเปนขอเท็จจริงหรือสมมติข้ึน 
ซึ่งขอความนัน้เปนสิง่ที่ยอมรับไวแลว หรือเปนสมมติฐานที่ต้ังไวลวงหนา 
    2.3  การนิรนยั เปนความสามารถในการคิด พิจารณา ขอความเกีย่วกับเหตุ
และผลของขอความหลัก  ทีม่ีอยูกอน โดยคํานึงถึงขอเทจ็จริงที่เปนสาเหตุและอาศัยความสัมพันธ
ระหวางสาเหตุทั้งหมด  เพือ่สรุปเปนผลสาํหรับขอความนั้น 
    2.4  การตีความ เปนความสามารถในการคิดพิจารณาขอความยอยวา  เปน 
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ความจริงตามขอความทีก่ําหนดไวหรือไม  โดยพิจารณาจากขอมูลหรือเหตุผลที่กาํหนดใหอยางมี
เหตุผลเพยีงพอ 
    2.5  การประเมินขอโตแยง เปนความสามารถในการตีคุณคา การประเมิน 
คําตอบ การประเมินขอสรุปของขอความและการตัดสินความถกูตองของขอความทีก่ําหนดให  เพือ่
พิจารณาความสอดคลองดวยเหตุและผล  ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสถานการณทีก่ําหนด 
   3.  แบบทดสอบที่สรางขึน้ประกอบดวย  ขอความที่มีลักษณะเปนปญหาขอโตแยง  
สถานการณหรือขอมูลทางวทิยาศาสตรที่ไดจากบทความหรือรายงานตางๆ เชน การอานหนงัสือพิมพ 
การฟงวทิย ุ การชมโทรทัศน ขอสอบเปนแบบปรนัย  5 ตัวเลือก  จํานวน  30 ขอ  ในแตละขอจะมี
คําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว  การตรวจใหคะแนนถาตอบถูกใหคะแนนขอละ  1 คะแนน  ถาตอบผดิให   
0  คะแนน คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดจากผลรวมของ
ขอสอบที่ตอบถูก 
  วิธกีารหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
   ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
กระทาํตามขัน้ตอน  ดังตอไปนี ้
   1.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารญาณ ไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนวทิยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญทางการวัดผลจํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบลักษณะการใช
คําถาม  ตัวเลอืก  ความถูกตองดานการใชภาษา แลวนาํมาปรับปรุงแกไข  
   2.  คัดเลือกขอสอบที่มีความเหมาะสม ถกูตองดานการใชภาษาโดยมคีาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)  เทากับ 0.67 หรือมากกวา  0.67 ข้ึนไป 
   3.   นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ที่ปรับปรุงแกไขแลว
นําไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 100 คน 
   4.  นํากระดาษคําตอบทีน่ักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอทีต่อบถูกให  1 
คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน  1  คําตอบให  0  คะแนน  เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลว
นํามาวิเคราะหเปนรายขอ  เพื่อหาคาความยากงาย (P) และหาคาอํานาจ (r)  ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค  27 % ของ จุง เตห ฟาน  
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย ( p ) อยูระหวาง  0.20 – 0.80  และคาอํานาจจาํแนก (r )  อยู
ระหวาง 0.20 ข้ึนไป  โดยไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.24 – 0.64  และมีคาอาํนาจจาํแนก (r) 
ระหวาง  0.23 – 0.59 
   5.  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลว  จํานวน 30 ขอ ไปทดสอบกับนกัเรียน  ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน  100 คน  เพื่อหาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR- 20  



 56

ของคูเดอร – ริชารดสัน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123)  ไดคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ 
เทากับ 0.71 
   6.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณทีห่าคุณภาพแลวไปใช
ในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดบั  ดังนี ้
 1.  สุมนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  เปนกลุมทดลอง  จํานวน  1 หอง  
 2.  แนะนาํขั้นตอนการทดลอง และบทบาทของนกัเรียนในการเรียนการสอน 
 3.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  ใชเวลา 1 ชั่วโมง  
 4.  ดําเนนิการสอนกับกลุมตัวอยางโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสรมิการพัฒนา
สมอง  ผูวิจัยเปนผูสอนเอง ระยะเวลาที่ใชในการสอน  12 ชั่วโมง   
 5.  เมื่อเสร็จส้ินการสอนทาํการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  ซึ่งเปน
แบบทดสอบชุดเดียวกนักับที่ใชทดสอบกอนเรียนทัง้  2 ฉบับ  ใชเวลา 1 ชั่วโมง  รวมใชระยะเวลาใน
การดําเนินการวิจัย  14 ชั่วโมง 
 6.  ทําการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิจารณญาณ แลว นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัครั้งนี ้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ซึ่งประกอบดวยสถิติ  ดังนี ้
 1.  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1  หาคาเฉลีย่ของคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 137) 
 

   จากสูตร  
n
X

X ∑=  
 

     เมื่อ  Χ   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
          ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           n  แทน จํานวนนักเรยีน 
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  1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน (พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540: 143) 
 

   จากสูตร  ( )
( )1nn

XXn
.D.S

22

−

−
= ∑ ∑  

 

    เมื่อ  S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      n   แทน จํานวนนักเรยีน 
      ∑Χ   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
      ∑Χ 2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 
 

  1.3  หาคาความแปรปรวน (Variance) 
 

   จากสูตร ( )
( )1nn

XXn
.D.S

22

−

−
= ∑ ∑  

 

    เมื่อ  S2  แทน คาความแปรปรวนของคะแนน 
      n   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
      ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
      ∑Χ 2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 
 
 2.  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัดของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และแบบวัดความสามารถในการคิด
วิจารณญาณ โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 117) 
     

   จากสูตร  
N

R
IOC ∑=  

 
    เมื่อ    IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับลักษณะ 
          พฤติกรรมตามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
      ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
      Ν   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  2.2  หาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิจารณญาณ วิเคราะห
ขอสอบเปนรายขอ (Item Analysis) โดยใชเทคนิค  27%  ของ จุง  เตห  ฟาน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  
2540: 131) 
  2.3  หาคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และ
แบบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  จากสูตร  KR-20  ของ คูเดอร-ริชารดสัน  
(พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540: 125) 
 

   จากสูตร 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2
t

tt S
pq

1
1n

nr  
 

    เมื่อ  ttr   แทน ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
      n   แทน จํานวนขอสอบแบบทดสอบ 
      p   แทน สัดสวนของผูทําถกูในขอหนึ่งๆ      
  

          = 
งหมดจํานวนคนทั้
ตอบถูกจํานวนคนที่  

             

      q   แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ  1 - p   
      2

tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  2.4  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง โดยใช
สูตร  E1/ E2  ดังนี ้ (เสาวนยี  สิกขาบัณฑิต.  2528: 295) 
   

   สูตรที่  1    
100

A
N

X
E1

×
= ∑   

     

    เมื่อ   E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวใชในชุดกิจกรรม  
          คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา 
          แบบฝกหัด และหรือการประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 
      ∑Χ  แทน คะแนนรวมของกิจกรรมและตอบคําถามระหวางเรียน 
          ของนักเรียน 
      Ν   แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
      Α   แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมและตอบคําถามระหวางเรียน 
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   สูตรที่  2  
100

B
N

F
E2

×
= ∑     

 
    เมื่อ    E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมทีเ่ปลี่ยน 
         ในตัวผูเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดกิจกรรม)  
         คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา 
         แบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
     ∑F  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหลงัเรียนและ หรือ 
         การประกอบกจิกรรมหลังเรียน 
          Ν   แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
     Β   แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมและตอบคําถามหลังเรียน 
 
 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติใชทดสอบสมมติฐานคํานวณจากสูตร  t-test  for  Dependent  Samples 
โดยใชสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 165) 
   

   
( )

1ndf;

1n
DDn

D
t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑    

   
    เมื่อ  t  แทน คาที่ใชพจิารณาการแจกแจงแบบท ี
      D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
      n  แทน เปนจํานวนนกัเรียน 
      ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนั 
          เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 
          กอนการเรียน 
      ∑ 2D  แทน ผลรวมยกกําลังของความแตกตางจากการเปรียบเทียบ 
          ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรยีนกับ 
          หลังการเรียน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูลดังนี ้
 n      แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
 Χ   แทน คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยางจากการทดลองกอนเรียน และ 
     หลังเรียน 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑D  แทน คะแนนของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 ∑ 2D แทน คะแนนของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 
     ยกกาํลังสอง 
 t      แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t – test  แบบ Dependent Samples 
 **  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลขอมูล ผูวิจยัไดเสนอตามลาํดับ  ดังนี ้
 1.  ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนกอนเรียน และหลังเรียน 
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
 2.  ศึกษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนกอนเรียน และหลงัเรียน 
ที่เรียน  โดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง 
 
 1.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่เรยีน
โดยใชชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
  ผูวิจัยไดนาํคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้งกอนเรียน
และหลังเรียน ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมองมาเปรยีบเทยีบกนั
โดยวิธกีารทางสถิติ  t - test  แบบ Dependent  Samples  ไดผลดังแสดงใน  ตาราง 2  
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ตาราง 2  เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช 
     ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
 

การสอบทดสอบ n Χ  S.D. t 
     

คะแนนกอนเรยีน  30 9.23 2.67  
    21.48 ** 
คะแนนหลังเรยีน  30 22.00 2.41  
     

T (.01,df = 29)  = 2.462 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา  คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร กอนเรียน และ 
หลังเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมองมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1  
 
 2.  ศึกษาความสามารถในการคิดวจิารณญาณ กอนเรียนและหลังเรียนที่เรยีน
โดยใชชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
  ผูวิจัยไดนาํคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณทั้งกอน
เรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง  มาเปรียบเทียบ
กันโดยวิธกีารทางสถิติ t – test  แบบ Dependent  Samples ไดผลดังแสดงใน ตาราง 3  
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ตาราง 3  เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิจารณญาณกอนเรียนและหลงัเรียนที่ไดเรียน โดย 
      ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
 

การสอบทดสอบ n Χ  S.D. t 
     

คะแนนกอนเรยีน  30 9.43           2.27  
    27.08** 
คะแนนหลังเรยีน  30 21.67 2.03  
     

t  (.01,df = 29)  = 2.462 
 
 จากตาราง 3  แสดงวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนา
สมอง  มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมนียัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนการศึกษาวจิัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  
ที่เรียน  โดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง 
 2.  เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  
ที่เรียน  โดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง มี
ความสามารถ  ในการคิดวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3   โรงเรียน 
เปร็งวิสุทธาธบิดี  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา  2551  จํานวน  
30 คน  ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลากมา  1 หองเรียน 
 2.  เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  2.1  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง เร่ือง ระบบนเิวศ จํานวน 4 ชุด 
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
  2.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  
  2.4  วิธีการดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดาํเนนิการตามขั้นตอน  ดังนี ้
  2.5  สุมนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3  เปนกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน 
  2.6  ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
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และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  
  2.7  ดําเนนิการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง จํานวน  
4  ชุด  เมื่อนกัเรียนเรียนจบบทเรียนแตละชุด ใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบยอยทายชดุกิจกรรมนัน้ และ
เมื่อจบการเรียนรูครบทั้ง 4 ชุด ใหทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มเีนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 กิจกรรม  
  2.8  เมื่อส้ินสดุการจัดการเรยีนรูตามขัน้ตอนที่ระบุในชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริม 
การพัฒนาสมอง แลวทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิจารณญาณ  ซึ่งเปนชุด
เดียวกับแบบทดสอบกอนเรยีน แลวนาํผลของการสอบมาตรวจใหคะแนน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ทีเ่รียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
สรุปผล  ดังนี ้
 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง  มีความ 
สามารถในการคิดวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร และความสามารถในการคิด
วิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ทีเ่รียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริม 
การพัฒนาสมอง สรุปผลได  ดังนี ้
 1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3   ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
พบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ระหวางหลงัเรียนกับกอนเรียนสงูขึน้ อยางมนีัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01  โดยนกัเรียนทีเ่รียน  โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรสูงกวากอนเรียน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  จากผล  
การวิจยัพบวา  การจัดการเรยีนโดยใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมองเปนนวัตกรรม
ที่ผูวิจยัสรางขึน้  เพื่อใชในกจิกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร เนนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง และ
มีการนาํความรูเร่ืองการพฒันาสมองซีกซาย และซีกขวามาจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทํากจิกรรม
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สอดแทรกในแตละขั้นตอนของชุดกิจกรรม  โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง ใช
ลําดับข้ันตอนกิจกรรมการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรู ( 5E )  ซึ่งม ี 5  ข้ันตอน  
ไดแก  ข้ันที ่ 1  ข้ันสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยเนนใหนกัเรียนเกิดความอยากรูสนใจ
ที่จะศึกษาในขั้นตอไป  โดยขั้นนี้เปนการจงูใจนักเรียนโดยเนนการใหนกัเรียนสรางจนิตนาการ  วาด
ภาพ หรือกิจกรรมที่เนนพฒันาสมองซีกขวา  เพื่อใหนักเรียนผอนคลาย ไมคิดวา  เปนการเรียนที่
เครงเครียด และใชคําถามกระตุนใหนักเรยีนเกิดความอยากเรียนรูในขั้นที่ 2  ข้ันสํารวจและคนหา   
ข้ันนี ้เปนกิจกรรมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  สํารวจคนหา  จากคําถามหรือเหตุการณที่กระตุนความ
สนใจของนกัเรียนจากขั้นสรางความสนใจ   ฝกใหนักเรียน ใชการคิดวิเคราะห  ซึ่งจะชวยพัฒนาสมอง
ซีกซายของนกัเรียนเปนสวนใหญ  แตก็สอดแทรกการใชรูปภาพ  จินตนาการ ความคิดสรางสรรคไว
ดวย  เพื่อไมใหนกัเรียนเกิดความเบื่อหนายกับการศึกษาคนควา  เนนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง   
คิดแกปญหา และสามารถศกึษาไดตามศกัยภาพของตนเอง  หลังจากนัน้สูข้ันที่ 3  ข้ันอภิปราย และ
ลงขอสรุป เปนขั้นที่นาํความรู หรือขอมูล ที่ไดจากการศึกษาคนความาอภิปรายสรุป แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกลุมเพื่อน และเนนใหนักเรียนจัดกระทําขอมูล หรือสรุปขอมูล ความรูที่ไดดวยรูปแบบ
ตางๆ  โดยในขั้นนี้เนนใหนกัเรียนถายทอดขอสรุปที่ไดในรูปแบบตางๆ ตามความคิดของนักเรียน  ซึ่ง
ข้ันตอนนีม้ีการคิด และสรางจินตนาการ เปนกิจกรรมทีส่อดแทรกทั้งสมองซีกซายและซีกขวา  ซึ่งสราง
ความสมดุลใหกับสมองทาํใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มที ่และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับความรู
อ่ืน  ซึ่งเปนขั้นตอนในขั้นที่ 4  ข้ันขยายความรู  นกัเรียนแตละคนไดนําความรูที่ไดจากการศึกษา
คนควาไปเชื่อมโยงกับความรูอ่ืน และนาํเสนอในรูปแบบตางๆ หรือนําความรูที่ไดไปเช่ือมโยงใชกบั
ชีวิต ประจําวนัและกอใหเกดิประโยชนตอสวนรวมได  ข้ันที ่5  ข้ันประเมิน เปนการใหผูเรียนไดประเมิน
ความรูความเขาใจ และศักยภาพของตนเอง  โดยการตอบคําถามทายชุดกิจกรรม และประเมินดวย
ตนเอง  ทําใหผูเรียนไมเกิดความเครียด และเกิดการอยากเรียนรู เพราะเปนการเรยีนและประเมนิผล
ดวยตนเอง  ซึง่เปนผลทีท่ําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีข้ึน  สอดคลองกับผลการวจิัยของ  เนื้อทอง   
นายี ่ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอน  
โดยครูเปนผูสอนทีมีตอทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และความสนใจทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ผลการศึกษาคนควาพบวา ความสามารถดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กบั 
การสอน โดยครูเปนผูสอน แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และความสนใจทาง
วิทยาศาสตรของผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรกับ 
การสอนโดยครูเปนผูสอน แตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จากลักษณะของ 
ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง  ที่สงเสริมกระบวนการคิดและลงมอืปฏิบัติจริง   
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จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดีข้ึน และในชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริม
การพัฒนาสมอง  เนนการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย  มลัีกษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู ที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ทาํใหผูเรียนเกิดความรูสึกผอนคลาย และทาทายไมคิดวาเปนกิจกรรม
หรือการทาํที่นาเบื่อ  แตเรียนดวยความสนุกสนาน และเพลิดเพลนิสอดคลองกับการทํางานของสมอง  
เพื่อสรางสมดุลใหสมอง ทั้งซีกซายและซีกขวา และเมื่อนักเรียนไดผอนคลาย  สามารถพัฒนา
ศักยภาพของสมอง  ทาํใหเกิดการเรียนรูไดดี และสอดคลองกับคํากลาวของ สมศักดิ์  สินธุระเวชญ 
(2543: 7) ในการพัฒนาสมรรถ ภาพ สมองตองจัดใหมรีะบบการพฒันาสมรรถภาพทางสมอง  เพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาสมองทัง้ซกีซายและซกีขวาและกระตุนสงเสริมใหสมองทัง้สองซกีของผูเรียนทํางาน
อยางสมดุล  ซึ่งจะทําใหการเรียนรูถึงขีดสุดศักยภาพของมนษุย ไดมนุษยสมบูรณแบบ ดวยเหตผุล
ดังกลาวจึงเปนการสนับสนนุขอคนพบที่วา  ผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริม
พัฒนาสมอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 2.  การศึกษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3   
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง   
 จากการศึกษาพบวา  นกัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันา
สมองมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนยัสําคัญ .01  ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพัฒนา
สมอง เปนสื่อการเรียนการสอน ที่มีการจัดลําดับข้ันตอน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด  มีการ
สอดแทรกกิจกรรมใหนกัเรียนไดพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาพรอมๆ กัน  มีการใชกิจกรรมสราง
จินตนาการคิดวิเคราะห  และแสวงหาขอมูลและการจัดกระทาํขอมูล  ทําใหสมองไดมีการคิด  เกิด
การเรียนรู และมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ   ซึง่ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริม 
การพัฒนาสมอง  จัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจร 
การเรียนรู ( 5E ) ที่เนนใหผูเรียนคิดเปน ทาํเปน  การกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู  โดย
สอดแทรกจินตนาการ  กอใหผูเรียนเกิดความคิด  พิจารณาไตรตรอง ในการสรางจนิตนาการ    
คิดหาเหตุผล  ในการศึกษาคนควาหาขอมูล  ฝกใชความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  รวบรวม
ขอมูล ที่ไดจากการศึกษา  คนควา  ทดลอง มาคิดวิเคราะห  หาเหตุผล  พจิารณาไตรตรอง  ความ
ถูกตอง  ความสมเหตุสมผล  จนไดขอสรุปและนําเสนอในรูปแบบตางๆ สงเสริมใหนกัเรียนไดคิด
ไตรตรอง รอบคอบในการเชือ่มโยงความรู กับความรูที่ศึกษาเพิ่มเติม หรือนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน และผูเรียนประเมินดวยตนเองโดยเนนใหผูเรียนคิดพิจารณาปรับปรุงตนเอง  จน
นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิจารณญาณทั้ง  5 ดาน คือ  ดานความสามารถในการสรุป
อางอิง  ดานการยอมรับขอตกลงเบื้องตน  ดานการนิรนยั  ดานการตีความ  ดานการประเมิน 
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ขอโตแยง  สอดคลองกับคํากลาวของ ศันสนีย  ฉัตรคุปต และ อุษา  ชูชาต ิ(2545: 77) เมื่อสมอง
แสวงหาขอมูล และประสบการณที่เกีย่วกบัการเรียนรูแลวกระบวนการเรียนรูตอจากนัน้  คือ
กระบวนการผสมผสาน  ความรูของสมอง  การผสมผสานความรูประกอบการยอยขอมูล และ
สังเคราะหขอมูลข้ึนมาใหม  โดยสมองพยายามทาํความเขาใจ และคิดหาความเชื่อมโยง หรือ
ผสมผสานความรูระหวางขอมูล จํานวนมากมายที่หามาไดกับความรูเดมิ ที่มีอยูกอนแลว  ซึ่งใน
กระบวนการผสมผสานความรู  ความสามารถฝกใหนักเรียนใหใชทักษะพื้นฐานในการคิด  อยางมี
วิจารณญาณได  และสอดคลองกับงานวิจยัของ  อรสา  เอี่ยมสะอาด (2548: บทคัดยอ) ไดทํา 
การวิจยัการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร และความสามารถในการคดิ  อยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร
สงเสริมการคิดอยางมวีิจารณญาณ  พบวา  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการคิด อยางมีวิจารณญาณ 
แตกตางกนั  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  และในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริม 
การพัฒนาสมองไดมีการสอนสอดแทรกการพัฒนาสมองซีกซาย และซีกขวา  เพื่อใหนกัเรียนเกิด
การผอนคลาย และเชื่อมโยงความรู และมีความคิดพจิารณา ไตรตรองเพิ่มมากขึ้นโดยดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงเปนการสนบัสนนุขอคนพบที่วา  ผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริม 
การพัฒนาสมอง  มีความสามารถในการคดิวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู 
และการศึกษาวิจัย  ดังนี ้
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ครูควรเตรียมอุปกรณทีจ่ะใชในชุดกิจกรรมใหพรอมทุกครั้งกอนใชชุดกิจกรรม
เพราะจะทาํใหการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง และเกิดการเรียนรูที่ดี 
  1.2  ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ 
ของตนเองไดอยางอิสระทั้งความรูและความคิด  
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการวิจัยผลการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง
กับรูปแบบอื่น  เชน  แบบ  4  MAT  ซึ่งมกีารพัฒนาสมองซีกซายและซกีขวาเหมือนกนั 
  2.2   ควรมีการวิจัยผลการสอนโดยใชชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนา 
สมองในเนื้อหาหนวยอื่นๆ  เชน  หนวยการเรียนรูเร่ือง  ไฟฟา   อิเล็กทรอนิกส  ดวงดาว และอวกาศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   69
 

บรรณานุกรม 
 
กรมวิชาการ.  (2535).  จิตวทิยาการศึกษา.  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ: ศรีเดชา. 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2543).  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพการศาสนา กรมการศาสนา. 
กรรณิกา  ไผทฉันท.  (2541).  ผลการใชชดุกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวธิีการวิจยัในการพัฒนา 
 ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและเจตคติตอส่ิงแวดลอมตามวธิีการวิจยัในกจิกรรม  
 ชุมนุมวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
 การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ.  
 ายเอกสาร. 
กิตติชัย  สุธาสิโนบล.  (2545).  การจัดกระบวนการเรียนรู 4 MAT เพือ่สงเสริมคุณลักษณะด ี
 มีปญญา ความสุข.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพศาสนา. 
เกศณีย  ไทยถานนัดร.  (2547).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และความสามารถ 
 ดานการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3 ที่เรียนดวยกิจกรรม 
 วิทยาศาสตร ประกอบการเขียนผังมโนมติ.  สารนพินธ กศ.ม. (การมธัยมศึกษา).   
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ถายเอกสาร. 
จิต  นวนแกว.  (2543).  การพัฒนาความสามารถดานการคิดชั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตรของ 
 นักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปที ่1.  ปริญญานิพนธ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา).  กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
จินตนา  ชวยดวง.  (2547).  การใชเทคนคิการสอนแบบ 4MAT ที่มตีอผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
 และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1.  สารนิพนธ กศ.ม.  
 (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ.   
 ถายเอกสาร. 
จีรนันท  วัชรกลุ.  (2546).  ผลของการฝกการคิดอยางมวีจิารณญาณ ในนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 6.  วิทยานิพนธ ศษ.ม. (จิตวิทยาพฒันาการ).  ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลยัขอนแกน.  ถายเอกสาร. 
ชาญวทิย  เทยีมบุญประเสริฐ.  (2539).  การพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร โดยใช 
 แบบฝกที่สรางตามทฤษฎสีมรรถภาพทางสมองของเทอรสโตน.  ปริญญานพินธ กศ.ด.  
 (การทดสอบและวัดผลการศกึษา).  กรุงเทพฯ: มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
 ถายเอกสาร. 

 



   70
 

ชาลิณี  เอี่ยมศรี.  (2536).  การพัฒนาแบบสอบถามความคิดวิจารณญาณ สําหรับนักเรียน 
 ชั้นประถมศกึษาปที ่6.  วทิยานพินธ ค.ม. (วิจัยการศึกษา).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลยั.  ถายเอกสาร. 
ชุติมา  วัฒนะคีรี.  (ม.ป.ป.).  การสอนวทิยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  ภาควิชาหลักสูตร 
 และการสอน.  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร 
เชดิศักด  โฆวาสินธุ.  (2526).  การฝกสมรรถภาพสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพการคิด.  ปริญญานิพนธ  
 กศ.ด. (การวิจยัและพัฒนาหลักสูตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทร-วิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ธงชัย  ชวิปรีชา ; ณรงคศิลป  ธูปพนม ; และ ปรีชาญ  เดชศรี.  (2536).  การวัดผลและประเมินผล 
 การเรียนการสอนวทิยาศาสตร.  ใน   เอกสารการสอนชดุวิชาการสอนวิทยาศาสตร  
 หนวยที่ 8 – 15.  นนทบุรีฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ธงชัย  ตนทพัไทย.  (2548).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตรและคานิยม 
 การบริโภคอาหารของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดกจิกรรมพัฒนา 
 ศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร.  สารนิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ทวีศักดิ ์ ไชยมาโย.  (2535, มกราคม – เมษายน).   กลวิธีการฝกทกัษะกระบวนการ 
 ทางวทิยาศาสตร ดวยวิธีสืบเสาะหาความรู.  วิชาการ– อุดมศึกษา.  1(1): 2. 
ทองใบ  เปดทพิย.  (2538).  การศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถทางสมองดานเหตุผล 
 กับทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร.  ปริญญานพินธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา).   
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 
ทิศนา  แขมณ.ี  (2544).  วทิยาการดานการคิด.  กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรุป แมเนจเมนท  
 จํากัด. 
นิพาภรณ  คงบางพระ.  (2542).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสามารถในการคิด 
 พัฒนาสิ่งแวดลอมแบบยั่งยนื  โดยการสอนดวยชุดการเรียนวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 ประกอบการวเิคราะหคุณคาภูมิปญญาไทย.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).   
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 
บุษกร  ดําคง.  (2542).  ปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกบัความสามารถในการคิดวิจารญาณของ 
 นักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที ่3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตอําเภอ 
 เมือง จงัหวัดสงขลา.  ปริญญานพินธ กศ.ม. (จิตวทิยาพฒันาการ).  กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 



   71
 

ประทุม  อัตชู.  (2535).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการสรางแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร.  
 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.  ถายเอกสาร. 
ประวิตร  ชูศิลป.  (2524).  หลักการประเมินผลวทิยาศาสตรแบบใหม.   ใน  เอกสารการนเิทศ 
 ทางการศึกษา.   กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.). 
พวงเพ็ญ  สิงหโตทอง.  (2548).  การศึกษาของการจัดการเรียนรูดวยชดุกิจกรรมการสํารวจคนหา 
 ทางวทิยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร.  
 สารานพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 
พวงรัตน  ทวีรัตน.  (2540).  วิธีการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคม.  พิมพคร้ังที ่ 7.  กรุงเทพฯ: 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา และจิตวทิยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  (2542).  สมองกับการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศกึษาพเิศษ 
 คณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ภพ  เลาหไพบลูย.  (2542).  แนวการสอนวทิยาศาสตร.  พิมพคร้ังที ่3.  กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานชิ. 
มณีรัตน  เกตุไสว.  (2540).   ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มีตอสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา 
 ฟสิกส ดานมโนมติทางวิทยาศาสตรและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4.  ปริญญานพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ:   
 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
เยาวลักษณ  ชื่นอารมย.  (2549).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติทางวทิยาศาสตร 
 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม วัฎจักรการเรียนรู 5E.  
 สารนิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
วงศสวาง  เชาวชุติ.  (2543, เมษายน-มีนาคม).  การคิดอยางสรางสรรคและการคิดอยางม ี
 วิจารณญาณ : คูผสมที่ทรงพลัง.  วารสารหองสมุด.  44(2): 56 – 62. 
วนิตตา  สีทองคํา.  (2549).  การศึกษาความคิดสรางสรรค และความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนรู. 
 สารานพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
วรรณี  โสมประยูร.  (2537).  การวัดและประเมินผลการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา. ประมวลสาร 
 ชุดวิชา.   
 



   72
 

ศันสนีย  ฉัตรคุปต ; และ อุษา  ชูชาต.ิ  (2545).  ฝกสมองใหคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical  
 Thinking).  กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพานิช. 
ศิริลักษณ  หนองเส.  (2540).  ศึกษาความสามารถทางการพึ่งพาตนเองดานวทิยาศาสตร และ 
 เทคโนโลย ีนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสงเสริม 
 ศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).   
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 
สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2544).  หลักสูตรกลุมวิทยาศาสตร.   
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
----------- .  (2543).  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร หลกัสูตรการศึกษา 
 ข้ันพืน้ฐาน.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว. 
สมจิต  สวธนไพบูลย.  (2535).  ธรรมชาติวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและ 
 การสอน.  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สมชัย  อุนอนนัต.  (2539).  การศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยใีนทองถิน่ที่มตีอความสามารถ 
  ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรและความสนใจทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของ 
 นักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปที ่3.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ:   
 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ.  (2545).  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู.  กรุงเทพฯ:  วัฒนาพานิช. 
----------- .  (2543).  เอกสารประกอบการบรรยาย Mind Mapping กับคุณภาพการศึกษา.   
 กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
สาวิตรี  เครือใหญ.  (2548).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร และความคิด 
 วิจารณญาณ ในสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่3  
  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรูกับการสอนที่เนนการเรยีน 
 แบบรวมมือ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2543).  ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสาํคญัที่สุด.  
 กรุงเทพฯ:  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ.  (2551).  เสนทางการพัฒนาสมอง.  กรุงเทพฯ:  สวัสดีการพมิพ. 
 
 
 



   73
 

สุชาดา  ออนประไพ.  (2548).  การศึกษาความคิดวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรคทาง 
 วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชดุกิจกรรม 
 การเรียนรู.  สารานพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
สุดี   คมประพนัธ.  (2547).  การพัฒนาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ 
 ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3.   ปริญญานิพนธ กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา). 
 กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 
สุมาลี  โชติชุม.  (2544).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวิทยาศาสตรและเชาวนอารมณ 
 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ดวยการสอนโดยใชชดุการเรียนวิทยาศาสตร  
 ที่สงเสริม เชาวนอารมณกับการสอนตามคูมือครู.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   
 ถายเอกสาร. 
สุวัฒน  นิยมคา.  (2531).  ทฤษฎีและการปฏิบัติในการสอนวทิยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู  
 เลม 1.  กรุงเทพฯ: เจเนอรัลบุค เซนเตอร. 
เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต.  (2528).  เทคโนโลยีทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพสถาบัน 
 เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
----------- .  (2528).  การเรียนการสอนรายบุคคล.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพสถาบนัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
หนวยศึกษานเิทศก กรมสามัญศึกษา.  (2542).  แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม 
 พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  
อภิญญา  เคนบุปผา.  (2546).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร  เร่ือง “สารและ 
 สมบัติ ของสาร”  สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม. 
 (วทิยาศาสตรศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
 ถายเอกสาร. 
อรสา  เอี่ยมสะอาด.  (2548).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตรและความสามารถ 
 ในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนโดยใช 
 ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรเพื่อสงเสริมการคิดอยางมวีิจารณญาณ.  สารนิพนธ  กศ.ม.  
 (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
 



   74
 

อาภาพร  สิงหราช.  (2545).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเจตคติ 
 ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา 
 ความรูประกอบการใชหองเรยีนจาํลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.   ถายเอกสาร. 
อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม.  (2545).  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคดิแกปญหา 
 ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝก 
 กระบวนการคดิกับการสอนโดยผังมโนคติ. ปริญญานพินธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 
Anderson, D.D.  (1992).  Using Feature Films as Tools for Analysis in A Psychology and  
 Law Course. 
Butts , Davis D.  (1974) .  The Teacher of  Science A Self Directed Planning Guide.   
 New York: Harper & Row.  Publishing. 
Davis,  Maynard.  (1979,  January).   The  Effectiveness of Guide – Inquiry Discovery   
 Approach in an Elementary School Science Curriculum.  Dissertation Abstracts 
 International.   39(7): 416 – A. 
Decaroli , M.H.  (1973,January).  What Research Say to the Classroom Teacher :  
 Critical Thinking.  Social Education.  37(1): 67 – 68. 
Devito,  Alfred ; & Gerald, H. Krokover.  (1976). Creative Sciencing Ideas Activities for  
 Teacher and Children.   Little: Brown and Company Inc.  
Dewey, J.  (1933).  How We Think.  New York: D.C. Healt . 
Ennis.  Roberth H.  (1985, October).   A Logical Basic for Measurement  Critical Thinking  
 Skills.  Educational Leadership.  43(2): 45 – 48. 
Goodman, C.H.  (1961).  Introduction to Psychology .  New York: McMillan. 
Nelson, Leslic W. ; & Geoge, C. Lorbeer.  (1975).  Science Activities for Elementary  
 Children.  4th ed.  Lowa: WM. C. Brown Company Publishing. 
Olarinoye, R.D.  (1979, February).  A Comparative Study of the Effectiveness of Three  
 Method  of teaching A Secondary School Physics Course in a Nigerian  
 Secondary School.  Dissertation Abstracts International.  39(8): 4848 – A.  



   75
 

Smith, Patty Templeton.  (1994, January).  Instructional Method Effect on Student  
 Attitude and Achievement.  Dissertation Abstract International .  54(7):  
 2528 – 17. 
Vivas , David A.  (1985, September).  The Dign and Evolution of a Course in Thinking  
 Operations for First Grades in Venezuela (Cognitive , Elementary Learning). 
 Dissertation Abstracts International .  46(3): 603 – A. 
Watson,  G.; & Glaser, E.M.  (1964).  Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal  
 Manual.: From Ymans Zm.  New York:  Harcout  Brace and World. 
William, Jame Milford.  (1981, October).  A Comparison Study of Tradition Teaching  
 Procedures  on Student Attitude Achievement and Critical Thinking Ability in  
 Eleventh Grade United States History. Dissertation Abstracts International .  
 42(4): 1605 – A. 
Wilson , Cynthia Lovise.  (1989, August).  An Analysis of a Direct Instruction Product in  
 Teaching  World Problem – Solving to learning Disabled Student.  Dissertation  
 Abstracts International.  50(2): 416. 
Young, Richard C.  (1970, February).   The Murturance of Independence and Learning  
 in Fourth Grade Children Through Inquiry Development : Final Report.  
 Research in Educational.  5(2): 53. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 78

รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 
อาจารยพนิดา  เมืองทอง       โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท  
           อําเภอพระสมทุรเจดีย  
           จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อาจารยพีรพงษ  ไชยสาร       โรงเรียนวัดหลกัสี่(ทองใบทิวารีวิทยา) 
           เขตสะพานใหม กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยสวรส  ผลเล็ก        โรงเรียนฉมิพลี เขตตลิ่งชัน   
           กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
 
 -  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 -  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิจารณญาณ 
 -  การหาประสิทธิภาพชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
 -  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจาํแนก ( r ) และคาความเชื่อมัน่   
  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
 -  คาความยากงาย ( p )  คาอํานาจจาํแนก ( r )  และคาความเชื่อมัน่  ของแบบทดสอบ 
  วัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
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ตาราง 4  คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

          

1 +1 +1 0 0.67 16 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 17 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 18 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 19 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 1 20 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1 21 +1 0 +1 0.67 
7 +1 +1 +1 1 22 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1 23 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 24 +1 +1 +1 1 

10 +1 +1 0 0.67 25 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 1 26 +1 +1 0 0.67 
12 +1 +1 0 0.67 27 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1 28 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1 29 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1 30 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 5  คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

          

1 +1 +1 +1 1 16 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 17 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 18 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 19 +1 +1 0 0.67 
5 +1 +1 +1 1 20 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 0 0.67 21 +1 0 +1 0.67 
7 +1 +1 +1 1 22 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1 23 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 24 0 +1 +1 0.67 

10 +1 +1 +1 1 25 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 1 26 +1 +1 0 0.67 
12 +1 +1 +1 1 27 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 0 0.67 28 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1 29 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1 30 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 6   การหาประสทิธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง  
 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรยีน 
ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คนที ่

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10  
คะแนน 

10  
คะแนน 

10 
คะแนน 

         

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
9 

8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 

8 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
7 
7 
8 
9 
8 
9 
7 
7 
8 
7 
8 
9 
8 

8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
7 
8 
7 
7 
8 
8 
9 
8 
8 

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

9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
9 
9 

10 
10 
9 
8 
9 
9 

10 
10 
8 
9 

10 

9 
9 

10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
9 

10 
10 
8 
8 
9 
9 
8 
9 

10 
9 

9 
10 
9 
9 
8 
8 
9 
8 

10 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
9 
9 

10 
9 
9 
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ตาราง 6 (ตอ)   
 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรยีน 

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คนที ่
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10 

คะแนน 
10  

คะแนน 
10  

คะแนน 
10 

คะแนน 
         

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
9 
8 
8 

7 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

9 
7 
8 
9 
8 
8 
8 
9 
8 
8 

8 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
8 
9 

8 
9 
9 
8 
9 
9 

10 
8 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 

10 
9 
9 
9 

10 

10 
8 
9 

10 
9 
9 
9 

10 
9 
9 

         

รวม 242 241 243 242 264 272 273 269 
         

คะแนนเฉลีย่ 8.60 8.03 8.10 8.06 8.80 9.06 9.10 8.96 
         

E1 80.60 80.33 81.00 80.60 - - - - 
         

E2 - - - - 88.00 90.60 91.00 89.60 
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ตาราง 7  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจาํแนก ( r )  และคาความเชื่อมัน่ ของ 
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร  
 

คาความยาก คาอํานาจจาํแนก คาความยาก คาอํานาจจาํแนก 
ขอที่ 

( p ) ( r ) 
ขอที่ 

( p ) ( r ) 
      

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

 0.54 
0.56 
0.22 
0.62 
0.61 
0.56 
0.61 
0.62 
0.48 
0.59 
0.62 
0.37 
0.30 
0.56 
0.63 

 0.48 
0.30 
0.21 
0.42 
0.28 
0.51 
0.28 
0.36 
0.44 
0.23 
0.36 
0.24 
0.38 
0.38 
0.24 

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

0.56 
0.24 
0.48 
0.43 
0.58 
0.29 
0.22 
0.38 
0.24 
0.50 
0.50 
0.24 
0.52 
0.50 
0.44 

0.30 
0.24 
0.37 
0.27 
0.43 
0.26 
0.21 
0.42 
0.24 
0.40 
0.26 
0.26 
0.37 
0.34 
0.30 

      

 
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทั้งฉบับ  เทากบั   0.70 
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ตาราง 8  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจาํแนก ( r )  และคาความเชื่อมัน่ของ   
      แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ  
 

คาความยาก คาอํานาจจาํแนก คาความยาก คาอํานาจจาํแนก 
ขอที่ 

( p ) ( r ) 
ขอที่ 

( p ) ( r ) 
      

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

 0.56 
0.56 
0.37 
0.60 
0.59 
0.58 
0.48 
0.59 
0.61 
0.39 
0.44 
0.54 
0.46 
0.64 
0.29 

 0.51 
0.38 
0.59 
0.39 
0.31 
0.34 
0.44 
0.23 
0.28 
0.28 
0.24 
0.34 
0.27 
0.32 
0.26 

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

0.37 
0.42 
0.34 
0.32 
0.33 
0.44 
0.32 
0.50 
0.48 
0.24 
0.56 
0.59 
0.43 
0.53 
0.40 

0.24 
0.30 
0.45 
0.41 
0.32 
0.38 
0.51 
0.34 
0.30 
0.26 
0.30 
0.23 
0.27 
0.22 
0.39 

      

 
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทั้งฉบับ  เทากบั 0.71 
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ภาคผนวก ค 
 
 - คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 กอนเรียน 
  และหลังเรียนที่เรียนโดยใชดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
 -  คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชัน้ 
  มัธยมศึกษาปที่ 3  กอนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนโดยใชดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
  สงเสริม การพัฒนาสมอง 
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ตาราง 9  คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่3  กอนเรียน 
      และหลังเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 

 

Pre - test Post - test คนที ่
( 40  คะแนน ) ( 40  คะแนน ) 

ผลตาง ( D) D2 

     

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

9 
9 
10 
8 
7 
7 
11 
12 
16 
8 
11 
12 
13 
11 
12 
9 
10 
8 
11 
5  

 18 
19 
21 
21 
23 
22 
25 
26 
25 
26 
20 
21 
21 
23 
19 
20 
25 
23 
21 
18 

 9 
10 
11 
13 
16 
15 
14 
14 
9 
18 
9 
9 
8 
12 
7 
11 
15 
15 
10 
13 

   81 
100 
121 
169 
256 
225 
196 
196 
   81 
324 
  81 
  81 
  64 
144 
  49 
121 
225 
225 
100 
169 
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ตาราง 9 ( ตอ ) 
 

Pre - test Post - test คนที ่
( 40  คะแนน ) ( 40  คะแนน ) 

ผลตาง ( D) D2 

     

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

8 
8 
10 
6 
9 
5 
10 
4 
6 
12 

19 
20 
21 
22 
23 
23 
26 
21 
25 
23 

11 
12 
11 
16 
14 
18 
16 
17 
19 
11 

121 
144 
121 
256 
196 
324 
256 
289 
361 
121 

     

ΣΧ  277 660 - - 
     

Χ  9.23 22 - - 
     

ΣD - - 383 - 
     

ΣD2 -  -  -   5197 
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1ndf;

1n
)D(Dn

D
t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑  

 
     t =  

( )
130
383519730

383
2

−
−x

 ; df  =  29 

 
     t   =  

29
146689155910

383
−

 ; df  =  29 

 
     t   =  

83.17
383    ; df  =  29 

 
    t     =  21.48 
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ตาราง 10  คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
      ปที่ 3  กอนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
 

Pre - test Post - test คนที ่
( 40  คะแนน ) ( 40  คะแนน ) 

ผลตาง ( D) D2 

     

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

   6 
  7 
  6 
10 
13 
14 
  8 
  9 
10 
12 
5 
11 
10 
11 
  8 
  7 
  8 
  9 
12 
10 

 19 
20 
21 
20 
21 
23 
24 
26 
23 
20 
21 
19 
25 
24 
20 
20 
22 
21 
20 
24 

 13 
13 
15 
10 
  8 
  9 
16 
17 
13 
  8 
16 
  8 
15 
13 
12 
13 
14 
12 
  8 
14 

169 
169 
225 
100 
64 

  81 
256 
289 
169 
  64 
256 
  64 
225 
169 
144 
169 
196 
144  
64 

196 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

Pre - test Post - test คนที ่
( 40  คะแนน ) ( 40  คะแนน ) 

ผลตาง ( D) D2 

     

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

  9 
10 
  9 
  5 
11 
10 
  9 
11 
11 
12 

21 
22 
19 
19 
24 
20 
21 
23 
23 
25 

12 
12 
10 
14 
13 
10 
12 
12 
12 
13 

144 
144 
100 
196 
169 
100 
144 
144 
144 
169 

     

ΣΧ  283 650 - - 
     

Χ  9.43 21.66 - - 
     

ΣD - - 367 - 
     

ΣD2  - -  -   4667 
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        1ndf;

1n
)D(Dn

D
t

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑     

    
                   t   =  

( )
130
367466730

367
2

−
−x

 ; df  =  29 

 
 
      t   =  

29
134689140010

367
−

 ; df  =  29 

 
      t    =  

55.13
367    ; df  =  29 

 
      t     =  27.08 
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ภาคผนวก ง 
 
    -  ตัวอยาง ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรสงเสริมการพฒันาสมอง 
    -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    -  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิจารณญาณ 
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  
สงเสริมการพัฒนาสมองสงเสริมการพัฒนาสมอง  

 
  

ชุดที่ ชุดที่ 33    ความสัมพันธระหวาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต    
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่…………./………….. เลขที่ ............................ 
 

โรงเรียนเปร็งวสุิทธาธิบดี 
ตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ชุดกิจกรรมทีน่ักเรียนจะศึกษาตอไปนี้  คือ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนา
สมอง เปนชุดกิจกรรมที่เนนกระบวนการใหนกัเรียนไดคิดและปฏิบัติกิจกรรม ตามทีก่ําหนดใหได
ดวยตนเองเพือ่  ใหเกิดประโยชนสูงสุด นกัเรียนควรปฏิบัติตามคําชี้แจงตอไปนี้  ตามลําดับ 
  1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง ชุดที่ 3  ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต  ชุดนี้ใชเวลา  3  ชั่วโมง 
  2.  ใหนกัเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม 
  3  ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงเสริมการพัฒนาสมอง 
โดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรูดวยวงจรการเรียนรู  
   5 E  ตามขั้นตอน  ดังนี ้
    1) ข้ันสรางความสนใจ 
    2) ข้ันสํารวจและคนหา 
    3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป  
    4) ข้ันขยายความรู 
    5) ข้ันประเมนิ 
  
 
 
 
 
 
                                

  
  
  

คําชี้แจงคําชี้แจง  
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จุดประสงคของกิจกรรมจุดประสงคของกิจกรรม  

  
      11..    สํารวจ อธบิาย  และเขียนแผนภาพแสดงความสมัพนัธของสิง่มีชวีติ 
 ในระบบนิเวศ 
   2.  อธิบายความหมายของความสัมพันธ ดังตอไปนี้ไดภาวะการไดประโยชน 
 รวมกัน ภาวะพึ่งพากัน ภาวะลาเหยื่อ ภาวะปรสิต  ภาวะเกื้อกูล 
   3.  จัดจําแนกความสัมพันธของสิ่งมีชวีิตแตละชนิดได  

 
 
 

เวลาที่ใช 3 ช่ัวโมง 
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นักเรียนคงเคยเหน็ ผีเสื้อชอบบินวนเวยีนและตอมดอกไม  
นักเรียนคิดวาเปนเพราะเหตใุด 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
 
 
คําวา “ นกเอีย้งเลี้ยงควายเฒา” หรือ“นกเอี้ยงชอบขี่หลงัควาย ”   
นักเรียนคิดวาเพราะสาเหตุใดจึงกลาวเชนนั้น 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 
 
เพราะเหตุใดตนเถาวัลยชอบเกาะบนตนไมใหญ 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
.............................................................................................. 
 
 
 
   นักเรียนคิดวามีส่ิงมีชวีิตใดอีกที่ตองอยูรวมกันหรือมคีวามสัมพันธกัน ? ลองคิดกันดีไหม 
                                                                            
  
  
  
  

ข้ันสรางความสนใจข้ันสรางความสนใจ  
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ตนไมใหญ   แมลง   ตนมะมวง   ดอกไม  กลวยไม  นกเอี้ยง    เพลีย้  มดดํา  รา  สาหราย  กวาง 
โปรโตซัว  เห็บ  ปลวก    ควาย   ปลาฉลาม  เหาฉลาม   เสือ  กาฝาก   พยาธิตัวตืด  คน   สุนัข 
 

1.   แมลง กับ ดอกไม     เพราะ  แมลง ดูดน้ําหวานจากดอกไมเปนอาหาร  
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
6.  …………………………………………………………………………………………………… 
7.  …………………………………………………………………………………………………… 
8.  …………………………………………………………………………………………………… 
9.  …………………………………………………………………………………………………… 
10.   ………………………………………………………………………………………………… 
11.  ………………………………………………………………………………………………… 

  
  
  
  
  
  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 

ขั้นสํารวจและคนหาขั้นสํารวจและคนหา  

ทักทายสมองประลองความคิดกัน      ใหนกัเรียนจับคูส่ิงมีชีวิตที่กําหนดใหเปนคู     
ตามความคิดของนักเรียน โดยใหส่ิงมชีีวิต         
เหลานั้นมีความสัมพนัธกนัเกี่ยวของกัน            
พรอมทัง้บอกเหตุผลของการจับคูส่ิงมีชีวิตนั้น 

การจับคูส่ิงมีชวีิตและการใหเหตุผลของนกัเรียนสมเหตุสมผล  
หรือไม นกัเรียนลองศึกษาในมุมคนควาหาคําตอบ 
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 โดยธรรมชาตแิลวกลุมส่ิงมชีีวิตในระบบนเิวศจะมีความสัมพันธกนัทัง้ทางตรงและ
ทางออมดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากการไดรับประโยชนและหรือเสียประโยชนของฝายใดฝายหนึ่ง  
เราสามารถแบงความสัมพนัธระหวางสิง่มีชีวิตดวยกันไดเปน  3  ลักษณะ คือ 
 
1.  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันโดยตางฝายตางไดประโยชนซ่ึงกนัและกัน ความสัมพันธใน
ลักษณะนี ้หมายถงึ ส่ิงมีชวีติที่อยูรวมกันในแหลงที่อยูเดียวกนันัน้ ไดประโยชนดวยกนัทัง้สองฝาย 
ความสัมพันธในลักษณะนี้แบงออกเปน  2 ประเภทคือ 
 1.1  ภาวะการไดประโยชนรวมกัน (Proto Cooperation) เปนการอยูรวมกนัของ
ส่ิงมีชีวิต  2 ชนิด ที่ไดรับผลประโยชนดวยกันทั้ง 2 ฝาย  แตส่ิงมีชีวิตทัง้สองไมจําเปนตองอยู
รวมกันเสมอไป ถึง แมวาทัง้สองจะแยกกนัอยูกย็ังสามารถดํารงชวีิตอยูไดอยางปกติ  เชน  
 แมลงกับดอกไม  แมลงตางๆ จะดูดน้ําหวานจากดอกไมเปนอาหาร ในขณะเดียวกัน
แมลงก็ชวยทาํใหเกิดการถายละออกเรณู ดวยการผสมเกสรใหกับดอกไมไปดวย 
 นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงที่เกาะอยูบนหลังควายนัน้ไดจับแมลงตางๆ บนหลังควายกิน
เปนอาหาร ในขณะเดียวกนัควายก็ไดประโยชนจากการที่นกเอี้ยงชวยกําจัดแมลงตางๆ ทีม่ากอ
ความรําคาญ 
 ปูเสฉวนกับดอกไมทะเล ปูเสฉวนไดอาศัยดอกไมทะเลในการชวยอาํพรางตัวไมใหศัตรู
มาทาํรายหรือกินสวนดอกไมทะเลก็ไดรับอาหารมากขึน้ขณะที่เคลื่อนที่ไปพรอมกับปูเสฉวนหรือได
เศษอาหารที่ลอยมาไปพรอม ๆ กับขณะทีปู่เสฉวนกินอาหาร 
 เพลี้ยกับมด มดบางชนิด เชน มดดาํ จะเลี้ยงดูเพลีย้ โดยเปนผูพาเพลี้ยไปไวที่ตนไม 
เพลี้ยจะดูดน้ําเลี้ยงจากตนไม แลวมดดําจะดูดกินน้ําเลีย้งนัน้ จากเพลีย้อีกตอหนึ่ง 
 
 

 
 

มุมคนควาหาคําตอบ 

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตที่อาศัยรวมกัน 
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ภาวะพึ่งพากนั (Mutualism) เปนการอยูรวมกนัของสิง่มีชีวิตที่ตองอยูรวมกนัตลอดชีวิต  
ถาแยกออกจากกนัแลวจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดเชน 
 รากับสาหราย  รากับสาหรายที่อยูรวมกนัเรียกวา  ไลเคน (Lichen) สาหรายมีสีเขยีว
สรางอาหารได แตราไมมีสีเขียวสรางอาหารเองไมได ตองอาศัยอาหารที่สาหรายสรางขึ้น ใน
ขณะเดียวกนัสาหรายสีเขียวก็ไดรับความชื้นจากรา 
 โปรโตซัวในลําไสปลวก ในลําไสปลวกจะมีโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่สามารถยอยเนื้อไมเปน
อาหารได และโปรโตซัวก็ไดอาหารจากการยอยไปดวย 
2.  สิ่งมีชวีิตที่อาศัยอยูรวมกันในลักษณะทีฝายหนึง่ไดรับประโยชนอีกฝายหนึ่งไมได 
ประโยชน แตก็ไมเสยีประโยชน ความสัมพันธลักษณะนี้เรียกวา ภาวะเกื้อกลูหรืออิงอาศัย 
(Commensalisms)   
กลวยไมกับตนไมใหญ  กลวยไมจะขึ้นบนตนไมใหญบางชนดิ โดยจะเกาะที่บริเวณผิวของ
เปลือกตนไม ไมไดมีการชอนไชเขาไปภายในตนไมใหญจงึไมเสียประโยชน แตก็ไมไดรับประโยชน
จากกลวยไม สวนกลวยไมจะไดความชืน้หรือแรธาตุบางอยางจากเปลอืกตนไมใหญ 
ปลาฉลามกบัเหาฉลาม  เหาฉลามเปนปลาชนิดหนึง่ ซึ่งครีบหลังเปลี่ยนไปเปนอวยัวะสาํหรับ
เกา มันจะเกาะปลาฉลามไปตามที่ตาง ๆ เพื่อไดเศษอาหารทีเ่หลือจากปลาฉลาม โดยมิไดทํา
อันตรายตอปลาฉลามแตอยางใด จึงนับวาปลาฉลามไมเสียประโยชนแตก็ไมไดประโยชน 
3.  สิ่งมีชวีิตที่อยูรวมกันในลักษณะที่ฝายหนึ่งไดประโยชนแตอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน 
ความสมัพันธในลักษณะนี้ แบงออกเปน  2 ประเภท คือ 
 3.1  ภาวะลาเหยื่อ (Predation) ส่ิงมีชวีิตฝายที่ไดรับประโยชนเรียกวา ผูลา  สวน
ส่ิงมีชีวิตฝายที่เสียประโยชนเรียกวา เหยือ่ เชน เสือกับลูกกวาง งกูับกบ ตนกาบหอยแครงกับ
แมลง  เปนตน 
 3.2  ภาวะปรสิต (Parasitism) ความสัมพนัธในลกัษณะเปนภาวะที่ส่ิงมีชีวิตชนิดหนึง่
ไปอาศัยสิ่งมีชวีิตอีกชนิดหนึง่  โดยทาํใหส่ิงมีชีวิตทีถกูอาศัยเสียประโยชน เรียกสิง่มีชีวิตทีไดรับ
ประโยชนวา ปรสิต และเรยีกสิ่งมีชีวติทีถู่กอาศัยวา ผูถูกอาศัย  เชน  พยาธิตัวตืดกับคน กาฝาก
กับตนมะมวง เปนตน  พยาธิตัวตืดกับคน  พยาธิตัวตดืที่อาศัยในทางเดนิอาหารของคนจะดูดกิน
อาหารที่ยอยแลว ทําใหคนไดรับอาหารได รับอาหารไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย  
กาฝากกับตนมะมวง  ตนกาฝากที่เกาะอยูกับตนมะมวงนั้น รากของกาฝากจะชอนไชไปถึงทอน้าํ
ทออาหารของตนมะมวง แลวดูดน้ําและอาหารจากตนมะมวงไปใช ทาํใหตนมะมวงไดรับน้ํา 
และอาหารไมเพียงพอ ซึ่งอาจทาํใหตายไดในที่สุด 
 



 101

 
                                                                                              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พักสมองกันหนอยดีกวา  โดยสํารวจสิ่งแวดลอมบริเวณ 
โรงเรียนวาส่ิงมีชีวิตใดบางที่มี ความสัมพันธกันและเปน 
ความสัมพันธ แบบใดบาง  โดยใหนักเรียนออกแบบ 
การบันทึกผลการสํารวจ  ลงในกรอบ  ดานลาง 
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ข้ันอภิปรายและลงขอสรุปข้ันอภิปรายและลงขอสรุป  

ใหนักเรยีนสรุปความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวีิตกับสิ่งมีชวีิตที่อาศัยรวมกัน โดย
การเขียนเปนแผนผังความคิด หรือแผนภูมิ รูปภาพ  ตามแนวความคิดของ
นักเรียน เปนการพัฒนาสมองซีกขวาของนักเรยีนดวย 
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☺ โดยปกติผีเสื้อกับดอกไมมีความสมัพนัธกัน  แตถา  ผีเสื้อไมชอบตอมดอกไมจะเกิด
อะไรขึ้นบาง 
................................................................................................................................ 

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

            
 
 ☺  ถาในลําไสปลวกไมมีโปรโตซัวอยูนกัเรียนคิดวาผลที่เกิดคืออะไรบาง 

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

  
 
☺ ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต นักเรียนคิดวาจะเกีย่วของกับหวงโซและ 
     สายใยอาหารในระบบนเิวศหรือไม  จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ  
................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

ข้ันขยายความรูข้ันขยายความรู  

ลองคิดสะกิดสมองลองคิดสะกิดสมอง  
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.................... 1  ตนพลูดางกับตนไมใหญ 
.................... 2   กาฝากขึ้นบนตนหูกวาง 
.................... 3  เห็บเกาะบนตวัสุนัข 
.................... 4 แบคทีเรียนไรโซเบียมในปมรากถัว่ 
.................... 5 ปูเสฉวนกับดอกไมทะเล 
.................... 6 ผีเสื้อกับดอกไม 
.................... 7 เพลี้ยกบัมดดําบริเวณตนมะมวง 
.................... 8 รากับไลเคน  โปรโตซัวในลําไสปลวก 
...................  9  เสือกับกวาง  กบกับแมลง 
................... 10 ปลาฉลามกับเหาฉลาม 

 
A     ภาวะการไดประโยชนรวมกัน 
B     ภาวะพึ่งพากัน 
C     ภาวะลาเหยื่อ  
D     ภาวะปรสิต 
E     ภาวะเกือ้กูล 
  
 

ข้ันประเมินข้ันประเมิน  

 

ใหนักเรยีนเลือกคําตอบดานขวาทีก่ําหนดใหเติมลงหนาขอทีม่ีความเกี่ยวของใหถูกตอง 
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            1. E    2. D     3. D      4. B    5. A    
       6. A   7. A   8. B   9. C  10. E       
 
 
 

 ประเมินตนดวยตนเองเลยวาไดเทาไร 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
ได ..................... คะแนน 

 เฉลยคําถาม 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 
คําชี้แจง : 
 1.  แบบทดสอบฉบับนี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง ระบบนิเวศ   
 2.  แบบทดสอบเปนแบบปรนัยมีจาํนวน  30  ขอ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  เวลา  30 นาท ี
 3.  หามขีดเขยีนเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบชุดนี ้
 4.  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอเดียว จาก ขอ   ก    ข    ค    ง    จ 

โดยทาํเครื่องหมายกากบาท ( × )  ลงในกระดาษคําตอบ 
 

 
1.  ขอใดคือความหมายของระบบนิเวศถูกตองที่สุด 
 ก.  กลุมผูผลิตกับแหลงที่อยู 
 ข.  ความสัมพนัธของสิง่มีชวีติ 
 ค.  กลุมผูบริโภคกับแหลงทีอ่ยู 
 ง.  สภาพสิ่งแวดลอมของพชืและสัตว 
 จ.  ความสมัพนัธของกลุมส่ิงมีชีวิตกับแหลงที่อยูอาศัย 
2.  องคประกอบของระบบนิเวศคือขอใด 
 ก.  กลุมส่ิงมีชวีิต  แหลงที่อยู 
 ข.  ผูผลิต  ผูบริโภค  ที่อยูอาศัย 
 ค.  ผูผลิต  ผูบริโภค หวงโซอาหาร 
 ง.  ผูผลิต  ผูบริโภค วัฏจักรสิ่งมีชีวิต 
 จ.  ผูผลิต  ผูบริโภค  ผูยอยอนิทรียสาร 
3.  ความหมายของแหลงที่อยูในขอใดสมบูรณที่สุด  
 ก.  กาฝากเกาะบนตนมะมวงเปนจาํนวนมาก 
 ข.  ชายคาหอประชุมโรงเรียนมีนกพิราบเกาะอยูจํานวนมาก 
 ค.  นกนางแอนอพยพมาอาศัยทํารังอยูทีบ่างปูจงัหวัดสมุทรปราการ 
 ง.  ปลาตีน  หอยหลอด ชอบอาศัยอยูตามปาชายเลนทีม่ีตนโกงกาง ตนแสม และอาหาร 
  อุดมสมบูรณ 
 จ.  บริเวณทะเลบางแสนมีปลาหมกึเปนจํานวนมาก   
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4.  ขอใดใหความหมายของคําวากลุมส่ิงมีชีวิตไดชัดเจนที่สุด 
 ก.  เสือ  สิงโต   อยูรวมกนัในสวนสัตวเปดเขาเขียว 
 ข.  ตนมะมวง ตนชมพู อยูในสวนจาํนวนมาก 
 ค.  นกนางแอนหลายพันตวัอพยพหนีความหนาวเยน็จากประเทศจนีสูประเทศไทย 
 ง.  บริเวณริมสระน้ํา   มีกุง  หอย  ปู ปลา สาหราย และแหน  
 จ.  ปลาทอง  3  ตัว  ปลาหางนกยูง  6  ตัว  อยูในตูปลาขนาดใหญ 
5.  ผูผลิต หมายถงึขอใด  
 ก.  ตนไมยนืตนขนาดใหญ 
 ข.  เห็ด รา แบคทีเรีย และพชื 
 ค.  ส่ิงมีชวีิตลําดับทีห่นึง่ของหวงโซอาหาร 
 ง.  ส่ิงมีชีวิตที่เปนอาหารของผูบริโภคทุกประเภท  
 จ.  ส่ิงมีชวีิตทีส่รางอาหารไดดวยวิธกีารสงัเคราะหดวยแสง 
6.  หญา   แมลง  กบ   งู    นก     
 ในโซอาหารนี้ ขอใดจัดเปนผูลา  
 ก.  นก 
 ข.  แมลง 
 ค.  แมลง  กบ   
 ง.  กบ   ง ู  นก     
 จ.  แมลง    กบ 
7.  จากขอ  6  ขอใดเปนเปนเหยื่อ 
 ก.  กบ  ง ู
 ข.  นก  แมลง 
 ค.  แมลง  กบ 
 ง.  กบ  งู  นก 
 จ.  แมลง  กบ  ง ู
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8.  กลุมส่ิงมีชวีิตใด มีทัง้ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายอินทรียสาร   
 ก.  สาหราย  ขาว  ปลา  นก  ง ู
 ข.  ผักคะนา  หนอน  ไก   งู  คน 
 ค.  เห็ด  นก  งู  ไสเดือน   กระตาย 
 ง.  หญา  หนอน  นก   เห็ด  เหยี่ยว 
 จ.  ผักกาด   หนอน   นก   งู   อีแรง 
9.  ตัวอยางความหมายของคําวา หวงโซอาหาร  คือ ขอใด 
 ก.  ผูบริโภคอันดับ 1 กินผูผลิตและผูบริโภคอันดับ  2 กนิผูผลิตดวย 
 ข.  ผูบริโภคลาํดับสุดทาย จะกินผูผลิตดวย 
 ค.  ผูบริโภคอนัดับ 2 กินผูบริโภคอันดับ 1 แลวกินผูผลิต 
 ง.  ผูบริโภคอันดับ 2 กินผูผลิต แลวกินผูบริโภคดันดับ 1  
 จ.  ผูผลิตไดพลังงานจากดวงอาทิตย และผูบริโภคอันดับ 1  กินผูผลิต 
10.  จากขอมลูตอไปนี้ ขอใดเขียนโซอาหารไดถูกตอง 
 1= แมลง     2 = กบ      3 =  งู      4 = เหยี่ยว 
 ก.  1  3  4  2 
 ข.  1  2 3  4 
 ค.  1  2 3  4 
 ง.  4  3 2  1 
 จ.  4  2 3  1 
11.  ส่ิงมีชีวิตใดที่จัดไวในพวกผูยอยอินทรียสาร 
 ก.  รา 
 ข.  มด 
 ค.  เสือ 
 ง.  แรง 
 จ.  ปลาดุก 
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12.  ขอใดสรุปไดถูกตอง 
 ก.  ส่ิงมชีีวิต  A  คือ ผูยอยสลาย   อินทรียสาร  ส่ิงมีชีวิต B คือพืช   ส่ิงมีชีวิต C คือสัตว  
 ข.  ส่ิงมีชีวิต  A  คือ ผูยอยสลาย   อินทรียสาร   ส่ิงมีชวีติ B คือสัตว  ส่ิงมีชีวิต C คือพืช 
 ค.  ส่ิงมีชวีิต  A  คือ พืช ส่ิงมีชีวิต B คือ  ผูยอยสลายอนิทรียสาร  ส่ิงมีชีวิต C   คือสัตว 
 ง.  ส่ิงมีชีวิต  A  คือ สัตว   ส่ิงมีชีวิต B คือ พืช  ส่ิงมีชีวติ C คือผูยอยสลายอินทรียสาร 
 จ.  ส่ิงมีชวีิต  A คือ พืช   ส่ิงมีชีวิต B คือสัตว  ส่ิงมีชวีิต C คือผูยอยสลายอินทรียสาร 
13.  ถาหวงโซอาหารที่ประกอบดวยสิ่งมชีวีิตตอไปนี้ 
 ผักคะนา  แบคทีเรีย  ไก  งู  เหยี่ยว  
 ส่ิงมีชีวิตใดจัดเปนผูบริโภค ลําดับสุดทาย 
 ก.  ง ู
 ข.  ไก 
 ค.  เหยีย่ว 
 ง.  ผักคะนา 
 จ.  แบคทีเรีย 
 
 
 
 

CO2 

สิ่งมีชวีิต  
B O2 

สิ่งมีชวีิต  
C 

สิ่งมีชวีิต  A 

ใชภาพตอไปนี้ตอบคําถามขอ 12 
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14.  ถานกัเรียนจะจัดตูปลาเพื่อเลี้ยงปลาทองสิ่งมีชวีิตในขอใดที่นักเรียนตองใสในตูปลาเพื่อทํา
หนาทีเ่ปนผูผลิตในระบบนิเวศของตูปลานี ้
 ก.  ไรน้ํา 
 ข.  สาหราย 
 ค.  ปลาทอง 
 ง.  แบคทีเรีย 
 ง.  ปลาหางนกยูง 
15.  มีตูเลี้ยงปลาแบบปดสนิทตัง้ริมหนาตางหองมีส่ิงมชีีวิตอาศัยอยูในตูปลาไดแก ปลา กุงฝอย 
หอย พืชน้ํา โปรโตซัว  สามารถดํารงชวีิตอยูไดนานนับเดือน  นักเรียนคิดวา  นาจะเปนเพราะ
สาเหตุใด  
 ก.  ส่ิงมชีีวิตไมเจริญเติบโต 
 ข.  ส่ิงมีชีวิตไมรบกวนซึ่งกนัและกนั 
 ค.  การไดและใชพลังงานอยูในสภาพสมดลุ 
 ง.  มีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหวางสิ่งมชีีวิต 
 จ.  ไมมีแบคทเีรียเขาไปทําใหส่ิงมชีีวิตไมถกูทําลาย 
16.  จากขอความ “ ในกลุมส่ิงมีชีวิตหนึง่ๆ สัตวมีอิทธิพลตอการดํารงอยูของกลุมส่ิงมีชีวิตมากกวา
พืช ขอความนีถู้ก หรือ ผิด เพราะเหตุใด 
 ก.  ถูก เพราะสัตวบางชนิดไมจําเปนตองกนิพืชเปนอาหาร 
 ข.  ถกู เพราะ สัตวสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีกวาพชื 
 ค.  ผิดเพราะ สัตวและพืชตองพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั 
 ง.  ผิดเพราะไมสามารถเปนจริงตามสภาพในธรรมชาติได 
 จ.  ผิดเพราะ พืชเปนผูผลิต พืชตองมีอิทธพิลตอการดํารงอยูมากกวา 
17.  การถายทอดพลังงานเปนทอด ๆ หรือหวงโซอาหารที่ถูกตองควรเปนอยางไร 
 ก.  สาหราย   ไรน้ํา     ปลา 
 ข.  ไรน้าํ    ปลา     สาหราย 
 ค.  ปลา      ไรน้าํ    สาหราย 
 ง.  สาหราย    ปลา       ไรน้ํา 
 จ.  ปลา    สาหราย        ไรน้าํ 
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18.  ขอใดแสดงตัวอยางของผูบริโภคลําดับแรกอยางชัดเจนที่สุด 
 ก.  กบกนิแมลง 
 ข.  กระตายกนิผัก 
 ค.  เห็ดบนขอนไมผุ 
 ง.  อีแรงกนิซากสัตว 
 จ.  ตนหมอขาวหมอแกงจับแมลงกนิ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.  จากภาพสายใยอาหารนักเรียนคิดวาจะสามารถเขยีนหวงโซอาหารไดกี่หวงโซ 
 ก.  2  หวงโซ 
 ข.  3  หวงโซ 
 ค.  4  หวงโซ 
 ง.  5  หวงโซ 
 จ.  6  หวงโซ 
20.  เสฉวนไดประโยชนอะไรจากการอยูรวมกนักับดอกไมทะเล 
 ก.  กนิดอกไมทะเลเปนอาหาร 
 ข.  ดอกไมทะเลชวยผลิตอาหารให 
 ค.  อาศัยดอกไมทะเลพรางตัวจากศัตรู 
 ง.  ดอกไมทะเลมีหนวดพษิชวยไลศัตรู 
 จ.  ใชดอกไมทะเลเปนที่เพาะฟกตัวออน 
 

ตนขาว 

หน ูง ู

เหยีย่ว 

กบ 

ต๊ักแตน 

ศึกษาสายใยอาหารในภาพนี้ แลวตอบคําถามขอ 19 
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21.  ตนพลูดางขึ้นอยูบนตนไมใหญ จัดเปนการอยูรวมกนัแบบใด 
 ก.  ภาวะพึง่พา 
 ข.  ภาวะปรสติ 
 ค.  ภาวะเกื้อกูล 
 ง.  ภาวะไดประโยชนรวมกนั 
 จ.  ภาวะตางฝายไมเกีย่วของกัน 
22.  ความสัมพันธคูใดที่เหมือนกับไลเคน      
 ก.  ดอกไมกับแมลง 
 ข.  โปรโตซวัในลําไสปลวก 
 ค.  ปลาฉลามกับเหาฉลาม 
 ง.  กลวยไมกบัตนไมใหญ 
 จ.  ดอกไมทะเลกับปูเสฉวน 
23.  ความสัมพันธของส่ิงมชีีวิตคูใดที่แสดงวาฝายหนึง่ไดประโยชนอีกฝายหนึง่เสยีประโยชน 
 ก.  กาฝากกับตนมะมวง 
 ข.  กลวยไมกบัตนไมในปา 
 ค.  โปรโตซวัในลําไสปลวก 
 ง.  ปลาฉลามกับเหาฉลาม 
 จ.  ปูเสฉวนกบัดอกไมทะเล 
24.  หวงโซอาหารมีความสาํคัญอยางไรในระบบนิเวศ 
 ก.  ทาํใหเกิดสายใยอาหาร 
 ข.  ทําใหมีการถายทอดพลงังาน 
 ค.  ทําใหมีการถายทอดสารอาหาร 
 ง.  ทาํใหส่ิงมชีีวิตมีอาหารกนิเปนทอด ๆ  
 จ.  ทาํใหส่ิงมชีีวิตมีจํานวนที่เหมาะกับส่ิงแวดลอม 
25.  ส่ิงมีชีวิตในคูใดจําเปนตองอาศัยอยูดวยกนัและตางฝายตางก็ไดรับประโยชนรวมกนั 
 ก.  ดอกไมกับแมลง 
 ข.  นกเอี้ยงกบัควาย 
 ค.  ฉลามกับเหาฉลาม 
 ง.  แบคทีเรียที่ปกรากถั่ว 
 จ.  ตนกลวยไมกับตนไมใหญ 
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26.  ความสัมพันธของส่ิงมชีีวิตคูใดแตกตางจากความสัมพันธของสิง่มีชีวิตในคูอ่ืนๆ  
 ก.  เพลีย้กับมด 
 ข.  รากับสาหราย 
 ค.  นกเอีย้งกบัควาย 
 ง.  ดอกไมทะเลเกาะติดกับปูเสฉวน 
 จ.  ผีเสื้อตอมดอกกุหลาบในสวนกหุลาบ 
27.  ขอใดไมเปนปรสิต 
 ก.  ตนกาฝาก 
 ข.  ตนฝอยทอง 
 ค.  พยาธิปากขอ 
 ง.  เห็บและหมัด 
 จ.  ตนกาบหอยแครง 
28.  ผีเสื้อบางชนิดมีลักษณะเหมือนดอกไมเปนการปรับตัวใหกับส่ิงแวดลอมเพื่ออะไร 
 ก.  เพื่อหาอาหาร 
 ข.  เพื่อหลบหลีกศัตรู 
 ค.  เพื่อความสวยงาม 
 ง.  เพื่อการดํารงเผาพนัธุ 
 จ.  เพื่อประโยชนในการผสมพันธุ 
29.  ขอใดเปนการปรับตัวแบบชั่วคราว 
 ก.  ปลาในลําธารมีรูปรางเพรียว 
 ข.  ตนผกักระเฉดมีทุนสีขาวตามลําตน 
 ค.  จ้ิงจกเปลีย่นสีใหเหมือนกับสีของพืน้ทีม่ันเกาะ 
 ง.  ตนกระบองเพชรเปลีย่นใบใหเปนหนามเพื่อลดการคายน้าํ 
 จ.  ผีเสื้อมีปากเปนหลอดยาวสําหรับดูดน้ําหวานของดอกไม 
30.  การปรับตัวของสิ่งมีชวีติในขอใดแตกตางจากขออ่ืน 
 ก.  พืชอยูในทีร่มเจริญเติบโตชาและเขาหาแสงสวาง 
 ข.  ผักตบชวามีกระเปาะบริเวณกานใบเพือ่การลอยน้าํบริเวณผิวน้าํ 
 ค.  ผักกระเฉดมีนวมสีขาวเพื่อใหลอยอยูบนผิวน้ําได 
 ง.  ตนกระบองเพชรเปลีย่นใบเปนหนามแหลม 
 จ.  นกทีห่ากนิตามหนองน้ําจะมีคอยาวและปากยาวแหลม 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 

 
คําชี้แจง :  
 1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนดิเลือกตอบ จาํนวน  30 ขอ  มี   5  ตอน 
วัดความสามารถ  5 ดาน  ดังนี้  
  1.1  ดานความสามารถในการสรุปอางอิง มี  5 ตัวเลือก  
  1.2  ดานการยอมรับขอตกลงเบื้องตน  ม ี5  ตัวเลือก  
  1.3  ดานการนิรนัย มี 5 ตัวเลือก  
  1.4  ดานการตีความ มี  5 ตัวเลือก  
  1.5  ดานการประเมินขอโตแยง ม ี5  ตัวเลอืก  
 2.  ใหนกัเรียนเขียนชื่อ – นามสกุล ชัน้ หอง ลงในกระดาษคําตอบ 
 3.  ใหนกัเรียนศึกษาสถานการณแลวใชขอมูลในสถานการณนั้นตอบคาํถามโดยเลือก
คําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงขอละ 1  คําตอบ แลวทาํเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ 
 4.  หามนักเรียนทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี ้
 5.  ใชเวลาในการทาํแบบทดสอบ  30  นาท ี
 

 
 
ดานความสามารถในการสรุปอางอิง 
คําแนะนํา  ใหนกัเรียนใชตัวเลือกตอไปนี ้ตอบคําถามในสถานการณที่กําหนดให ต้ังแตขอ 1 – 6   
 ก.  เปนจริง 
 ข.  นาจะเปนจริง 
 ค.  ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ 
 ง.  นาจะไมจริง 
 จ.  ไมจริง 
 
 
 
 
 



 115

 
 
  
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดให ขอสรุปตอไปนี้เปนจริงหรือไม 
 1.  การออกกาํลังกายดวยการเตนแอโรบิคเปนประจําอยางตอเนื่องใหผลดีกวา นานๆ คร้ัง 
 2.  การออกกาํลังกายดวยการเตนแอโรบิค ลดความเครียดไดดีตองใชเวลา  1 ชั่วโมงขึ้นไป 

 
 
 
 
 

 
 
จากสถานการณที่กําหนดให ขอสรุปตอไปนี้เปนจริงหรือไม 
 1.  จากขอมูลดินสอพองมีคุณสมบัติเปนเบส 
 2.  ดินสอพองทําปฏิกิริยากบักรดจะเกิดกาซคารบอนไดออกไซดเสมอ 

 
 
 
 
 

 
 
จากสถานการณที่กําหนดให ขอสรุปตอไปนี้เปนจริงหรือไม 
 1.  ปุมรับรสบริเวณลิ้นของเราจะทาํงานผดิปกติเสมอหลังการแปรงฟน 
 2.  ถารับประทานอาหารหลังแปรงฟน  1  ชั่วโมงรสชาติอาหารยงัคงรสชาติเดิม 
  

สถานการณที่ 1  การออกกําลังการดวยการเตนแอโรบิคสามารถชวยลดภาวะความเครียด
เนื่องจากรางกายมีการหลัง่สารแหงความสขุออกมาดวย แตจะตองทําอยางนอย  20 นาที และ
การเตนแอโรบิค อยางตอเนื่อง เปนประจําทกุ ๆ วัน จะใหผลดีกวาการเตนแอโรบิค 
แบบหักโหมหรือนาน ๆ คร้ัง  

สถานการณที่ 2 ดินสอพอง  เปนดนิขาวที่ขุดจากพื้นผวิดิน มีสารประกอบของหนิปูนมีชื่อทาง
วิทยาศาสตรวา แคลเซียมคารบอเนต ผสมอยูจํานวนมาก และจากคณุสมบัติของแคลเซียม
คารบอเนตทาํใหดินสอพองมีลักษณะพิเศษ คือ เปนผลกึหรือผงสีขาว  ไมมีสี ไมมีกลิ่น สามารถ
ละลายไดในกรดออน ๆ และทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด  

สถานการณที่ 3  สาเหตุทีเ่ราทานสมหลงัแปรงฟนแลวรูสึก ขม เพราะเกิดจากไขมันชนิดหนึง่ที่
มีชื่อวา  ฟอสโฟลิพิด  ไขมันทําใหปุมรับรสของเราทาํงานผิดปกติไปจากเดิม เพราะการแปรงฟน
ไปทําให ฟอสโพลิพิด แตกตัวและโดนชะลางออกไปดวย จึงทําใหล้ินของเราเสียสมดุลในการรับ
รส  ควรเวนระยะเวลารับประทานอาหารหรือผลไม  15 – 30  นาที เพื่อใหปุมรับรสทํางานปกติ  
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ดานการยอมรับขอตกลงเบื้องตน 
คําแนะนํา  ใหนกัเรียนใชตัวเลือกตอไปนี ้ตอบคําถามจากขอความทีก่ําหนดให ต้ังแตขอ 7 – 12 
 ก.  เปนขอตกลงทีก่ลาวไวในขอความ 
 ข.  เปนขอตกลงที่ควรกําหนดเพิ่มเติม 
 ค.  เปนขอตกลงทีน่าจะควรกําหนดเพิ่มเตมิ 
 ง.  เปนขอตกลงที่ไมควรกาํหนดเพิ่มเติม 
 จ.  ไมไดเปนขอตกลงทีก่ลาวไวในขอความ 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากขอความที่กําหนดให ขอความตอไปนี้ตรงกับเงื่อนไขใด 
 1.  น้ําเปลีย่นสถานะไดงาย มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส 
 2.  การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารจะศึกษาจากการเปลี่ยนสถานะของน้ํา 

 
 
 
 
 
จากขอความที่กําหนดให ขอความตอไปนี้ตรงกับเงื่อนไขใด 
 1.  การปรับปรุงดินเสียใหมคุีณคาเหมาะแกการเพราะปลูกจะตองปลูกพืชตระกูลถั่ว 
 2.  การปลูกพชืตระกูลถั่วเพือ่ปรับปรุงดินตองปลูกถัว่หลาย ๆ ชนิดจะดีกวาปลูกถัว่ชนิดเดียว 

 
 
 
 

สถานการณที่ 4  น้ํา มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และ แกส  นิยมนํามาใชศึกษาเรื่อง 
การเปลี่ยนสถานะของสสาร  เพราะมีจุดหลอมเหลว 0 องศาเซลเซยีส และจุดเดือด 100  องศา
เซลเซียส สามารถศึกษาสังเกตไดงาย  สวน เหล็กมจีุดเดือดและจุดหลอมเหลวสงูจงึไมนิยม
นํามาศึกษาเรือ่งนี ้ 

 สถานการณที่ 5  การปลูกพืชตระกูลถัว่เปนการปรับปรุงดินและที่ปมรากถัว่ยงัมีไรโซเบียม  
ชวยเพิ่มไนโตรเจนแกดิน และปรับปรุงดินที่เสยีใหมีคุณคาเหมาะแกการเพาะปลกูได 
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จากขอความที่กําหนดให ขอความตอไปนี้ตรงกับเงื่อนไขใด 
 1.  ยูคาลิปตัส เปนพืชที่ควรปลูกในแถบอสีาน 
 2.  ยูคาลิปตัส ใชน้าํปริมาณไมมากในการเจริญเติบโตจึงไมตองรดน้ําบอย 
 
ดานการนิรนยั 
คําแนะนํา : ใหนักเรียนใชตัวเลือกตอไปนี้ ตอบคําถามจากขอความที่กําหนดให ต้ังแตขอ 13 – 18 
 ก.  สรุปตาม ขอความที่เสนอไว 
 ข.  นาจะสรุปตาม ขอความที่เสนอไว 
 ค.  ขอมูลไมเพียงพอไมสามารถสรุปได 
 ค.  นาจะไมไดสรุปตามขอความหลักที่เสนอไว 
 ง.  ไมไดสรุปตามขอความหลักที่เสนอไว 

 
 
 
 

 
จากสถานการณที่กําหนดให จะสรุปไดอยางไร 
 1.  ในหนารอนในทะเลจะไมมีแมงกะพรนุเลย 
 2.  ถาเลนน้าํทะเลหลังฝนตกหนักใหม ๆ จะมีโอกาสโดนแมงกะพรนุมาก  
 
 
 
 
จากสถานการณที่กําหนดให จะสรุปไดอยางไร 
 1.  ธัญพืชทุกชนิดมักประกอบดวยแรธาตตุาง ๆ  
 2.  คนที่ขาดแรธาตุควรรับประทานงาดําจะชวยเพิ่มแรธาตุได 

สถานการณที่ 6  ยูคาลิปตัส  เปนพืชมีความทนทานตอความแหงแลงไดเปนอยางดี จึงไดรับ
การสงเสริมใหปลูกในพืน้ที่แหงแลงโดยเฉพาะแถบอีสาน ในขณะเดียวกันมันเปนพชืที่ใชน้าํ 
และแรธาตุในการเจริญเติบโตคอนมากจนหลายคนมองวาเปนตวัการทําใหเกิดความแหงแลง 

สถานการณที่ 7  แมงกะพรุนมกัจะมีมากในทะเลโดยเฉพาะหนาฝน  หลงัฝนตกแมงกะพรุน 
มักจะมมีากขึน้ดวยและเปนอันตรายตอผูที่เลนน้ํา 

สถานการณที่ 8   งาดําเปนธัญพืชชนิดหนึง่ที่อุดมไปดวยแรธาตุตางๆ  คนที่ขาดแรธาตุมักเปน
โรคภัย ตางๆ ไดงาย 
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จากสถานการณที่กําหนดให จะสรุปไดอยางไร 
 1.  พริกมีสารที่เปนประโยชนตอรางกายโดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต 
 2.  สารสกัดจากพรกิชวยลดไขมันได 

 
ดานการตีความ   
คําแนะนํา : ใหนักเรียนใชตัวเลือกตอไปนี้ ตอบคําถามจากขอความที่กําหนดให ต้ังแตขอ 19 – 
24  
 ก.  จริงตามขอความที่เสนอ 
 ข.  นาจะเปนจริงตามขอความทีเ่สนอ 
 ค.  ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ 
 ง.  นาจะไมเปนจริงตามขอความที่เสนอ 
 จ.  ไมจริงตามขอความที่เสนอ 
 

 
 
 
  
 
จากขอความที่กําหนดให ขอสรุปตอไปนี้เปนจริงหรือไม 
 1.  สมเขียวหวานที่เก็บจากตนยิ่งนานวันวิตามนิซีจะยิ่งนอยลง 
 2.  การทาํน้าํสมค้ันวิตามินซีจะลดลง 
 
 
 
 
 

สถานการณที่ 9    สารสกดัจากพริกมีผลตอระบบไหลเวียนโลหิตในรางกาย เชน ชวยลดและ
ปองกนัความรุนแรงของการเพิ่มระดับไขมัน  

สถานการณที่ 10  ในสมเขียวหวานจะมีวิตามนิซีซึง่คุณสมบัติของวิตามนิซีจะสามารถละลาย
น้ําและสลายตัวไดงายเมื่อถูกความรอน หรือ ถูกทิง้ไวในอากาศ เชน สมเขียวหวาน  1 ผลจากตน 
จะมีวิตามินซ ี100 มิลลิกรัม แตถาเก็บไวนาน 1 สัปดาห วิตามนิจะเหลอืเพียง 1 มิลลิกรัมเทานัน้ 
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จากขอความที่กําหนดให ขอสรุปตอไปนี้เปนจริงหรือไม 
 1.  การรับประทานผงชูรสอยางปลอดภัยควรอยูระหวาง 0.2 – 0.8 % ของน้าํหนัก
รับประทาน 
 2.  การเติมผงชูรสจะทําใหอาหารอรอยมากขึ้น 
 
 
 
 

 
 
จากขอความที่กําหนดให ขอสรุปตอไปนี้เปนจริงหรือไม 
 1.  กุง และปลา ที่อยูในแมน้าํธรรมชาติในทุกสถานที่จะมีสารพิษปะปนทกุท ี
 2.  ไมควรรับประทานสัตวน้ําที่อาศัยอยูในแมน้าํลําคลองที่มโีรงงานปลอยสารพิษ 
 
ดานการประเมินขอโตแยง  
คําแนะนํา : ใหนักเรียนใชตัวเลือกตอไปนี้ ตอบคําถามจากขอความที่กําหนดให ต้ังแตขอ 25 – 30 
 ก.  มีเหตุผลดี 
 ข.  มีเหตุผลพอรับได 
 ค.  ควรมเีหตผุลเพิ่มเติม 
 ง. เหตุผลยงัไมเหมาะสม 
 จ.  ไมมีเหตุผล 
 
 
 

สถานการณที่ 12  แมน้ําลาํคลองในปจจบัุนมักมีสารพษิตางๆ ตกคางอยูมาก  เนื่องจากมี
โรงงานปลอยน้ําเสยีที่มีสารพิษปะปนลงในแมน้าํลําคลอง   กุง ปลา  และสัตวน้ํา ทีอ่าศัยอยู 
ในแมน้าํลําคลองมักมีสารพิษปะปนดวย 

สถานการณที่ 11  ผงชูรสจัดเปนสิ่งชูรส ซึ่งโดยคุณสมบัติแลวไมไดเปนตัวใหรสแกอาหาร
โดยตรง แตจะชวยเสริมรสชาติของอาหารหลากหลายชนิดใหเดนชัดขึ้น การเติมผงชรูส ใน
อาหารก็คลายกับการเติมเครื่องปรุงทัว่ไปปริมาณการใชผงชูรสอยางเหมาะสมและปลอดภัย
โดยทัว่ไปอยูระหวาง 0.2 – 0.8 % ของน้าํหนกัรับประทาน  
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จากขอความสถานการณทีก่ําหนดให ขอสรุปมีเหตุผลเหมาะสมหรือไม 
 1.  เห็นดวย เพราะเปนสารอาหารที่ไดมาจากธรรมชาติ 
 2.  ไมเห็นดวย เพราะ การรับประทานมะเขือเทศเพยีงอยางเดียวทาํใหผิวพรรณสดใส  
แตยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวกับการชะลอความแกอีก  
 

 
 
 
 
จากขอความสถานการณทีก่ําหนดให ขอสรุปมีเหตุผลเหมาะสมหรือไม 
 1.  เห็นดวย เพราะชอคโกแล็ตมีรสอรอยถารับประทานจะมีความสดชื่น สุขภาพกดี็ 
 2.  ไมเห็นดวย เพราะยงัมีขอมูลของชอคโกแล็ตไมเพียงพอ 
 
 
 
 
 
จากขอความสถานการณทีก่ําหนดให ขอสรุปมีเหตุผลเหมาะสมหรือไม 
 1.  เห็นดวย เพราะอาหารมปีระโยชนตอรางกายมาก 
 2.  ไมเห็นดวยเนื่องจาก นอกจากอาหารเชาแลว ยังมีอาหารตลอดทั้งวันทดแทนอีก 2 มื้อ 
คือ  มื้อกลางวนั และมื้อเย็น 
 
 
 

 

สถานการณที่ 13  มะเขือเทศ  ชวยบาํรุงผิวและชะลอความแกได 

สถานการณที่ 14  ชอคโกแล็ต ชวยทําใหมีความสดชืน่สดใส เปนผลดีตอสุขภาพลดการเปนสวิ 
ในวัยรุน 

สถานการณ 15  อาหารเชาเปนอาหารมือ้สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนษุย เพราะตองนาํ
สารอาหารมาใชในการทํากจิกรรมตลอดทั้งวัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล       นางสาวเสาวนีย   เชื้อทอง 
วันเดือนปเกิด      15   กรกฎาคม   2515 
สถานที่เกิด       อําเภอพระประแดง  จงัหวัดสมุทรปราการ 
สถานที่อยูปจจุบัน     7  หมู  8   ตําบลบางหญาแพรก   อําเภอพระประแดง 
        จังหวัดสมุทรปราการ  10130 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน ครู  คศ.2  
สถานทีท่ํางานปจจุบัน    โรงเรียนเปร็งวสุิทธาธิบดี 
        35  หมู  4  ตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  
        จังหวัดสมุทรปราการ  10560 
ประวัติการศึกษา    
 พ.ศ.  2531     มัธยมศึกษาปที่ 3   
        จาก โรงเรียนวิสุทธกิษัตรี  
        อําเภอพระประแดง  จงัหวัดสมุทรปราการ   
 พ.ศ. 2534     มัธยมศึกษาปที่ 6    
        จาก โรงเรียนวิสุทธกิษัตรี  
        อําเภอพระประแดง  จงัหวัดสมุทรปราการ   
 พ.ศ. 2538     ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรทั่วไป 
        จาก สถาบนัราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพ ฯ 
 พ.ศ. 2551     การศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกการมธัยมศึกษา 
        สาขาการสอนวิทยาศาสตร 
        จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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