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 The purpose of this research was to study on the achievement in science and 
analytical thinking students by using science activities learning packages on concept 
mapping. 
 The samples of this research were 50 mathayomsuksa II students of Assumption 
college,  Bangrak  Bangkok  during the first semester of the 2009 academic  year. The 
samples of this  study  was  random  by  the  random  sampling  technique  and  used  
One Group - Pretest - Posttest Design  to  compare  achievement  and  analytical  
thinking.  The instruments  used in this research were  the  packages  on Concept 
Mapping, science achievement test, and  analytical  thinking  test.  The obtained data  
were analyzed by t - test Dependent Sample. 
 The results of the study indicated that : 
  1. The achievement in science learning of the students taught with science 
activities learning packages on concept mapping  indicated  that  the  score  of  
students  after  using  this  instruments  was  higher  than  the  score  before  using  
this  instruments  at  the .01 level  of  significant. 
  2. The analytical thinking ability of the students taught with science 
activities learning packages on concept mapping  indicated  that  the  score  of  
students  after  using  this  instruments  was  higher  than  the  score  before  using  
this  instruments  at  the .01 level  of  significant. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 เน่ืองมาจากสถานการณโลกาภิวัตนสงผลกระทบและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
อยางรวดเร็ว ไมวา จะเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยี สื่อสาร คมนาคม การรับสงขอมูล และ
วิทยาการตางๆ รวมถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคาระดับโลก เพราะฉะนั้นแตละประเทศ จึง
ตองมุงพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังน้ัน การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
ไดเนนใหเห็นความสําคัญของผูเรียน เพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ความสามารถในการที่จะแขงขันในตลาดโลก ความสามารถในการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี 
รวมทั้งการเตรยีม “คน” ใหมีคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น การจัดการศกึษา จึงจําเปนตอง
จัดใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือใหไดทรัพยากร “คน” ที่มีคุณภาพ และมี
ความสามารถที่หลากหลาย เพราะการศกึษาเปนกระบวนการในการพฒันา “คน” ใหมีคุณภาพ และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม (สุรางค สุขรอด.  2549: 190) 
 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนพ้ืนฐานอันสําคัญของการพัฒนา
และเปนเครื่องชี้นําสังคม ผูที่ไดรับการศึกษาจึงเปนบุคลากรที่มีคณุภาพ และเปนกําลังสําคญัใน 
การพัฒนาประเทศ (กรมวิชาการ. 2542: บทนํา) ดังน้ัน การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
น้ัน ควรจัดการศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถ ความตองการของมนุษย รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงถือไดวา เปนแมบทในการจัด
การศึกษาของประเทศที่มุงเนนใหมีการปฏิรูปการจัดการศึกษานั้น ในสวนของหมวด 4 วาดวย
แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให
สอดคลองกบัความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทกัษะ  
กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชญิสถานการณ การประยุกตความรูมาปองกัน และแกไขปญหา 
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏบิัตใิหทําได คิดเปน ทาํเปนรักการอาน  
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสอนจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  
การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นทกุเวลา ทุกสถานที่มีการประสานรวมมือทุกๆ ฝายเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2544: 21 – 26) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดมีการกําหนดใหสถานศึกษาจัดสาระการเรียนรูใหครบ
ทั้ง 8 กลุมสาระในทุกชวงชั้น วิทยาศาสตรเปนสาระหนึ่งที่สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองตอหลักสตูรใหม เน่ืองจากวทิยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในสงัคมโลกปจจุบนั และ อนาคต 
เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวติของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพตางๆ 

 



 2 

เครื่องมือเครื่องใช เพ่ืออํานวยความสะดวกในชวีติ และการงานลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร 
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรค และศาสตรอ่ืนๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู และ
ความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย สงผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี อยางมาก 
ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวทิยาศาสตรตอไป 
อยางไมหยุดยั้ง วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค 
คิดวิเคราะหวจิารณ มีทักษะสําคัญ ในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหา อยาง
เปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลากหลาย และ ประจักษพยานที่ตรวจสอบได (กรมวิชาการ. 
2546: 1 – 2)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 10 – 11) ไดกลาวถึงความสําคญัของ
เรื่องการคิด และการสอนเพือ่พัฒนากระบวนการคิดวา ปจจุบันเรื่องของการคิด และการสอนคิด 
เปนเรื่องที่จัดวา สําคัญเปนอยางยิ่ง ในการจัดการศกึษาใหไดคุณภาพสงู ประเทศตางๆ ทัว่โลกหันมา
ศึกษา และเนนในเรื่องของการพัฒนานักเรียน ใหเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน เม่ือมีนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น การมุงเนนการปฏิรูปการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการคิด 
จึงนับเปนกระบวนการสําคัญที่จําเปน ตองเรงปรับปรุงและพัฒนา จากการทําวิจัยของ สมาคมสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (รุง แกวแดง. 2541: 42) พบวา เด็กไทยทําขอสอบ
ที่เปนอัตนัย และขอสอบที่เปนการอธบิายความไมคอยได สะทอนใหเห็น ปญหาการเรยีนการสอน
ของไทยที่สวนใหญยงัเนนการสอนเนื้อหาวชิา และการทองจํามากกวาการพัฒนาความสามารถ ใน 
เชิงคิดวิเคราะห เรียบเรียงและสื่อสารความคิด ซ่ึงสอดคลองกับ ลิขิต ธีรเวคิน (2542: 67 – 68) 
ที่เห็นวา ระบบการศึกษาของไทยยังมุงเนนการใหขอมูลขาวสาร มิไดมุงเนนการคิดวิเคราะห คน
สวนใหญ จึงสรุปวา ขอมูลคือ ความรู ถาขอมูลผิดและดวนสรุปวา เปนความรู จะเปนอันตรายยิ่ง 
ทําใหระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไมสามารถพัฒนาไปไดเทาที่ควรเพราะสามารถปลุก
กระแสสังคม ไดงายบนฐานขอมูลเนื่องจากไมสามารถแยกแยะ วิเคราะหวาขอมูลใดนาเชื่อถือหรือไม
อยางไร  
 จากการกําหนดสาระสําคัญเพ่ือใชบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จะเห็น
ไดวา ประการสําคัญที่ตองการใหเกิดการปฏิรูปคือ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน คือ  
การปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพบานเมือง ซ่ึงวิธีหน่ึงที่ถือไดวาเปนกลวิธี
ที่สามารถใหผูเรียนเกิดคุณสมบัติ ตามความตองการได คือ การพัฒนาใหเกิดทักษะทางการคิด
วิเคราะห  ดังที่ ประเวส  วะสี  (2531: 61 – 64) ไดแสดงทัศนะไววา การสอนใหนักเรียนมีความรูขึน้  
การคิดเปนมโนมติ มีความจําเปนมาก ซ่ึงคนไทยเกือบไมไดฝกเลย กระบวนการคิดเปนกระบวนการหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ที่จะนําไปสูการแกปญหาตางๆ ตามหลักการคิดเปน แกปญหาเปน ซ่ึง
สอดคลองกบัแนวทางของพระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 
พ.ศ. 2545) มาตรา 22 ระบุไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตอง
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และมาตรา 24 ไดระบุไววา การจัดเนื้อหา
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สาระ กิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู  
เพ่ือใชในการปองกันและแกไขปญหาฝกการปฏิบตัใิหทําได คิดเปน เพ่ือนําไปสูเปาหมายของการเปน
คนเกง ดี มีความสุข 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันพบวารูปแบบการจัดกระบวนการเรียน
การสอนยังใชวิธีการสอนแบบเดิม โดยเนนการอธิบาย การทองจําและมีครูเปนผูถายทอดความรู
ใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนขาดความเขาใจในเรื่องที่เรียนรูอยางแทจริง ดังที่ ทราเวอรส (Travers. 
M.W. 1976) กลาววา เน้ือหาที่เปนนามธรรม ครูมักใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงทําใหนักเรียน
ไมเกิดมโนมติดวยตนเอง ทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ดังนั้น ครูผูสอนควรเลือกวิธีการสอน
ที่จะใหนักเรียนเกิดมโนมติ สามารถเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น อัสซูเบล (Ausubel. 1986) ได
เสนอแนะทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) วาเปนการเรียนรูโดยการนํา
ความรูใหมเขาเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเดิม จนเกิดความรูใหมอยางเขาใจ และเกิด
ความคงทนในการเรียนรู ซ่ึง โนแวค และ โกวิน (Novak ; & Gowin. 1985) ไดอาศัยพ้ืนฐานจาก
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายเสนอวา แผนผังมโนมต ิ(Concept Maps) เปนแผนผังที่จะชวย
ใหนักเรียนหาความสัมพันธระหวางมโนมติใหมและมโนมติเดิมได เน่ืองจากการสรางแผนผังมโนมต ิ
เปนการแจกแจงมโนติ เพ่ือใหเห็นความสัมพันธที่ถูกตองของมโนมติ ชวยใหคนพบความสัมพันธ
ระหวางมโนมติใหมและมโนมติเดิม ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย ซ่ึง มนัส บุญประกอบ 
(2533) กลาววา การเรยีนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นได จากการเรียนมโนมตทิี่กวาง และครอบคลมุ
กอนแลว จึงเรยีนรูมโนมติรอง สอดคลองกบัการสรางผังมโนมต ิจะมีการจัดลําดบัของมโนมต ิโดย
มโนมติที่กวาง และครอบคลุมเน้ือหาที่สําคัญจะอยูสวนบนสุดของแผนผัง แลวลดลําดับลงมา เปน
มโนมติรองและมโนมติยอย เพ่ือใหเห็นภาพรวมอยางชัดเจน รวดเร็วและประหยัดเนือ้ที่ในการเขียน 
มองเห็นความสําคัญของมโนมติลดหลั่นลงมา และสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยง
ของมโนมติที่เรียนได 
 เน้ือหาที่เปนนามธรรมเหลานี้ หากใชวธิกีารสอนแบบบรรยาย จะทําใหนักเรียนไมเกิด
มโนมติดวยตนอง ทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน การเลือกวิธีการสอนที่จะใหนักเรียนเกิด
มโนมติ สามารถเรียนรูไดงาย รวดเรว็ และเรียนรูอยางมีความหมาย โดยการนําความรูใหม เขา
เชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเดิม จนเกิดความรูใหมอยางเขาใจและเกิดความคงทนในการเรียนรู
โดยการสรางผังมโนมติ (Concept Maps) จะชวยใหนักเรียนหาความสัมพันธระหวางมโนมติใหม
และมโนมติเดิมได เนื่องจากการสรางผังมโนมติ เปนการแจกแจงมโนมติเพ่ือใหเห็นความสัมพันธ
ที่ถูกตองของมโนมติ ชวยใหคนพบความสัมพันธระหวางมโนมติใหมและมโนมติเดิม ทําใหนักเรยีน
เรียนรูอยางมีความหมาย 
 ชุดกิจกรรม เปนสื่อการสอนหรือนวัตกรรมชนิดหนึ่งที่เปนลักษณะของสื่อประสม และเปน
การใชสื่อตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียน มีลักษณะที่มีการจัด 
ระบบมีขั้นตอน ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตามความสามารถความสนใจ และ
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คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงสามารถชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล และ
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเต็มความสามารถ 
 จากการศึกษางานวิจัยและขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา ดังกลาวผูวิจัยจึงได
สรางชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ เพ่ือชวยสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ขึ้น ซ่ึงเปนสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนอยางหนึ่งที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ คํานึงถงึความแตกตาง
ระหวางบุคคล ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน มีอิสระในการคิด สามารถคิด
วิเคราะห และ สรางองคความรูไดดวยตนเอง ลดบทบาทการสอนของครู เพ่ิมบทบาทในการเรียน
ของนักเรียน โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญมากขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางใหครูผูสอนนําไปใชพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพใหนักเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
นําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมที่จะพัฒนาตนเอง และ
สังคมตอไป  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที ่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีเปนแนวทางทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขยีนผังมโนมต ิ ผูสอนสามารถนําไปใช 
เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนเรียนรูดวยตนเอง
และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ผลการวิจัยในครั้งน้ี เปนแนวทางทําใหทราบถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน รวมทั้งทักษะในการวเิคราะหขอมูล เหตกุารณตางๆ สามารถนาํไปประยุกต เพ่ือใชแกปญหา
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผล 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนอัสสัมชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2552 ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2544  จํานวน 10 หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 500 คน  
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย  
(Simple Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) สุมหองเรียนมา  
1 หองเรียน  จากทั้งหมด  10 หองเรียน  ไดขนาดกลุมตัวอยาง  50 คน 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  
โดยใชเวลา 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการจัดการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดย
มีเน้ือหา คือ สารอาหาร การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวน และสารปนเปอนในอาหาร 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  
  2.  ตัวแปรตาม ไดแก  
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
   2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ หมายถึง นวัตกรรม 
ทางการศึกษาที่สรางขึ้นเพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ฝกกระบวนการคิด อยาง
เปนระบบตามขั้นตอน เนนกระบวนการที่ใหผูเรียนจัดระบบ และเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งที่
ไดเรียนรู ทําใหเกิดความคดิรวบยอดและสรางองคความรูไดดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยมีครูเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ สนับสนุนใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ ชดุกิจกรรมประกอบดวย 
    1.1 ชื่อชุดกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
   1.2 คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธบิายวธิีใชชุดกจิกรรมการเขยีน ผัง 
มโนมติ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
   1.3 จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบเุปาหมายที่นักเรียนตองทํา ในชุด
กิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
   1.4 เวลา เปนสวนที่กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
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   1.5 สาระการเรียนรู เปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรูทีต่องการ
ใหผูเรียนศึกษา ซ่ึงประกอบดวยเรื่อง สารอาหาร การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวน และสาร
ปนเปอนในอาหาร 
   1.6 กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนที่ผูเรียนไดปฏิบัติในแตละกิจกรรม โดยศึกษา
ตามขั้นตอนกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
    1.6.1 ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม หมายถึง การเตรียมความพรอมกอน
ทํากิจกรรม เปนการสังเกตหรือปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณที่กําหนดให ซ่ึงเปนขอความหรือ
รูปภาพ เพ่ือเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นและทําการศึกษาตอไป 
    1.6.2 ขั้นปฏิบตัิกิจกรรม หมายถึง การที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดฝกการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการคิด ไดแสดงความคิดเห็น  
โดยการใหผูเรียนวิเคราะห และอธิบาย เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ไดอยางมีระบบ สามารถ
พิจารณาแยกแยะบนพื้นฐานของเหตุผล โดยใชการเขียนผังมโนมติ  
    1.6.3 ขั้นอภิปรายหลงัปฏิบตัิกิจกรรม หมายถึง การที่ผูเรียนนําเอาประสบการณ 
ที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมมาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองแมนยํา สรางเปน
องคความรูใหม โดยใชการเขียนผังมโนมติ และการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ หรือใน
ชีวิตประจําวัน 
   1.7 แบบทดสอบ เปนสวนที่นักเรยีนทําเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อาหาร
และสารอาหาร วาบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูกําหนดไวหรือไม 
   1.8 คําเฉลยแบบทดสอบ เปนสวนที่นักเรียนไดตรวจคําตอบจากการตอบคําถาม
ของแบบทดสอบ 
  2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คาสัดสวนระหวางคะแนนรอยละที่ได
จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน กับคะแนนรอยละที่ไดจากการทําแบบทดสอบของนักเรียน
หลังเรียนจากชุดกิจกรรม โดยใชเกณฑกําหนด 80/80 
    80 ตวัแรก หมายถึง คาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย
จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ไดคะแนนไมต่ํากวา 80 % 
    80 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย
จากการทําแบบทดสอบหลังใชชุดกิจกรรม ไดคะแนนไมต่ํากวา 80 % 
  3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู
วิทยาศาสตร เร่ือง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยพิจารณาจากคะแนน
การตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวัดความสามารถดานตางๆ   
4 ดาน  คือ 
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    1.1 ดานความรู-ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เรียนมาแลว
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง ขอตกลง คําศัพท หลกัการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือความสามารถทาง 
สมอง 
   1.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับขอเท็จจริง
จากขอมูล กฎ หลักการ ทฤษฎี 
   1.3 ดานการนาํไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู และวิธกีารตางๆ  
มาใชในการแกปญหาตามสถานการณตางๆ 
   1.4 ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบคุคล
ในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ การฝกฝนอยางมีระเบียบโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรจนเกิดความคลองแคลว และสามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  
ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทําขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็น
ขอมูล และทักษะการทดลอง 
  4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณา
อยางรอบคอบ สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการจําแนก แยกแยะ องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ซ่ึงอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรือ่งราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบ
เหลานั้น เพ่ือการตัดสินใจหรือสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงครอบคลุมความสามารถ 3 ดาน ดังน้ี 
    4.1 ดานการวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาหรือ
จําแนก แจกแจงองคประกอบที่สําคัญของสิ่งของหรือเรื่องราวตางๆ วา มีสาระสําคัญอยางไร มี
ปจจัยอะไรบาง มีเหตุผลอยางไร หรือสาเหตุของเรื่องราวเหตุการณไดชัดเจน 
    4.2 ดานการวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง ความสามารถในการคนหาความ
เกี่ยวของของสวนสําคัญตางๆ ของเร่ืองราวหรือสิ่งตางๆ วา มีความสัมพันธกันอยางไร เหตุใด จึง
เปนเชนนั้น จะสงผลกระทบอยางไร 
    4.3 ดานการวิเคราะหหลักการ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ
สวนสําคัญในเรื่องนั้นวามีความสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

การจัดการเรียนรูโดยใช       
ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ

ตัวแปรอิสระ 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห 

  

ตัวแปรตาม 



บทที่ 2   
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในงานวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของซ่ึงไดนําเสนอตามหวัขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารเก่ียวกับชุดกิจกรรม 
   1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  1.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
  1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  1.4 ขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรม 
  1.5 ประโยชนของชุดกิจกรรม 
  1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกจิกรรม 
 2. เอกสารเก่ียวกับผังมโนมติ 
  2.1 มโนมติ 
  2.2 การสอนมโนมติและหลักการ 
  2.3 ผังมโนมติ 
  2.4 งานวจัิยที่เกี่ยวของกับผังมโนมติ 
 3. เอกสารเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.1 จุดมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตร 
  3.2 ความหมายของวิทยาศาสตร 
  3.3 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
  3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
 4. เอกสารเก่ียวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  4.1 ความรูเกี่ยวกบัการคิด 
  4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  4.3 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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1. เอกสารเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
 1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรม (Activity Packages) เปนนวตักรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่มีชื่อเรียก
ตางๆ กัน เชน ชุดการสอน ชุดการเรียน ชุดการเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อการสอนที่สามารถชวย
แกปญหาความแตกตางระหวางนักเรียน หรือระหวางบุคคล และสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูเต็ม
ความสามารถ ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยขอใชคําวา ชุดกิจกรรม และมีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายไว ดังน้ี 
  ประพฤติ ศีลพิพัฒน (2540: 30) ไดใหความหมายของชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรม
วา เปนสื่อที่ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง มีการจัดสื่อไวอยางเปนระบบชวยใหนักเรียน
เกิดความสนใจเรียนตลอดเวลา ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู 
  วาสนา พรมสุรินทร (2540:11) ไดใหความหมายของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรม  
หมายถงึ การนําเอาสื่อการสอนหลายๆ อยางมาสัมพันธกันอยางมีระบบ เพ่ือถายทอดเนื้อหาสาระ
ในลักษณะที่สื่อแตละชนิดสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันและบรรลุวัตถุประสงค 
  นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: 26) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา คือ สื่อการเรียน
หลายอยางประกอบกัน จัดเขาเปนชุด (Package) เรียกวา สื่อประสม (Multi Media) เพ่ือมุงให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะใชสําหรับใหผูเรียนเรียนเปนรายบุคคลแลว 
ยังใชประกอบการสอนแบบอื่น หรือใชสําหรับเรียนเปนกลุมยอย 
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 91) ไดใหความหมายของชดุการสอนเปนนวตักรรมทาง 
การศึกษา โดยใชสื่อการสอนตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูตามที่ตองการ 
สื่อที่ใชรวมกันจะชวยเสริมประสบการณ ซ่ึงกันและกันชวยใหผูเรยีนไดรับความรูอยางมีประสทิธิภาพ 
และยังชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ 
  ภพ เลาหไพบูลย (2542: 258 – 259) กลาววา ชุดกิจกรรม เปนการจัดโปรแกรม            
การเรียนการสอน โดยใชสื่อหลายชนิดรวมกันหรือใชระบบสื่อประสม เพ่ือสนองจุดมุงหมายในการเรยีน
การสอนที่ตั้งไว ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและใหเกิดความสะดวกตอการใชในการเรียนการสอน 
  จิรพรรณ ทะเขียว (2543: 22) กลาววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียนการสอน ที่
จัดทําขึ้น เพ่ือใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน สามารถศึกษาไดดวยตนเอง พ่ึงครูนอยที่สุด จนเกิด
ความเขาใจเกดิแนวคดิที่ถูกตอง 
  ชลสตี จันทาสี (2543: 10) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา เปนสื่อการเรียน
สําเร็จรูป ซ่ึงประกอบดวย คําชี้แจง ชื่อเร่ือง จุดมุงหมาย กิจกรรมและการประเมินผล ใหนักเรียน
ศึกษาดวยตนเอง ตามความสามารถและความถนัด เพ่ือการพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
  หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: 14) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียน
สําเร็จรูปประกอบดวยสื่อการเรียนหลายชนิด นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยจนเอง ตามขั้นตอนที่
ไดระบุไว เพ่ือการใชชุดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนอยางอิสระ ตามความสามารถ 
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ของแตละบุคคล 
  ศิริลักษณ หนองแส (2545: 12) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา เปนสื่อการเรียน
การสอนที่สรางขึ้น เพ่ือใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาได
ดวยตนเองตามศักยภาพของนักเรียนแตละคนโดยมีรูปแบบและขั้นตอนที่กําหนดไว 
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 51) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา
เปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่เปนลักษณะของสื่อประสม และเปนการใชสือ่ตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน 
เพ่ือใหนักเรียนไดรับความตองการ โดยอาจจัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหัวขอเร่ืองและประสบการณ
ของแตละหนวยที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูอาจจัดไวเปนชุดในกลอง ซอง กระเปา ชุดกิจกรรม
อาจประกอบดวยเนื้อหาสาระ คําสั่ง ใบงาน ในการทํากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ เอกสาร ความรู 
เครื่องมือ หรือสื่อจําเปนสําหรับกิจกรรมตางๆ รวมทั้งแบบวัด และประเมินผลการเรียนรู 
  พูลทรัพย โพธิ์สุข (2546: 21) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา เปนสื่อการเรียน
การสอน ซ่ึงเปนนวตักรรมทางการศึกษา ชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง ทําใหเกิดทักษะในการ
แสวงหาความรู และเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียนรู 
  กูด (Good. 1973: 306) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา คือ โปรแกรมการสอน
ทุกอยางที่จัดไวเฉพาะ ทั้งอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน เน้ือหา คูมือครู แบบฝกหัด มีการกําหนด
จุดประสงคของการเรียนอยางครบถวน ชุดการสอนนั้นนักเรียนจะไดศึกษาดวยตนเอง โดยครูเปนผูจัด
ใหและเปนผูแนะนําเทานั้น 
 จากการศึกษาความหมายของชุดกิจกรรม สรุปไดวา ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อประกอบ 
การจัดการเรยีนรูที่เปนลกัษณะของสื่อประสม ซ่ึงสงเสรมิใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความ 
สามารถและความถนัดของผูเรียน ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู และเกิดพฤติกรรมตาม
เปาหมายของการเรียนรู 
 1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 52 – 53) ไดแบงประเภทของชุดการสอน
ไว 3 ประเภท คือ 
   1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของครู เปนชุดการสอนสําหรับครูใชสอนนักเรียน
เปนกลุมใหญ หรือเปนการสอนทีต่องการปูพ้ืนฐานใหนักเรียนสวนใหญรูและเขาใจในเวลาเดยีวกนั  
มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึน้ ชุดการสอนแบบนี้ จะชวยใหครลูดการพูดใหนอยลง  
และใชสื่อการสอนที่มีพรอมในชุดการสอน 
   2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนสาํหรบัใหนักเรียนรวมกันเปน
กลุมเล็กๆ ประมาณ 5 – 7 คน โดยใชสื่อการสอนที่บรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด มุงที่จะฝกทักษะ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน และใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน 
   3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล หรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอน
สําหรับเรียนดวยตนเอง เปนรายบุคคล คอื นักเรยีนจะตองศกึษาหาความรูตามความสามารถ และ
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ความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือที่บานก็ได สวนมากมักจะมุงใหนักเรียนไดทํา
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพ่ิมเติม นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนไดดวยตนเอง 
 1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรมมีองคประกอบที่ตางกันตามที่นักการศึกษาไดกลาวไว ดังน้ี 
  กรรณิกา ไผทฉันท (2541: 83 – 84) ไดจัดทําชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมมีสวน ประกอบ  
ดังน้ี  
   1. ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อเน้ือหาการเรียน 
   2. คําชี้แจง เปนสวนที่อธิบายการใชชุดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
   3. จุดประสงค เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่นักเรียนตองบรรลุผล หลังการปฏิบัติ
กิจกรรม 
   4. เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาในการเรียนชุดกิจกรรมนั้นๆ 
   5. สื่อ เปนสวนทีร่ะบถุึงวสัดุ อุปกรณทีใ่ชในการดําเนินการกับชดุกิจกรรมนั้นๆ 
   6. เน้ือหา เปนรายละเอียดที่ตองการใหผูเรียนทราบ 
   7. กิจกรรม เปนสวนที่นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดกิจกรรม 
  สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2543: 243) กลาววา ชุดกิจกรรมหนึ่งๆ จะประกอบดวย 
   1. คําชี้แจงหรือคูมือการใช ซ่ึงระบุถึง ชื่อ จุดมุงหมาย วิธีใช ผลที่คาดวา จะ
ไดรับ 
   2. สาระความรูทีจํ่าเปนตองใชในกิจกรรม ไดแก ใบความรู หรือวีดิทัศน เปนตน 
   3. กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ ไดแก บัตรกิจกรรมและใบงาน 
   4. สื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม พรอมคําแนะนําในการใช 
   5. แบบบันทึกผลการปฏิบัติ และการประเมินผล 
  เน้ือทอง นายี่ (2544: 68 – 69) ไดกลาวไววา รูปแบบของชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
   1. ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
   2. แนวคิดหลัก เปนความคิดรวบยอดของกิจกรรม 
   3. จุดประสงคของกิจกรรม เปนที่ระบุเปาหมายที่ตองการใหผูเรียนบรรลุผล 
   4. เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาในการเรียนในชุดกิจกรรม 
   5. ปญหาเพื่อนําไปสูกิจกรรม เปนสวนที่ระบุปญหานํา เพ่ือใหผูเรียนเขาสูกิจกรรม 
   6. รายการวัสดุอุปกรณ  เปนสวนที่ระบุสื่อที่ใชประกอบการทํากิจกรรม 
   7. กิจกรรมฝกปฏิบัติ เปนสวนที่ระบุคาํชี้แจง อธิบายลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติ กิจกรรมในชุดกิจกรรม 
   8. ขอเสนอแนะ เปนสวนที่ระบุขอคิดในการทํากิจกรรม 
   9. สถานการณฝก เปนสวนบรรยายขอความคําถามหรือกิจกรรมฝก 
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   10. บันทึกผลกิจกรรม เปนสวนที่ระบุสิ่งที่ผูเรียนตองปฏิบัติในการทํากิจกรรม
และบันทึกผลขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม 
   11. เอกสารประกอบ เปนรายละเอียดที่ตองการใหผูเรียนทราบ 
   12. คําถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําถามหลังปฏิบัตกิิจกรรม 
   13. เฉลยแนวคําตอบทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบในคําถามหลังปฏิบัติ
กิจกรรม 
  พูลทรัพย โพธิ์สุ (2546: 44 – 46) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย
เอกสาร 2 สวน คือ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และ 2) คูมือผูสอนประกอบการสอนชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   1. ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร มีไวเพ่ือใหผูเรยีนใชเปนแนวทางในการทํากิจกรรม
แตละครั้ง ซ่ึงประกอบดวยดังรายละเอียด ดังน้ี 
    1.1 ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุหมายเลขกิจกรรม และชื่อกิจกรรม 
    1.2 คําชี้แจง เปนสวนที่อธบิายคํามุงหมายหลักของชุดกิจกรรม และลักษณะ
ของกิจกรรม 
    1.3 จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนที่ระบุจุดมุงหมายของกิจกรรมเปนจุดมุงหมาย
เชิงพฤติกรรม 
    1.4 เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาทั้งหมดในการใชชุดกิจกรรมแตละชุด 
    1.5 ใบความรู เปนสวนที่ระบุเน้ือหาของกิจกรรมนั้นๆ 
    1.6 อุปกรณ เปนสวนที่ระบุวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม 
    1.7 กิจกรรม เปนสวนที่ระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรม
ของผูเรียน 
    1.8 แบบฝกหัดทายกิจกรรม เปนสวนที่กําหนดคําถาม เพ่ือตรวจสอบผล
การเรียนรูของผูเรียน 
   2. คูมือประกอบการสอนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีไวเพ่ือใหผูสอนเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน และดําเนินกิจกรรมซึ่งประกอบดวยดังรายละเอียด ดังน้ี 
     2.1 ชื่อกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุหมายเลขกิจกรรม  และชื่อกิจกรรม 
    2.2 ชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายคํามุงหมายหลักของชุดกิจกรรม 
    2.3 จุดประสงคการเรียนรู เปนสวนที่ระบุจุดมุงหมายของกิจกรรมเปนจุดมุงหมาย 
เชิงพฤติกรรม 
    2.4 แนวคิดหลัก เปนสวนทีร่ะบแุนวความคิดหลักที่มีในชุดกจิกรรมแตละชนิด 
    2.5 เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาทั้งหมดในการใชชุดกิจกรรมแตละชุด 
    2.6 สื่ออุปกรณ เปนสวนที่ระบุวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม 
    2.7 การดําเนินกิจกรรม เปนสวนที่ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบตัิ
กิจกรรมของผูเรียน 
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    2.8 คําเฉลยแบบฝกหัดทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําเฉลยแบบฝกหัด เพ่ือ 
เปนแนวทางในการพิจารณาคําตอบของผูเรียน 
    2.9 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเปนสวนที่ระบุคําแนะนําในการทํากิจกรรม 
  ศิริลักษณ หนองเส (2545: 6 – 7) ไดจัดทําชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร ภายในชุดกิจกรรมนี้ มีโครงสราง ดังน้ี 
   1. ชื่อชุดกิจกรรม หมายถึง ชื่อกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 
   2. ชื่อหนวย หมายถึง หัวขอเร่ืองยอยที่ประกอบขึ้นเปนชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
การเรียนรูทางวิทยาศาสตร ในแตละชุดกิจกรรม 
   3. คําชี้แจงสําหรบันักเรยีนในการปฏิบตัิกิจกรรมในชุดกิจกรรม หมายถึงขอแนะนํา
ในการเรียนดวยตนเอง จากชุดกิจกรรมของผูเรียน 
   4. สาระการเรียนรู หมายถึง เน้ือหารายละเอียดของหนวยการเรียนในชุดกิจกรรม 
   5. ตัวบงชี้ในการเรียนรู หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรียนรูของเนื้อหา ใน
หนวยยอยของชุดกิจกรรมตามที่หลักสูตรกําหนด 
   6. เวลาที่ใช หมายถึง ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม ในแตละหนวยของ
ชุดกิจกรรม 
   7. กิจกรรมการเรียนรูในหนวย หมายถึง การกําหนดงานที่จะใหผูเรียนปฏิบัต ิ
   8. สื่อและอุปกรณที่ใช หมายถึง วัสดุอุปกรณทีใ่ชกบัการเรยีนการสอนในชุดกจิกรรม 
   9. การประเมินผล หมายถึง การทดสอบความสามารถของผูเรียนหลังจากเรียน
ดวยหนวยการเรียนในชุดกิจกรรม 
  คารดาเรลลี่ (Cardarelli. 1973: 150) ไดกําหนดโครงสรางของชุดกิจกรรม ไววา 
ประกอบดวย 
   1. หัวขอ (Topic) 
   2. หัวขอยอย (Subtopic) 
   3. จุดมุงหมายหรือเหตุผล (Rational) 
   4. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 
   5. การทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) 
   6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง ( Active and Self-Evaluation) 
   7. การทดสอบยอย (Quiz and Formative Test) 
   8. การทดสอบขั้นสุดทาย (Post-Test and Summative Evaluation) 
  กรีน (Green.  1976: 38 – 47) กลาวไววา การสอนวิทยาศาสตรสําหรับผูเรียนใน 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เม่ือผูสอนมีการนําอุปกรณตางๆ เขามาใชในการสอน ตองมีการพัฒนา
ใหเหมาะกับหลักสูตรและเปาหมาย เนนใหเด็กไดคนพบความจริงดวยตนเอง ไดทาํงานดวยตนเอง
ตามความยากงายอยางเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจะมีประสิทธภิาพ ดังนั้น จึงเสนอรูปแบบ
การสรางชุดการเรียนในการสอนวิทยาศาสตรดวยตนเอง ไว ดังน้ี 
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   1. บัตรคําถามคําตอบ ซ่ึงนําไปใชกอนและหลังการเรียน เพ่ือศึกษาวาผูเรียนรู
หรือไมรูเรื่องเก่ียวกับงานที่ทํามากอนและเพื่อใหเด็กเกิดความคิดกอน 
   2. การทดลอง ประกอบดวยปญหาที่นําไปสูการทดลอง วัสดุอุปกรณที่ใช และ
วิธีดําเนินการทดลอง บทบาทของผูสอนในการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง คือ เปนผูตรวจสอบ
ผลการทดลอง ผูสอนตองพยายามใหผูเรียนไดรวมอภิปราย และผูสอนตองแนะนําใหผูเรียนทดลองซ้ํา 
เพ่ือตรวจสอบผลการทดลอง 
  เดอวีโต และ ครอกโกเวอร (Devito ; & Krokover. 1976: 388) ไดจัดทํา ชุดการเรียน 
กิจกรรมวทิยาศาสตร เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคมีชือ่วา “Creative Science Ideas and Activities 
for Teachers and Children” กิจกรรมที่สรางขึ้น นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสัมพันธกับ
ความรูทางวิทยาศาสตร แตละกิจกรรมควรกระตุนใหผูอานเกิดความคิด เพ่ือใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ  
ตามมา ดังน้ันเพ่ือใหกิจกรรมวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จ รูปแบบการสรางชุดการเรียนกิจกรรม 
ควรประกอบดวย 
   1. ระบุปญหา เพ่ือนําไปสูการทํากิจกรรม 
   2. กําหนดสถานการณ ซ่ึงเปนการบรรยายหรือกําหนดกิจกรรมการทดลอง 
   3. คําถามจากสถานการณหรือการทํากิจกรรมทดลอง จะไมมีคําตอบที่ตายตัว
เด็กจะตอบอยางไรก็ได คําตอบของเด็กจะอยูในรูปของการตั้งสมมติฐาน 
   4. ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น เพ่ือแนะนําเด็กใหทํากิจกรรมตอเน่ืองไปอีก 
   5. ถามเพื่อใหเด็กเกิดความคิดความสนใจและหาขอเท็จจริงตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 
  บุญชม ศรีสะอาด (2541: 95) และ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 95 – 96) กลาวถึง
องคประกอบของชุดกิจกรรมไว ดังน้ี 
   1. คูมือการใชชุดกิจกรรม เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูใชชดุกิจกรรมศึกษา และ
ปฏิบัตติามเพือ่บรรลุผล อยางมีประสิทธิภาพ อาจประกอบดวยแผนการสอน สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม
กอนสอน บทบาทผูเรียน และการจัดชั้นเรียน 
   2. บัตรงาน เปนบัตรที่มีคําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอยางไรบาง โดยระบุกิจกรรม
ตามลําดับขั้นตอนของการเรียน 
   3. แบบทดสอบวดัผลความกาวหนาของผูเรยีน เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับ
ตรวจสอบวา หลังจากเรียนดวยชุดกิจกรรมแลวผูเรียนเปลีย่นแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู
ที่กําหนดไวหรือไม 
   4. สื่อการเรียนตางๆ เปนสื่อสาํหรับผูเรียนไดศึกษา มีหลายชนิดประกอบกนั  
อาจเปนประเภท สิ่งพิมพ เชน บทความ เน้ือหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท
โสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ แผนภูมิตางๆ เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป สไลด ของจริง เปนตน 
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 จากการศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรม ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม
การเขียนผังมโนมติ ประกอบดวย ชื่อชุดกิจกรรม คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม จุดประสงคของกิจกรรม  
เวลา สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบและคําเฉลยแบบทดสอบ   
 1.4 ข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรม 
  จากการศึกษาขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม ซ่ึงไดมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอ
ไวดังน้ี 
  สุกิจ ศรีพรหม (2541: 69 – 70) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการสรางชุดกิจกรรมวา  
ชุดกิจกรรมประกอบดวยขั้นตอน 10 ขั้นตอน ดังน้ี 
   1. กําหนดหมวดหมู เน้ือหาประสบการณ 
   2. กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาออกเปนการสอนโดยประมาณเนื้อหาวชิา
ที่ครูจะถายทอดความรูแกนักเรียน 
   3. กําหนดหวัเรื่อง ครูจะตองถามตนเองกอนวาสอนเรื่องอะไร และควรใหประสบการณ
แกนักเรียนในเรื่องอะไรบาง 
   4. กําหนดมโนทัศน และหลักการใหสอดคลองกับหนวยการเรียน 
   5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับเรื่องหรือกจิกรรมโดยกําหนดเปนวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม 
   6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหชัดเจน 
   7. กําหนดแบบประเมินการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
   8. ผลิตสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเรื่องที่เรียน จัดเปนหมวดหมูกอนนําไปทดลอง
หาประสิทธิภาพตอไป 
   9. การหาประสทิธิภาพของชุดกจิกรรมตองมีการสรางเกณฑ โดยคํานึงถึงหลักการ
ในการเรียนรูของผูเรียน 
   10. การใชชุดกจิกรรม เม่ือชุดกจิกรรมไดรับการปรบัปรงุใหมีประสทิธิภาพ แลว 
นําชุดกิจกรรมไปใชกับนักเรียน 
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 53 – 55) ไดเสนอขั้นตอนในการผลิตชุด
การสอน ดังน้ี 
   1. กําหนดเรื่องเพ่ือทําชุดการสอน อาจแบงยอยหัวขอเปนหัวขอยอยขึ้นอยูกับ
ลักษณะของเนื้อหาและลักษณะของการใชชุดกิจกรรม 
   2. กําหนดหมวดหมูเน้ือหา และประสบการณ อาจมีการกําหนดเปนกลุมสาระ
การเรียนรู หรือบูรณาการใหเหมาะสมตามวัย 
   3. จัดหนวยการเรียนการสอนใหเหมาะสม วาจะมีการแบงเปนกี่หนวยหัวขอยอย
อะไรบาง ใชเวลานานเทาไรใหพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 



 17 

   4. กําหนดหัวขอเร่ือง เพ่ือสะดวกแกนักเรียนวาแตละหนวยประกอบดวยหัวขอ
ใดบาง 
   5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ตองมีการกําหนดใหชัดเจนวานักเรียน
เกิดความคิดรวบยอดหรือหลักการใดบาง 
   6. กําหนดจุดประสงคการสอน หมายถึง จุดประสงคที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู
หรือจุดประสงคทั่วไปรวมทั้งเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   7. กําหนดกิจกรรมการเรียนตองกําหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
เพ่ือเปนแนวทางการผลิตสื่อการเรียน กิจกรรมการเรยีน การออกแบบทดสอบ 
   8. กําหนดแบบประเมินผล ตองออกแบบประเมินใหตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
เพ่ือทราบความเปนไปของนักเรียนวามีความกาวหนาทางการเรียนเปนอยางไร 
   9. เลือกและผลติสื่อการสอน ควรมีสื่อการสอนในแตละหัวเรือ่งใหเรยีบรอย ควรจัด
สื่อการสอนเหลานั้นออกเปนหมวดหมูในกลองหรือแฟมที่เตรียมไวกอนนําไปหาประสทิธภิาพ เพ่ือ
หาความตรง ความเที่ยงกอนนําไปใช 
   10. สรางขอสอบกอนเรียนและหลังเรียน ควรสรางใหครอบคลมุเน้ือหา และกจิกรรม
ที่กําหนดใหเกิดการเรียนรูโดยพิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรูเปนสําคัญ 
   11. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เม่ือสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลว
ตองนําชุดการสอนไปทดสอบโดยวิธีการตางๆ กอนนําไปใชจริง 
  บัททส (อภิญญา เคนบุปผา. 2546: 25 ; อางอิงจาก Butts. 1974: 85) ไดเสนอ
หลักการสรางชุดกิจกรรมไว ดังน้ี 
   1. กอนที่จะสรางตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวา จะเขียนเกี่ยวกบัเรือ่งอะไร  
วัตถุประสงคอะไร  
   2. ศึกษางานดานวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทํา 
   3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคลองกัน 
   4. แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเปนกิจกรรมยอยๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของผูเรียน 
   5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
   6. กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
   7. กําหนดการประเมินผลวาจะประเมินกอนหรือหลังเรียน 
 จากการศึกษาการสรางชุดกิจกรรมตองศึกษาเนื้อหาของวิชา ลักษณะเฉพาะของวิชา เพ่ือ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เลือกใชสือ่
ใหเหมาะสม มีวิธีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและนาํชุดกิจกรรมไปทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพ
กอนนําไปใชจริง 
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 1.5 ประโยชนของชุดกิจกรรม 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 39) ไดกลาวถึงขอดีของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
ไว ดังน้ี 
   1. ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามอัตภาพ ความสนใจของแตละคน 
   2. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู 
   3. ชวยสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่ยังเรียนไมทัน 
   4. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน 
   5. ชวยไมใหเกิดความเบื่อหนายจากการเรียนที่ครูตองทบทวนซ้ําซาก 
   6. สนองความแตกตางระหวางบุคคล  ไมจําเปนตองเรียนใหพรอมกัน 
   7. นักเรียนตอบผิดไมมีผูเยาะเยย 
   8. นักเรียนไมตองคอยฟงการสอนของครู 
   9. ชวยลดภาระการสอนของครู 
   10. ชวยประหยัดรายจายอุปกรณที่มีนักเรียนจํานวนมาก 
   11. นักเรียนจะเรียนเม่ือไรก็ได ไมตองคอยฟงผูสอน 
   12. การเรียนไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
   13. สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน 
  เน้ือทอง นายี่ (2544: 22) ไดกลาว โดยสรุปถึงประโยชนของชุดกิจกรรมการเรียนรู
ไว ดังน้ี 
   1. เปดโอกาสใหผูเรียนใชความสามารถของตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคล 
   2. ชวยใหทุกคนประสบความสาํเร็จในการเรยีนรู ตามความสามารถของผูเรียน  
   3. ชวยฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   4. ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   5. ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น 
   6. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกับผูสอน 
   7. เราความสนใจของผูเรียนไมทําใหเกิดความเบื่อหนายในการสอน 
   8. สงเสริมพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน 
  อภิญญา เคนบุปผา (2546: 26) กลาววา ชุดกิจกรรมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การสอนของครู และสงเสริมการเรียนของนักเรียน ใหเกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมดวยตนเอง ซ่ึงเปนการเรียน
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏบิัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถของ
แตละบุคคล ทาํใหนักเรียนไมเบื่อหนายที่จะเรียน แตมีความกระตือรือรนที่จะคนควาหาคําตอบดวย
ตนเอง ทําใหนักเรียนมีโอกาสในการฝกทักษะปฏิบัติดานตางๆ ไดดวย 
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  ธงชัย ตนทัพไทย (2548: 15) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมไววา เปนสือ่
การสอนที่มีคุณภาพ เพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูสอน และสงเสริม
พัฒนาใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีโอกาสฝกปฏบิัตแิละแสดงความคิดอยางสรางสรรค  
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรตามศักยภาพ ของแตละบุคคลไดอยางเต็มความสามารถ โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะสมบูรณทั้งดานความรู เปนคนดี และมีความสุข เสริมสราง
มนุษยสัมพันธแบบกัลยาณมิตรกับผูอ่ืน 
 จากการศึกษาประโยชนของชุดกิจกรรม  สรุปได ดังน้ี 
  1. สงเสริมใหผูเรียนศึกษาเรยีนรูดวยตนเองเตม็ศักยภาพและสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
  2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น แกปญหาเปน ฝกการตดัสินใจ และ
ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  3. กระตุนความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน 
  4. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู 
  5. ลดปญหาการขาดแคลนครู เน่ืองจากชุดกิจกรรมผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ในทุกสถานที่และทุกเวลา 
  6. สงเสริมการศกึษานอกระบบ เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และไมจําเปน 
ตองใชเฉพาะในโรงเรียน  
 1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วิวาส (Vivas. 1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนา และ
ประเมินคาของการรบัรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซเูอลา โดยใชชุดการสอน
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 คือ ดานความคิด  
ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมมีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคดิ  
ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทาง
สังคม หลังจากไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
   วิลสัน (Wilson. 1989: 416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุด
การสอนของครู เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก ผลการวิจัย
พบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนแบบปกติอันเปนวิธีการหนึ่งที่
ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
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  งานวิจัยในประเทศ 
   กรรณิการ ไผทฉันท (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ตามวิธกีารวิจัยในการพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคตติอสิ่งแวดลอมในกิจกรรม
ชุมนุมวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ปรากฏวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นบูรณาการของนักเรียนทีไ่ดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการวิจัยกับการสอน
แบบสบืเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 และเจตคตติอสิ่งแวดลอม
ของนักเรียนทีไ่ดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวธิีการวิจัยกับการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   ชลสีย จันทาส ี(2543: บทคดัยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือคร ู 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ศิริลักษณ หนองแส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางการพึ่งพา
ตนเอง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวทิยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครมีูความสามารถ
ทางการพึ่งพาตนเองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถทางการพึ่งพา
ตนเอง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีดานความสามารถในการสรางสิ่งประดษิฐทางวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสามารถศักยภาพในการเรียนรู
ไดหลายดาน อีกทั้งยังสงเสรมิใหผูเรยีนไดสรางองคความรูดวยตนเอง พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทกัษะตางๆ ของผูเรียน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะสราง
ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ เรื่อง อาหารและสารอาหาร เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
และการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. เอกสารเก่ียวกับผังมโนมติ 
 2.1 มโนมติ 
  2.1.1 ความหมายของมโนมติ 
   มโนมติเปนคาํแปลมาจาคําวา Concept ในภาษาอังกฤษ นักการศกึษา และ
นักภาษาศาสตรของไทยไดพยายามหาคําแปลใหกะทัดรดัและมีความหมายตรงกบัศพัทเดิมใหมาก  
จึงไดมีคําวา สังกัป มโนทัศน มโนภาพ ความคิดรวบยอด มโนคติ และมโนมติ ผูวิจัยขอใชคําวา  
มโนมติ นักการศึกษาไดใหความหมายของมโนมติไวหลายทาน ดังน้ี 
   วิไลวรรณ ตรศีรีชะนะมา (2537: 49) ไดใหความหมายของมโนมติไววา มโนมติ  
คือ แนวคิดสําคัญที่ไดจากการสรุปหรือกลั่นกรองจากขอมูลหรือขอเท็จจริง การสรุปอาจไดมาเปน
ถอยคําหรือประโยคที่กะทัดรัดและสื่อความหมายได หรืออาจสรุปออกมาเปนกลุมเปนประเภทใน
รูปใดรูปหน่ึง ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล ลักษณะของมโนมติของแตละวิชา 
   นวลจิต เชาวกีรติพงษ (2537: 22) ไดใหคําจํากัดความของมโนมติ ไววา  หมายถึง 
การสรุปลักษณะ หรือสมมติสวนที่สําคัญของวัตถ ุสิ่งของ เหตุการณ สิ่งแวดลอม หรือความคิด
อันเปนผลมาจากประสบการณที่มีตอสิ่งเหลานั้น ซ่ึงแสดงออกมาโดยภาษาหรือถอยคําที่เนนนามธรรม 
   ทวีป บรรจงเปลี่ยน (2540: 25) ไดใหคําจํากัดความของมโนมติไววา มโนมติ  
หมายถึง ความคิด ความเขาใจ ของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ซ่ึงเกิดจาก
การสังเกตหรือประสบการณหลายๆ แบบ และใชคุณลักษณะประมวลเขาดวยกันเปนขอสรุป เพ่ือ
อธิบาย หรือใหคําจํากัดความของสิ่งน้ันหรือเร่ืองนั้น 
   มนมนัส สุดสิ้น (2543: 11) สรุปวา มโนมติ หมายถึง ความคิด ความเขาใจ  
ของบคุคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือเรื่องใดเรือ่งหน่ึง ซ่ึงอาจเกิดจากการสังเกตหรือประสบการณเดิมแลว
ใชคุณลักษณะของสิ่งเหลานั้น มาสรุปหรือใหคําจํากัดความของสิ่งน้ัน 
   สุวิทย-อรทัย มูลคํา (2545: 174) มโนมติ หมายถึง ความคิด ความเขาใจที่สรุป
เกี่ยวกบัการจดักลุมสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่เกิดจากการสังเกตหรือไดรับประสบการณ
เกี่ยวกับสิ่งน้ันหรือเรื่องนั้นแลวใชคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จัดเขาเปน
กลุมเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจสิ่งตางๆ ไดงายขึ้น   
   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 27) สรุปวา มโนมติ หมายถึง ความคิด ความเขาใจ
ของแตละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการนําความรูที่ไดมาสัมพันธกับ
ประสบการณเดิม เพ่ือหาขอสรุป หรือคําจํากัดความของสิ่งน้ัน 
   อารม โพธิ์พัฒน (2550: 58) สรุปวา มโนมติ หมายถึง ความคิดรวบยอด จาก
ความเขาใจ จากการรับรูโดยสิ่งเรา เหตุการณ ลําดับเปนกระบวนการความคิดที่สามารถสรางไว
อยางเปนระบบเปนขั้นตอนจนสามารถนํามาคิดเปนคําจํากัดความประมวลเปนภาพหลักได 
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   กูด (Good. 1959: 124) ไดใหความหมายของมโนมติไว 3 ลักษณะ คือ 
    1. ความคิด หรือสัญลักษณของสวนประกอบ หรือลักษณะรวมที่สามารถ
จําแนกออกเปนกลุมหรือเปนพวก 
    2. สัญลักษณเราความคิดทั่วไป เชิงนามธรรมเกี่ยวกับสถานการณกิจการ
หรือวัตถุ 
    3. ความรูสึกนึกคิด ความเห็นความคิดหรือภาพความคิด 
   โนแวค และ โกวิน (Novak ; & Giowin. 1983: 5) ไดใหความหมายของมโนมติ
ไววา มโนมติ หมายถึง ความสม่ําเสมอที่มีอยูในเหตกุารณ หรือวัตถตุางๆ และตราไวใหเปนที่
หมายรูกันดวยคําพูด 
 จากการใหความหมายของมโนมติของนักวิชาการตาง  ๆสามารถสรุปไดวา มโนมติ หมายถึง  
ความคิดรวบยอด ความเขาใจที่สรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรือ่งหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการไดรับประสบการณ
ในเรื่องนั้น แลวนําความรูที่ไดมาสัมพันธกับประสบการณเดิม เพ่ือหาขอสรุป หรือคําจํากัดความ
ของสิ่งน้ัน 
  2.1.2 ความสําคัญของมโนมติ 
   มโนมติ เปนพ้ืนฐานที่สําคญัในการเรียนรูและการดํารงชีวติของคน คนตองสราง
มโนมติอยูเสมอตราบเทาที่มีสิ่งเรามาปะทะประสาทสัมผัส ทําใหเกิดการเรียนรู 
   นวลจิต เชากีรติพงศ (2537: 21) กลาววา การเรียนรูมโนมติ จะชวยใหผูเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรูในเรื่องนั้นถึงระดับสูงสุดได และนอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู 
สิ่งที่เกี่ยวของไดรวดเร็วขึ้น เพราะเกิดการจัดระบบของขอมูลไดเรียบรอยแลวในสมอง เม่ือปะทะ
กับสิ่งเรา ก็สามารถจําแนกจัดหมวดหมูและเชื่อมโยงกับมโนมติเดิมที่มีอยูไดงาย 
   ออซูเบล (Ausubel. 1968: 505) ไดกลาววา ในชีวิตประจําวันของทุกคนตอง
พบกับปญหาที่ตองคิดอยางหนัก และไมสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยเหตุน้ีเอง จึงทําใหคนอยูในโลก
ของมโนมติมากกวาวัตถุ เหตุการณ สถานการณ การตัดสินใจลวนแตตองผานเคร่ืองกรองที่เปน
มโนมติทั้งสิ้น 
 ดังน้ัน จึงสามารถสรุปความสําคัญของมโนมติได  ดังน้ี 
  1. มโนมติเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูและการดํารงชีวิตของมนุษย 
  2. มโนมตเิปนการสรางประสบการณเพ่ือใหมนุษยเกิดการพฒันาใหเทาทันเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
  3. มโนมติเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรูใหสูงขึ้น 
  4. มโนมติถือเปนการนํากระบวนการมาสรางการเรียนรูอยางเปนระบบ 
  5. มโนมติเปนประสบการณสั่งสมเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา 
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 จากการศึกษาความสําคัญของมโนมติ สรุปไดดังนี้ มโนมติชวยใหผูเรียนสามารถจัดขอมูล
ไดอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงความรูไดซ่ึงใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
เปนประสบการณสั่งสมเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป 
  2.1.3 การสรางมโนมติ 
   รัสเซล (อุดมลักษณ นกพึง่พุม. 2545: 31 ; อางอิงจาก Russel. 1956: 249)  
ไดกลาวถึงกระบวนการสรางมโนมติวา เปนผลมาจากการรับรู ความจํา และจินตนาการ รวมทัง้
สิ่งแวดลอมภายนอกและภายในอินทรีย ไดแก องคประกอบทางอารมณ ความตึงเครียด ความตองการ
หรือปญหาที่ตองการแกไข การที่จะสรางมโนมติไดน้ันจะตองผานกระบวนการ 3 ขั้น คือ การแยกแยะ  
การยนยอ การสรุปครอบคลุม กระบวนการทั้ง 3 น้ี จะตองเกิดขึน้อยางประสมประสานกัน และเกิดขึ้น
ในระหวางที่มีการรับสัมผัส (Sensory Impression) การทํางานของกลามเนื้อ การใชกลามเนือ้  
การตั้งคําถาม การอาน และการแกปญหา ซ่ึงทั้งหมดนี้จะรวมกันเขาเปนโครงสรางมโนมติ 
   นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2537: 55 – 60) ไดกลาวถึงกระบวนการสรางมโนมติ
วา มโนมติจะเกิดขึ้นไมไดเลยถาไมมีประสบการณ ดังน้ัน บุคคลที่มีประสบการณตางกัน ยอมมี
มโนมติแตกตางกันในการสรางมโนมติประสบการณที่มีมากกวา ทําใหมโนมติมีรายละเอียด และ
ซับซอนมากขึ้นแสดงได ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  แผนภูมิแสดงกระบวนการเกิดมโนมติ 

ที่มา : นวลจิตต เชาวกีรติพงศ. (2537). ความคิดรวบยอดกับการเรียนการสอน.  หนา 57. 

Stimuli 
สิ่งเรา 

 

Organism 
อินทรีย 

Sensation 
การรับรู 

Meaning 
(Perception) 

Memory 
ความทรงจํา 

Discrimination 
แยกแยะ 

Generalization 
สรุปกฎเกณฑ 

or 
Concept 
มโนมติ 



 24 

 จากภาพประกอบ เม่ืออินทรีย (Organization) ไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา (Stimuli) ก็
จะเกิดการรับรู (Sensation) เชน เม่ือเด็กเห็นสัตวชนิดหนึ่งมีสี่ขา ขนนุมยาว รองเหมียวๆ และ
แมบอกวา “แมว” เด็กจะรับรูและเกิดการตีความ (Meaning) วาสิ่งที่มองเห็นน้ีเรียกวา “แมว”  
ในขณะที่เด็กเกิดการรับรูอยางมีความหมาย (Perception) เกี่ยวกับแมวแลวเด็กจะเก็บการรับรูไว
ในความทรงจํา (Memory) ตอมาเมื่อเด็กไดรับสิ่งเราใหม  เปนสัตวสี่ขาเชนกัน แตตัวโตกวา และ
เหาเสียงดัง เด็กก็จะรับรู และเปรียบเทียบภาพของสิ่งเราใหมกับการรับรูเดิมเกี่ยวกับแมวที่มีอยู  
เด็กจะแยกแยะไมออกในระยะแรก แตถาแมไมชวยบอกสิ่งเราใหมน้ีคือ “สุนัข” เด็กก็จะสามารถ
แยกแยะความแตกตาง (Discrimination) ระหวางแมวและสุนัขไดทันที และยังไดเก็บการรับรูที่มี
ความหมายเกี่ยวกับสุนัขไวในความทรงจําอีกสวนหนึ่งดวย ตอมาเม่ือเด็กไดรับสิ่งเราใหมอีกเปน
แมวที่มีลกัษณะแตกตางออกไป เชน มีสหีรือขนาดรูปรางตางกัน และแมบอกวาเปนแมวไดในที่สุด 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา มโนมติเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการคิดในระดบัสูงของบุคคล อันสงผลตอการพัฒนาความรูและความสามารถของนักเรียน  
ซ่ึงผูสอนควรแสวงหา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการสรางมโนมติของนักเรียน 
  2.1.4 ปจจัยที่มีผลตอการสรางมโนมติ 
   1. สิ่งเรา สิ่งเราที่มีความชัดเจน สมบูรณ จะชวยใหความสามารถแยกแยะ  
ความคลายคลึง และแตกตางของวัตถุ สิ่งของที่พบใหมไดสะดวกขึ้น 
   2. ความสามารถในการรบัรู ตีความและการบนัทึกความจําบคุคลที่มีความสามารถ
รับรูและตีความไดอยางรวดเร็ว จําไดแมนยําจะสามารถสรางมโนมติไดเร็ว 
   3. ความสามารถในการแยกแยะเหตุการณหรือสิ่งเรา บุคคลที่มีระดับสติปญญาสูง
มีความเฉลียวฉลาดยอมมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ รวดเร็วกวา 
   4. ความสามารถในการสรางจินตนาการ บคุคลทีมีความสามารถในการสราง
จินตนาการไดดีจะสามารถสรางมโนมติไดงายเพราะของบางอยางเปนนามธรรมไมอาจมองเห็นได 
   5. ความสามารถในการใชภาษา บุคคลที่มีความสามารถทางภาษาดี จะสามารถ
สื่อสารมโนมติไดอยางถูกตองและชัดเจน 
 2.2 การเรียนการสอนมโนมติและหลักการ 
  มโนมติเปนองคประกอบยอยๆ อยูในระบบโครงสรางของความรู ความสําคัญของ
มโนมติในแตละมโนมติน้ันบางครั้งจะมีความสัมพันธกันอันเปนแนวทางสรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ 
ทฤษฎี หรือนําไปใชแกปญหาและสรางสรรคตอไป กระบวนการที่จะเกิดหลักการไดจะตองมีมโนมติ
อยางนอยตั้งแตสองมโนมติขึ้นไปมาสรุปสัมพันธเปนเหตุเปนผล 
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  2.2.1 วิธีสอนใหเกิดมโนมติ 
   วิชัย วงศใหญ (2537: 179) ไดเสนอวิธีสอนเพื่อใหเกิดมโนมติ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
    1. ขอมูลหรือขอเท็จจริง (Data or Fact) จะเปนปจจัยพ้ืนฐานที่จะบงชี้ให
ผูเรียนสังเกต จําแนก ตรวจสอบ และนํามาประกอบพิจารณากระบวนการคิดวาสาระที่แทของ
ขอมูลเพ่ือจะนําไปสูการสังเคราะหเปนลักษณะรวมตอไป 
    2. มโนมติ (Concept) คือ กระบวนการเฟนจําแนกของผูเรียนที่สังเคราะห
มาจากขอมูลในขอที่ 1 เชน ลักษณะรวม คณุสมบตัิ ประเภท ความจริง แสดงความจริงที่สอดคลองกนั
รวมทั้งการแสดงความเปนเหตุเปนผลกัน เปนตน 
    3. ความสัมพันธระหวางมโนมติตางๆ หรือแนวคิด (Generalization) คือ  
กระบวนการที่ผูเรียนสามารถนํามโนมติตางๆ มาวิเคราะห และสังเคราะหวามีมโนมติใดบางมี
ความสัมพันธเปนเหตุเปนผลกัน ซ่ึงจะเปนแนวทางสรปุเปนหลักการ หรือความรูใหมเกิดขึ้น 
    4. หลักการ (Principles) กระบวนการที่ผูเรยีนนําแนวคิดที่สรปุไดเปนหลกัการ
ในขอที่ 3 นําไปใชแกปญหา สรางสรรค หรือนําหลักการที่ไดมาตั้งเปนสมมติฐาน เพ่ือจะแสวงหา
ความรูใหมตอไป เพ่ือจะทําใหกระบวนการสอนนี้แจมชัดขึ้นอีก ขอยกตัวอยางที่เปนรูปธรรมสําหรบั 
ขั้นตอนการสอนแนวคิดหรือหลักการ ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิกระบวนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดมโนมติและหลักการ 
ที่มา : วิชัย วงศใหญ.  (2537).  การเรียนการสอนความคิดรวบยอดและหลักการ.  หนา 178. 

 
 

จากการศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนมโนมติ พบวา กระบวนการเรียนการสอน
ที่จะใหผูเรียนเกิดมโนมติ ผูสอนจะตองกระตุนคิดและกระทําดวยตนเองมากที่สุด สวนบทบาทของ
ผูสอนจะเปนเพียงผูคอยชี้แนะเทานั้น และพบวา กระบวนการสอนมโนมติ เปนการฝกกระบวนการคดิ

ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล ขอมูล 

หลักการ  กฎ  ทฤษฎ ี

กลุมของความคิดรวบยอด 

กระบวนการใชเหตุผล 
การคิดแกปญหา 

กระบวนการคดิสรางสรรค 

ลักษณะรวม ลักษณะรวม ลักษณะรวม 

ขอมูล  ขอมูล  ขอมูล  

ประสบการณเดิมของผูเรียน 1. ........... 2. ............ 3. ............ 

กระบวนการสังเคราะห 
ลักษณะรวม  เพ่ือการจัด
ประเภท  เปนมโนมติ 

กระบวนการรบัรู 
 

การสังเคราะห 
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ใหกับผูเรียน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 ปพุทธศักราช 
2540 – 2544: 46 – 47.  
 2.3 ผังมโนมติ   
  2.3.1 ความหมายของผังโนมติ   
   มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของผังมโนมติไว ดังน้ี 
   มนัส บุญประกอบ (2533: 26) ไดสรุปความหมายของผังมโนมติวา ผังมโนมติ 
มีลักษณะเปนแผนภูมิอยางหนึ่ง ที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนมติดวยเสนและคําเชื่อมโยงที่มี
ประโยคหรือขอความที่มีความหมายได 
   ประทีป ชูหม่ืนไวย (2540: 12) ใหความหมายของผังมโนมติไววา ผังมโนมติ  
หมายถึง แผนที่สรางขึ้นเพ่ือแสดงความสัมพันธกันอยางมีความหมายระหวาง มโนมตติั้งแต 2 มโนมติ 
ขึ้นไป ในลกัษณะ 2 มิติ ดวยคําเชื่อมทําใหเกิดประโยคที่มีความหมายแสดงถึงความรูใหม เขาเชื่อมกับ
ความรูเดิมในโครงสรางทางสติปญญาของผูเรียน โดยมโนมติที่มีความหมายกวาง และครอบคลุม
อยูบนสุดของแผนผังแลวลดลําดับลงมาเปนมโนมติรอง ซ่ึงแสดงลักษณะเดิมขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด
ไดเปนมโนมติเฉพาะเจาะจง 
   อารม โพธิ์พัฒน (2550: 60) ไดใหความหมายของผังมโนมติไววา ผังมโนมติ  
หมายถึง การจัดกระบวนการคิดที่สรางขึ้น เพ่ือแสดงความสัมพันธกันอยางเปนระบบ สรางเปน
ผังที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนมติตั้งแต 2 มโนมติขึ้นไปสามารถเชื่อมโยงความคิดที่สัมพันธกัน  
ชวยใหผูเรียนเกิดการรับรูเปนกระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
   โนแวค และ โกวิน (จารุวรรณ โพธิ์ทองธรรม. 2540: 10 ; อางอิงจาก Novak ;  
& Giowin) ไดกลาวไววา “ผังมโนมติเปนผังที่ใชแสดงความสัมพันธ อันมีความหมายระหวางมโนมติ
ตางๆ โดยทําใหอยูในรูปของประพจน” โดยนิยามความหมายของประพจน ดังน้ี “ ประพจน คือ  
มโนมติอยางนอย 2 ที่แสดงออกดวยภาษา และเชื่อมกันเปนหนวย ที่มีความหมายหนวยหนึ่ง”     
 จากที่นักวิชาการตางๆ ไดใหความหมายของแผนผังมโนมติ สามารถสรุปไดวา ผังมโนมติ  
หมายถึง แผนผังที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนมติที่เกี่ยวของกันตั้งแต 2 มโนมติ ขึ้นไป อยางมี
ระบบและเปนลําดับขั้น โดยอาศัยคํา หรือขอความเปนตัวเชื่อมใหความสัมพันธของมโนมติตางๆ 
เปนไปอยางมีความหมาย   
  2.3.2 ประเภทของผังมโนมติ 
   มนัส บุญประกอบ (2533: 27 – 29) ไดจําแนกประเภทของผังมโนมต ิออกเปน  
4 ชนิด ดังน้ี 
    1. ชนิดกระจายออก (Point Grouping) เปนผังมโนมติที่เริ่มจากคําที่เปน
มโนมติหลักจะเชื่อมโยงกระจายออกไปทุกทศิทาง เพ่ือเชื่อมตอกับมโนมติยอย  ๆดังแสดงในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ  3  แสดงตัวอยางผังมโนมติชนิดกระจายออก 
ที่มา : มนัส บุญประกอบ. (2533). ยุทธศาสตรใหมทางการศึกษา:แผนภูมิมโนมติ. หนา 27. 
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    2. ชนิดปลายเปด (Open Grouping) เปนผังมโนมติที่แสดงการเชื่อมโยง
กลุมมโนมตติางๆ ลดหลั่นกันลงไปตามลาํดับความสําคญัของมโนมตทิี่ผูเขยีนกาํหนดไว ดังแสดง
ใน ภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4  แสดงตัวอยางผังมโนมติชนิดปลายเปด 
ที่มา : มนัส บุญประกอบ. (2533). ยุทธศาสตรใหมทางการศึกษา:แผนภูมิมโนมติ. หนา 28. 
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    3. ชนิดเชื่อมโยง (Linked Grouping) เปนผังมโนมติที่มีลักษณะคลายกับ
ชนิดปลายเปดแตมีการเชื่อมโยงขามชุดระหวางมโนมติได ดังแสดงใน ภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงตัวอยางผังมโนมติชนิดเชื่อมโยง 
ที่มา : มนัส บุญประกอบ. (2533). ยุทธศาสตรใหมทางการศึกษา: แผนภูมิมโนมติ. หนา 28. 

 
 
 
 

สารสังเคราะห 

สารสังเคราะหธรรมชาต ิ สารสังเคราะหวิทยาศาสตร 

โปรตีน เสนใยไหม แปง กระบวนการสงัเคราะห 

โมโนเมอร 

โพลีเมอร 

พลาสติก ใยสังเคราะห 

เชน 
จะตองผาน 

เกิดจาก 

ไดเปน 

เชน 



 31 

    4. ชนิดปลายปดหรือลอมเปนวง (Close Grouping) เปนผังมโนมติคอนขาง
จะมีลักษณะจํากัดอยูในตัวเอง ดังแสดงใน ภาพประกอบ  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงตัวอยางผังมโนมติชนิดปลายปดหรือเปนวง 
ที่มา: มนัส บุญประกอบ. (2533). ยุทธศาสตรใหมทางการศึกษา:แผนภูมิมโนมติ. หนา 29. 

 
 
 จากการจําแนกประเภทของผังมโนมติ จะเห็นไดวา แตละประเภทมีลกัษณะที่แตกตางกัน
หลายประการ ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอจํากัดที่ไมเหมือนกัน บางประเภทใชเขียนไดซับซอนกวางขวาง  
บางประเภทเขียนไดคอนขางจํากัด ซ่ึงจะใชประเภทใดนั้นก็ขึ้นอยูกับเหตุผลของผูใชวา จะเลือก
ประเภทใด 
  2.3.3 รูปแบบของผังมโนมติ   
   ผังมโนมติ มีผูนําเสนอไวมากมาย เปนผังทางความคิดหรือขอมูลที่สําคัญๆ ที่
เชื่อมกันอยูในรูปแบบตางๆ จะทําใหเห็นโครงสรางของความรูหรือเน้ือหาสาระนัน้ๆ สาํหรบัการนาํ
รูปแบบแผนผังมโนมติแตละรูปแบบมาใชน้ันขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล องคประกอบตางๆ ของ
ขอมูล ที่มีความเหมาะสมกับโครงสรางของผังมโนมติ ตลอดจนความตองการของผูใช ซ่ึงรูปแบบ
ของผังมโนมติที่สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางสะดวกและเกดิประโยชน โดย 
มีลักษณะหลากหลาย ดังตอไปนี้ 
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   1. Concept Map (ผังมโนทัศน หรือ ผังมโนภาพ) 
   2. Mind Map  หรือ Mind Mapping (ผังความคิด) 
   3. Web Diagram หรือ Spider Map (ผังใยแมงมุม) 
   4. Tree Structure (ผังโครงสรางตนไม) 
   5. Venn Diagram (แผนภูมิเวนน) 
   6. Descending Ladder หรือ Time Ladder Map (ผังแบบขั้นบันได) 
   7. Cycle Map (ผังวงจร  ผังวัฏจักร) 
   8. Flowchart Diagram (ผังแสดงลําดับขั้นการดําเนินงาน) 
   9. Matrix  Diagram  (ผังแสดงความสัมพันธ) 
   10. Fishbone  Map (ผังกางปลา)  
   11. Interval Graph หรือ Time line (ผังแสดงความสัมพันธของเหตุการณตางๆ) 
   12. Order Graph , Events  Chain (ผงัแสดงลําดับเหตุการณ) 
   13. Classification Map  (ผังแสดงความสัมพันธแบบจําแนกประเภท) 
  2.3.4 ประโยชนของผังมโนมติ 
   โนแวค และ โกวิน (มนัส บุญประกอบ. 2533: 26 – 27 ; อางอิงจาก Novak ; 
& Gowin.) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชผังมโนมติไววา   
    1. ใชวางแผนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียน หนวยการเรียน บทเรยีน  
ตลอดจนการวางแผนจัดทําเอกสารตําราเรียน การเขียนเคาโครงของบทความ เน่ืองจากผังมโนมติ
จะแสดงใหเห็นภาพรวมไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว 
    2. เปนเสมือนแผนที่แสดงเสนทางของการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    3. ใชวิเคราะหความรูพ้ืนฐานของผูเรียนกอนที่จะเรียน 
    4. ใชประเมินหรือสํารวจผูเรียนไดวาสิ่งใดที่ผูเรียนรูแลวหรือมีความเขาใจ
มากนอยเพียงใด โดยใหผูเรียนสรางผังมโนมติของตนเองขึ้น จากที่ไดศึกษาคนควา หรือเรียนจบ
แลว 
    5. ใชสรุปความหมายเชิงมโนมติทั้งหมดที่ไดรับจากการอานตําราเรียน
ตลอดจนการอานบทความในหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสารตางๆ   
    6. ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนไดเปนอยางดี 
 จะเห็นไดวา ประโยชนของผังมโนมติ สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการเตรียมการสอน ใชในกิจกรรมการสอน จนถึงขั้นวัดและประเมินผล  
ชวยผสมผสานความรูใหมเขากับความรูเดิม งายตอการจดจําและมีความคงทนในการจํา 
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 2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผังมโนมติ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   อัลท (Ault. 1985) พบวา ผังมโนมติจะนํานักเรียนออกหางจากการเรียนแบบ
ทองจํา และนาํไปสูความเขาใจถูกตองของมโนมติ ตลอดจนความสัมพันธของแตละมโนมติ โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของ โอคีบโคลาร (Okebukola. 1990) ซ่ึงพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชผัง
มโนมติ จะเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายดีกวา นักเรียนที่เรียนดวยวธิีทองจํา นอกจากนี้ พีเทอรสัน  
และ เทียรกัส (Peterson ; & Treagust. 1989) ยังใชผังมโนมติเปนเครือ่งมือวินิจฉัยเกี่ยวกับมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน เรื่องพันธะโควาเลนต และโครงสราง 
   โนแวค โกวิน และ โจฮันเซน (Novak ; Giowin ; & Johensen. 1983: 18) ได
ทําการวิจัยเรื่อง การใชผังมโนมติและแผนผังรูปตัววี กับนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร โดยศึกษา
ความสามารถในการใชผังมโนมติ และแผนผังรูปตัววขีองนักเรียนเกรด 7 และนักเรียนเกรด 8  
ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนเกรด 7 และเกรด 8 ใชผังมโนมติและแผนผงัรปูตวัวีในการเรยีนวทิยาศาสตร 
น้ัน นักเรียนเกรด 7 สามารถใชไดดีกวา เกรด 8 แตทั้งน้ี ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาวิชา และ
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
   เลหแมน คารเตอร  และ คารเล (Lehman ; Carter ; & Kahle.  1985: 39) ทํา
การวิจัยผลการใชแผนผังมโนมติรูปตวัวี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาของนักเรียนผิวดําระดับมัธยมศึกษา โดยเปรียบเทียบกับการสอนตามปกติ  ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05  และพบวา ปจจัยทีท่ําใหผลการทดลองไมแตกตางกันอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ  
ดังน้ี 
    1. ความไมเทาเทียมกันของที่ใช ซ่ึงเปนรูปแบบการวิจัยกึ่งการทดลอง 
    2. ครูและนักเรียนไมคุนเคยกับการสอนแบบใชผังมโนมติและแผนผังรูปตัวว ี
    3. ระยะเวลาของการทดลองอาจสั้นเกินไป 
    4. แบบทดสอบยากเกินไป 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ประทีป ชูหม่ืนไวย (2540: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องทรัพยในดิน (ดิน หิน แร) ระหวางการสอนโดยใช
แผนผังมโนมติกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไมแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่
เรียนดวยแผนผังดาน มโนมติ นักเรียนชอบที่จะใหมีการเรียนการสอนโดยใชแผนผังมโนมติ 
   มนมนัส สุดสิ้น (2543: 78 – 79) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา  
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
   เกศณีย ไทยถานันดร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถดานการคิดวิจารณญาณของนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน
ดวยกิจกรรมวทิยาศาสตรประกอบการเขียนผังมโนมติ ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมวิทยาศาสตร ประกอบการเขียนผังมโนมติหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถดานการคิดวิจารณญาณ
ของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมวิทยาศาสตรประกอบการเขียนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   อารม โพธิ์พัฒน (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดกิจกรรมการเขียน
แผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยการเขียนผังมโนมติน้ัน สงเสริมให
ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูอยางมีความหมายดีกวาการเรียนดวย
วิธีทองจํา และชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางชุด
กิจกรรมการเขียนผังมโนมติ เร่ือง อาหารและสารอาหาร เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรยีนรูและ
การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

3. เอกสารเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1 จุดมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุง
หลักสตูรวชิาวทิยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
ใหมีลักษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยยึดจุดประสงค ดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2536) 
   1. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลกัการและทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของวชิาวทิยาศาสตร 
   2. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในลักษณะของเขต และวงจํากัดของวิทยาศาสตร 
   3. เพ่ือใหเกิดทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี 
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   4. เพ่ือใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   5. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 
   6. เพ่ือใหสามารถนําความรู ความเขาใจในเรือ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช 
ประโยชนตอสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.2 ความหมายของวิทยาศาสตร 
  ความหมายทีแ่ทจริงของวทิยาศาสตร หมายถงึ สวนที่เปนตวัความรู (Body of  Knowledge)  
ทางวิทยาศาสตร ไดแก ขอเท็จจริง (Fact) มโนมติ (Concept) หลักการ (Principle) กฎ (Law)  
ทฤษฎี (Theory) สมมติฐาน (Hypothesis) และสวนที่เปนกระบวนการแสวงหาความรู (Process  
of Scienticific inquiry) (อุดมลักษณ นกพึ่งพุม. 2545: 53 ; อางอิงจาก สมจิต สวธนไพบูลย. 
2535: 94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงความสัมพันธของความรูทางวิทยาศาสตร 
 
 
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการคิดและกระทําอยางมี
ระบบ ที่นํามาใชในการแสวงหาความรูน้ันอาจแตกตางกันบาง แตถามีลกัษณะรวมกันทําใหสามารถ
จัดเปนขั้นตอนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี (ภพ เลาหไพบูลยฬ. 2540: 10) 
   1. ขั้นตั้งปญหา 
   2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 
   3. ขั้นรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตและ/หรือทดลอง 
   4. ขั้นสรุปผล การสังเกต/หรือทดลอง 

ความรูทางวทิยาศาสตร กฎ  หลักการ 
อนุมาน 

ทฤษฎ ี
อุปมาน 

อนุมาน-ขั้นตรวจทานหรือ
ความคิดสรางสรรค สมมติฐาน มโนมติ 

อุปมาน 
ขอเท็จจริง 
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  ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรน้ัน นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือ
วิธีการแกปญหาทางอื่นๆ เพ่ือใหการศึกษาคนควาใหไดผลดีน้ันขึน้อยูกับการคิด การกระทาํทีเ่ปน
อุปนิสัยของผูน้ันที่กอใหเกิดประโยชนตอการแสวงหาความรูเรว็กวาเจตคตขิองวิทยาศาสตร Scientific  
Attitude) ประกอบคุณลักษณะ ดังน้ี   
   1. ความอยากรูอยากเห็น 
   2. ความเพียรพยายาม 
   3. ความมีเหตุผล 
   4. ความซื่อสัตย 
   5. ความมีระเบียบ/รอบคอบ 
   6. ความใจกวาง 
 3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ ภพ เลาหไพบลูย  
(2540: 14 – 19) และ วรรณทิพา รอดแรงคา  จิต นวนแกว (2542: 3 – 5) สรุปไดวา สมาคม
อเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the Advancement of  
Science - AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวทิยาศาสตรและตั้งชื่อโครงการนี้วา วิทยาศาสตรกับการใช
กระบวนการ (Science : A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา โครงการซาปา (SAPA)  
โครงการนี้แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970 ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ  
ประกอบดวยทักษะพื้นฐาน (Basic Science  Process Skill) 8 ทักษะ และทักษะขั้นพ้ืนฐาน
ผสมผสาน (Integrated  Science  Process)  5 ทักษะ ดังน้ี 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการวัด 
   3. ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข 
   4. ทักษะการจําแนกประเภท 
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นขอมูล 
   8. ทักษะการพยากรณ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
   1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
   4. ทักษะการทดลอง 
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   5. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงสรุปขอมูล 
 

  1. ทักษะการสังเกต (Observation) 
   การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  
ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายเขาไปสัมผัสวัตถ ุหรือเหตุการณโดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกต
ลงไป ขอมูลทีไ่ดจากการสังเกต อาจแบงไดเปนประเภท คือ ขอมูลเชงิคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ 
(โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง ความสามารถทีแ่สดงวา เกิดทักษะแลว 
คือ 
   1.1 ชี้บงและบรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รส เสียง   
   1.2 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณโดยการกะประมาณ 
   1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
  2. ทักษะการวัด (Measurement) 
   การวัด หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมา
เปนตวัเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตองโดยมีหนวยกํากบัเสมอ ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ 
   2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่วัด 
   2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
   2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง 
   2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร นํ้าหนัก และ
อ่ืนๆ ไดถูกตอง 
   2.5 ระบุหนวยตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
  3. ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข (Using Number) 
   การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวนที่
นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะ
แลว คือ 
   3.1 การนับ  ไดแก 
    3.1.1 การนับสิ่งของไดถูกตอง 
    3.1.2 การใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
    3.1.3 ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
    3.1.4 ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
   3.2 การหาคาเฉลี่ย  ไดแก 
    3.2.1 บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 
    3.2.2 หาคาเฉลี่ย 
    3.2.3 แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 
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  4. ทักษะการจําแนกประเภท  (Classification) 
   การจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งของ ที่
อยูในปรากฏการณโดยเกณฑดังกลาว อาจใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใด
อยางหนึ่งก็ได  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
   4.1 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
   4.2 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
   4.3 เกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
  5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Space/ 
space  Relationship and Space-time  Relationship) 
    สเปสของวตัถ ุหมายถึง ทีว่างที่วตัถุน้ันครอบครองอยูจะมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับ
วัตถุน้ัน โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุ มี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาม ความสูง  
   ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ  
กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง ความสามารถที่แสดง
วา เกิดทักษะแลว คือ 
    5.1 ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
    5.2 วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูป 3 มิติที่กําหนดใหได 
   5.3 อกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตไดบอกความสัมพันธของรูป 2 มิติได  
เชน ระบุรูป 3 มิติที่เห็นเนื่องจากการหมุนรูป 2 มิตเิม่ือเห็นเงา (2 มิต)ิ ของวตัถุสามารถบอกรปูทรง
ของวัตถุ (2 มิติ) เปนตนกําเนิดเงา 
   5.4 บอกรปูกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวตัถุ (3 มิติ) ออกเปน 2 สวน 
   5.5 แหนงหรือทิศของวัตถุได 
   5.6 บอกไดวา ตถหุน่ึงอยูในตําแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 
   5.7 บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกและภาพที่ปรากฏอยูหนากระจก
วา เปนซายหรือขวาของกันและกันได  
   ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวาง การ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถทุี่เปลี่ยนไป
กับเวลา 
    1. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 
    2. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งตางๆ 
กับเวลาได 
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  6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  (Organizing  Data  and  
Communication)   
   การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของ
ขอมูลชุดนี้ดีขึน้ โดยอาจเสนอในรปูของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ  
เขียนบรรยาย  เปนตน  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
   6.1 เลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสม 
   6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
   6.3 ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
   6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบใหมที่เขาใจดีขึ้นได 
   6.5 บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยขอความที่เหมาะสม กะทัดรัด จนสื่อ
ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
   6.6 บรรยาย หรือวาดแผนผังแสดงตําแหนง หรือสภาพที่ตนสื่อความหมายให
ผูอ่ืนเขาใจได 
  7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) 
   การลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ได
จากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต
โดยใชความรูหรือประสบการณมาชวย 
  8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) 
    การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนที่จะทดลอง โดยอาศัย
ประสบการณที่เกิดขึ้นซ้ํา  ๆหลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องน้ัน  ๆมาชวยในการสรุป การพยากรณ
ขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟ ทําได 2 แบบคือ การพยากรณ ใน
ขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลที่มีอยู ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ 
    8.1 การทํานายทั่วไป เชน ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ หรือ 
ทฤษฎีที่มีอยูได 
    8.2 การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ  เชน   
     8.2.1 ทํานายผลที่จะเกิดภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
     8.2.2 ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
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  9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation  Hypothesis) 
   การตั้งสมมตฐิาน หมายถึง คําตอบที่คิดไวลวงหนา มักกลาวเปนขอความทีบ่อก
ความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิด
ก็ได ซ่ึงทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบ เพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว 
   ความสามารถที่แสดงวา เกดิทักษะแลว คือ สามารถหาคําตอบลวงหนากอน
การทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณเดิม 
  10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
   ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมาย หรือ
ขอบเขตของคําตางๆ (มีอยูในสมมติฐานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกต
หรือวัดได 
  11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling  Variables) 
   การกําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตวัแปรตาม และตวัแปรที่
ตองการควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ  
   ตัวแปรตน หมายถึง สิ่งที่เปนสาเหตุทําใหเกิดผลตาง  ๆหรือสิ่งที่เราตองการทดลอง
ดูวา เปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
   ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่ง
ที่เปนสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
   ตัวแปรควบคมุ หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําให 
ผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน 
   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ชี้บงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม  
และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
  12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
   การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบหรือสมมติฐานที่ตั้งไว  
การทดลองประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 
   12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลองจริง  
เพ่ือกําหนด 
    12.1.1 วิธีการทดลอง ซ่ึงเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
    12.1.2 อุปกรณ หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
   12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
   12.3 การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง  
ซ่ึงอาจเปนผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ  
   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ  
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    1. การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวิธีทดลองไดถูกตองเหมาะสม โดย
คํานึงถึง ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมดวย 
      1.1 ปฏิบัติการทดลองและใหอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
     1.2 นทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
  13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and conclusion) 
   การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปรความหมายหรือบรรยายคุณลักษณะ
และสมบตัิของขอมูลที่มีอยู การตคีวามหมายในบางครั้ง อาจตองใชทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
อ่ืนๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ  เปนตน 
   การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด ความสามารถ
ที่แสดงวา เกิดทักษะแลว  คือ   
   13.1 แปรความหมายหรือบรรยายลักษณะ และสมบัติของขอมูลที่มีอยูได (การแปร
ความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
   13.2 บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 
    ทักษะดังกลาว เปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ใน
การศึกษาวิทยาศาสตรจะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู ซ่ึงสมจิต  
สวธนไพบูลย (อุดมลักษณ นกพึ่งพุม.  2549: 59 ; อางอิงจาก สมจิต สวธนไพบูลย. 2535: 103)  
ไดสรุปความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว ดังน้ี 
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ปญหาเกี่ยวกับ 
   - วัตถุ 
   - เหตุการณ    
     ปรากฏการณ  
     ทางธรรมชาติ 

กระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร 

- วิธีการทางวิทยาศาสตร 
- เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความรูทางวิทยาศาสตร 
- ขอเท็จริง 
- มโนมติ 
- สมมติฐาน 

- หลักการ 
- ทฤษฎี 
- กฎ 
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  ดังนั้น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดรับเน้ือหา
ความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดผลทั้ง 2 ลักษณะ
เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล  ผูวิจัยไดนําการจาํแนกพฤติกรรมในการวัดผลเชิงวทิยาศาสตร
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร สําหรับเปนเกณฑวัดผลวา
นักเรียนไดเรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึ้งเพียงใด 4 พฤติกรรม ดังน้ี (ประวิตร ชูศลิป. 2534: 21 – 31) 
   1. ความรู-ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรยีนรูมา
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎ ี
   2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรูได เม่ือปรากฏอยู
ในรูปแบบใหมและความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปเปนอีกสัญลักษณหน่ึง 
   3. การนําความรูไปใช หมายถงึ ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ 
ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆ หรือที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแล โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
   4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะ 
หาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การวัด  
การคํานวณ การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การตั้งสมมติฐาน การกําหนดและควบคุมตัวแปร  
การทดลอง การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป การลงความคิดเห็นจากขอมูล 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยไดจําแนกพฤติกรรมในการวดัผลวิชาวิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน  
คือ ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
วิชาวิทยาศาสตร 
 3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แฟรงเกล  (Frankel. 1960: 281 – 289) ไดทําการศึกษา สาเหตุที่ทําใหผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกับผูเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา แตมีระดับสติปญญาเทากัน  
มีความสามารถทางวิชาการแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา  ความสนใจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผูเรียน
ทั้งสองกลุมมีความสามารถทางวิชาการแตกตางกนั โดยผูเรียนชายที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูง
มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ขณะที่ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มี
ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และศิลปะ 
   บอรด (Bard. 1975: 5947 – A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร
กายภาพของนักศึกษาที่ Southern Colorado State College โดยใชบทเรยีนสําเรจ็รูปกับการสอน
ปกติกลุมทดลองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน 
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   ฮารท และ อัล-ฟาเลห (Harty ; & Al-Faleh.  1983: 861 – 866) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และเจตคติที่ไดจากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย และ
วิธีสอนแบบแบงกลุมยอยทดลองของนักเรียนระดับ 11 จํานวน 74 คน ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรยีนทีส่อนแบบแบงกลุมทดลองสงูกวากลุมทีส่อนแบบสาธติประกอบการบรรยาย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
   นอรแมน (Norman. 1992: 715 – 727) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางแบบจําลองที่เปนระบบ (Systematic Modeling) กับวัฏจักร
การเรียนรู (Learning Cycle) ผลปรากฏวา ผูเรียนที่เรียนโดยผูสอนเปนผูสอนแบบจําลองที่เปน
ระบบมีผลสัมฤทธิ์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยผูสอนเปนผูสอน 
แบบวัฏจักรการเรียนรู 
   สมิท (Smit. 1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากการวธิีสอนที่มีเจตคตติอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย แบบลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
และทั้งแบบบรรยายและแบบลงมือปฏิบตั ิ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบลงมอื
ปฏิบัติดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทั้งสองแบบ  
  งานวิจัยในประเทศ 
   ศจี อนันตโสภาจิตร (2540: 112 – 113) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมมุมวิทยาศาสตรกับการสอนที่ไมไดจัดกิจกรรม
มุมวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมมุมวิทยาศาสตร กลุมควบคมุ
ไดรับการสอน โดยไมไดจัดกิจกรรมมุมวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
แตกตางกัน 
   มนมนัส สุดสิน้ (2543: 87) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตร และความสามารถ
ในการคิดวเิคราะหวิจารณของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู
ประกอบกับการเขียนผงัมโนมติ ผลการศกึษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการคิดวเิคราะหวิจารณของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู
ประกอบกับการเขียนผังมโนมติแตกตางกัน 
   มณีรัตน เกตุไสว (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสดานมโนมติทางวทิยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
ไดมโนมติทางวิทยาศาสตรของผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมทดลองที่ผูเรียนออกแบบ
การทดลองและปฏิบัตกิารทดลองตามที่ไดออกแบบไวพรอมทั้งเลือกรูปแบบการบันทึกขอมูลจาก
การทดลองแตกตางจากกลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการทดลองตามคูมือผูสอน 
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   ชลสตี จันทาสี (2543: 69) ศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร
และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือผูสอน ผลการศึกษา พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   จิรพรรณ ทะเขียว (2543: 82) ไดศึกษาเปรยีบเทียบทักษะภาคปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตรทางทะเล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่สอนโดยใชชดุกิจกรรมอุปกรณวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือผูสอน ผลการศึกษาพบวาทักษะ
ภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตรทางทะเลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 และทกัษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตรทางทะเลและผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากการศึกษาผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
และมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนจะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ผูเรียนสามารถ
นําความรูและประสบการณตางๆ ไปใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวันได    

 

4. เอกสารเก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 4.1 ความรูเก่ียวกับการคิด 
  4.1.1 ความหมายของการคิด 
   นักจิตวิทยาและนกัการศกึษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดในลกัษณะ
ตางๆ ดังน้ี 
   กิลฟอรด (Guilford. 1967: 7) ใหทัศนะการคิดวา เปนการคนหาหลักการโดย
การแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะห เพ่ือหาขอสรุป
อันเปนหลักการของขอความจริงน้ันๆ รวมถึงการนําหลกัการไปใชในสถานการณทีแ่ตกตางออกไป
จากเดิม 
   นอรริส และ เอนนิส (Ennis. 1985 ; Norris ; & Ennis. 1989) ไดใหความหมาย
ของการคิดไววา การคิดเปนกิจกรรมทางสมอง เกิดขึ้นตลอดเวลา การคิดที่เราสนใจในที่น้ี เปน
การคิดอยางมีจุดมุงหมาย (Directed Thinking) ซ่ึงเปนการคิดที่นําไปสูเปาหมายโดยตรง หรือ
คิดคนขอสรุปอันเปนคําตอบสําหรับตัดสินใจ หรือแกปญหาสิ่งใดสิ่งหน่ึง การคิด จึงเปนความสามารถ
อยางหนึ่งทางสมอง การคิดเปนนามธรรมที่มีลักษณะซบัซอนไมสามารถมองเห็น ไมสามารถสังเกต  
สัมผัสไดโดยตรง จึงตองอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ  (Psychometrics) มาชวยในการวัด 
   ครูลิค และ รุดนิค  (Krulik ; & Rudnick. 1993: 3) ใหความหมายการคิด เปน
ความสามารถ (Ability) ที่จะเขาถึงหรือนําไปสูขอสรุปที่ถูกตองจากเนื้อหา ที่กําหนดใหผูเรียนตอง
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สรางความคิดเกี่ยวกบัคุณสมบัตเิชิงนามธรรม จากความสัมพันธในสถานการณของปญหา จากนัน้
จึงตรวจสอบความถูกตอง และอธบิายยนืยันขอสรุปของเขา ขอสรุปน้ี จะถูกรวมไปไวในรูปของ
ความคิดใหม (New Idea) 
   สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 38) กลาววา การคิดเปนการนําปญญามาใช  
ปญญา คือ เครื่องมือของการคิด การคิดสามารถที่จะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูจะเกิดขึ้นได
อยางลึกซึ้งตอเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ ดวยตนเอง 
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542:3) ใหความหมายการคิด หมายถึง  
กระบวนการทํางานของสมอง โดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิง่เรา และสภาพแวดลอม โดย
นํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะห และประเมินอยางมีระบบและเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทาง
ในการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือสรางสรรคใหม 
   พรเพ็ญ ศรีวรัิตน (2546: 9) สรุปไดวา การคิดเปนความสามารถที่มีอยูในตัว
ของบคุคลทุกคน และจะมีบทบาทเมื่อบคุคลเหลานั้นไดรับขอมูลจากสิ่งแวดลอม แลวเชื่อมโยงเพื่อ
ตอบสนองออกมาเปนการกระทําขณะเดียวกนั การคิดเปนทักษะที่สามารถพัฒนาได และไมมีขอบเขต
จํากัด ซ่ึงมีความสําคัญตอการเรียนรู เพราะเปนกระบวนการทีบุ่คคลพยามยามหาเหตุผล เพ่ือ
นําไปใชในการแกปญหาที่ประสบในชีวติประจําวัน ดังนั้น การคิดเปนสิง่ที่ควรฝกฝนใหแกเด็ก และ 
เยาวชนของชาติที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิตตอไป 
   เกศณีย ไทยยถานันดร (2547: 34) สรุปวา การคิดคือ กระบวนการทํางานของ
สมอง ทั้งในสวนที่เปนศกัยภาพของสมอง การระลึกถึง สืบสอบ สรางสรรค เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ
และความชัดเจนในสิ่งตางๆ เปนความพยายามที่จะรับรูขอมูลสิ่งตางๆ เพ่ือนํามาประมวลผลเบื้องตน
แลวใชวธิีการที่มีอยูหรือเคยไดรับการฝกฝนมาประมวลสรุปเพ่ือแสดงออกเปนผลผลิตของการคิด  
 จากความหมายของการคิด สรุปไดวา การคิด เปนกระบวนการทํางานของสมองในการ
ปรับโครงสรางโดยการใชประสบการณเดิมที่มีอยูใหสัมพันธกับขอมูลหรือสถานการณใหมที่ไดรับ  
เพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือสรางสรรคความคิดใหม 
  4.1.2 ประเภทของการคิด 
   ฮิลการด (Hilgard. 1962: 336 – 342) ไดจําแนกประเภทของการคิดออกเปน  
2 ประเภท คือ 
    1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง หมายถึง การคดิจากสิ่งทีป่ระสบ
พบเห็น จากประสบการณตรง จากสิ่งที่ไดยินไดฟงมา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การคิดอยางตอเน่ือง  
(Associative Thinking) จําแนกได 5 ประเภทยอยๆ คือ 
     1.1 Free Associative คือ การคิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลว เม่ือมีการ
กระตุนจากสิ่งเราจําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 
     1.2 Controlled  Associative  คือ การคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนวทาง  
เชน ผูคิดอาจไดรับคําสั่งใหบอกคําที่อยูในพวกเดียวกันกับคําที่ตนไดยินมา 
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     1.3 Day Dreaming คือ การคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเอง หรือ
เพ่ือใหเกิดความพอใจในตน ซ่ึงเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 
     1.4 Night Dreaming คือ การคิดเนื่องจากความคิดของตนเอง หรือเปน
การคิดฝนเนื่องจากการรับรูหรือตอบสนองตอสิ่งเรา 
     1.5 Autistic Thinking คือ การคกิหาเหตผุลเขาขางตนเอง ซ่ึงขึ้นอยูกบั
ความเชื่อหรืออารมณของผูคิด มากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 
    2. การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย (Directed Thinking) หมายถึง  
การคิดที่บคุคลเริม่ใชความรูพ้ืนฐาน เพ่ือทําการกลัน่กรองการคดิที่เพอฝน หรือการคิดที่เลื่อนลอย
ไรความหมาย ใหเปนการคิดที่มีทิศทางที่มุงไปสูจุดใดจุดหนึ่ง และเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิด
ที่คิดเสร็จแลว ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
      2.1 การคิดรเิร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking) คือ การคดิในลักษณะ
ที่คิดไดหลายทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซํ้ากัน เปนการคิดในลกัษณะที่โยงความสัมพันธได 
(Association) กลาวคือ เม่ือระลึกถึงสิ่งใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกสิ่งอ่ืนๆ ไดโดยสัมพันธกัน
เปนลูกโซ 
     2.2 การคิดแบบวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) คือ การคิดอยางมี
เหตุผล ซ่ึงเปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหา โดยพิจารณาถึงสภาพขอมูลตางๆ วามีขอเท็จจริง
เพียงใดหรือไม 
   บลูม ไดแยกแยะระบบการคดิของคนตามความสามารถดานความรู การคิด ที่มี 
การซับซอนเพ่ิมตามลําดับ 6 ขั้น ดังน้ี 
    1. ความรูความจาํ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการระลกึถงึสิ่ง
ที่มีความหมายเชิงรูปธรรมและสัญลักษณ 
    2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถทางปญญาใน
การจับใจความสําคัญของเรื่องแลวแปล หรือ ยอ ขยายใหผูอ่ืนเขาใจได 
    3. การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําเอาหลักการ
ตางๆ ไปประยุกตใชในอีกสถานการณหน่ึง 
    4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว
ตางๆ ออกเปนสวนยอยวามีความสัมพันธกันอยางไร 
    5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมเรื่องราว
ตางองคประกอบ หรือผสมผสานองคประกอบเหลานั้นใหเปนสิ่งใหม 
    6. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง การวินิจฉัยตัดสนิคุณคาสิ่งของ  
หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือเกณฑมาตรฐาน 
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 4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห   
  4.2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
   มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไว ดังน้ี 
   พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พุทธศกัราช 2530 (2530: 492) กลาววา  
การคิดวเิคราะหเปนการคิดพิจารณาตรึกตรอง ใครครวญ อยางละเอียด รอบคอบ ในเรื่องราวตางๆ 
อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดีสวนบกพรองหรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องน้ันๆ แลวเสนอแนะสิ่งที่ดีที่
เหมาะสมนั้นอยางยุติธรรม 
   บลูม (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 41 – 44 ; อางอิงจาก 
Bloom. 1976. : Taxonomy of Educational Objective) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหเปน
ความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือหาสวนยอยของเหตกุารณ หรือเรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆ วา
ประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุอะไรเปนผลและที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 
   กูด (Good. 1973: 680) ใหความหมายการคิดวเิคราะห เปนการคิดอยางรอบคอบ
ตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพ่ือหาขอสรปุที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณา
องคประกอบที่เกี่ยงของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล 
   สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 94) ไดใหความหมาย การคิดวิเคราะหวา เปน
ความสามารถในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
   ทิศนา แขมณี (2545: 6) กลาววา ทักษะการคิดวเิคราะห หมายถงึ การแยกขอมูล
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเปนสวนยอยๆ แลวใชเกณฑจัดขอมูลออกเปนหมวดหมูเพ่ือใหเขาใจและเห็น
ความสัมพันธของขอมูลในสวนตางๆ 
   สุวิทย มูลคํา (2545: 9) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา หมายถึง  
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆ ซ่ึงอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือ
เหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสภาพ ความเปนจริง 
   ชาติ แจมนุช (2545: 54 – 55) กลาวถึงการคิดเชิงวเิคราะห คือ การคดิที่สามารถ 
แยกสิ่งสําเร็จรูป ไดแก วัตถุสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัว หรือบรรดาเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ 
ออกเปนสวนยอยๆ ตามหลักการหรือเกณฑที่กําหนดให เพ่ือคนหาความจริง หรือความสําคัญที่
แฝงอยูภายใน 
 จากความหมายของการคิดวิเคราะหสามารถสรุปความหมายได ดังน้ี 
  การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะขอมูล เหตุการณ  เร่ืองราว  
หรือสิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ตามหลกัฐานหรือขอมูลที่นาเชื่อถือมาสนับสนุน เพ่ือคิดพิจารณา
ไตรตรองอยางรอบคอบ มีเหตุผลกอนที่จะตัดสินใจหรือลงขอสรุป 
  4.2.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
   การคิดวิเคราะหตามแนวของ บลูม (ลวน สายยศ. 2539: 41 – 44 ; Bloom. 
1956) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ  
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เร่ืองราว หรือเน้ือเรื่องตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล  
และที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร การวิเคราะหแบงออกเปน 3 อยาง ดังน้ี 
    1. วิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวา อะไร
สําคัญ หรือจําเปนหรือมีบทบาทมากที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 
    2. วิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวา ความสัมพันธยอยๆ ของ
เรื่องราวหรือเหตุการณน้ัน เกี่ยวพันธกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
    3. วิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุสิ่งของ  
เร่ืองราวและการกระทําตางๆ วา สิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเน่ืองดวยอะไร โดย
ยึดอะไรเปนแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไร หรือยึดคติใด 
  4.2.3 องคประกอบสําคัญของการคิดวิเคราะห 
   องคประกอบของการคิดวิเคราะห  ไดมีผูกลาวไว ดังน้ี 
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 26 – 30) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิด
เชิงวิเคราะห  ไว ดังน้ี 
    1. ความสามารถในการตีความ เราจะไมสามารถวิเคราะหสิง่ตางๆ ได หาก
ไมเริ่มตนดวยความเขาใจขอมูลที่ปรากฏ เริ่มแรกเราจึงจําเปนตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาอะไร
เปนอะไรดวยการตีความ การตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทําความเขาใจ และ
ใหเหตุผลแกสิง่ที่ตองการวิเคราะห เพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เปนการสราง
ความเขาใจตอสิ่งที่ตองการวิเคราะหโดยสิ่งน้ันไมตองปรากฏโดยตรง คือ ตัวขอมูลไมไดบอกโดยตรง
แตเปนการสรางความเขาใจที่เกินกวาสิ่งที่ปรากฏ อันเปนการสรางความเขาใจบนพื้นฐานของสิ่ง
ที่ปรากฏในขอมูลที่นํามาวเิคราะห เกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินยอมแตกตางกัน
ไปตามประสบการณและคานิยมของแตละบุคคล 
    2. ความรูความเขาใจในเรื่องทีจ่ะวิเคราะห เราจะคิดวิเคราะหไดดีน้ันจําเปน 
ตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องน้ัน เพราะความรูจะชวยในการกําหนดขอบเขตการวิเคราะห
แจกแจงและจําแนกไดวาเรื่องนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบาง กี่หมวด 
    3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม นักคิดวิเคราะหจะตองมีองคประกอบ
ทั้งสามนี้รวมกัน คือตองเปนคนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางสิ่งที่ดู อยาง
ผิวเผิน เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนที่ชางสงสัย เม่ือเห็นความผิดปกติแลวไมละเลย แต
หยุดพิจารณา ขบคิดไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบตั้งคาํถามกับตวัเองและคนรอบๆ ขาง
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเรื่องน้ัน การตั้งคําถามจะนําไปสูการสบืคนความจริง
และเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห 
    4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล นักคิดเชงิวิเคราะหจะตอง
มีความสามารถในการใชเหตุผล จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จสิง่ใด
มีองคประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 
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   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 52) กลาววา องคประกอบ
ของการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 
    1. การตีความ ความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะห เพ่ือ
แปลความของสิ่งน้ันขึ้นอยูกับความรู ประสบการณเดิมและคานิยม 
    2. การมีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห 
    3. การชางสังเกต สงสัย ชางถาม ขอบเขตของการถามที่เกี่ยวของกับการคิด
เชิงวิเคราะหจะยึดหลัก 5 W 1 H  ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน)  When (เม่ือไร)  
Why (ทําไม)  Who  (ใคร)  และ How  (อยางไร) 
    4. การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล คนหาคําตอบไดวาอะไรเปนสาเหตุใน
เรื่องนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งน้ันไดอยางไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวของเม่ือเกิดเรื่องนี้สงผลกระทบอยางไร มี
องคประกอบอะไรบางที่นําไปสูสิ่งน้ัน มีวิธีการ ขั้นตอนของการทําใหเกิดสิ่งน้ีอยางไร มีแนวทาง
แกไขไดอยางไรบาง ถาทําเชนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
 4.3 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
  สมนึก ภัททิยธนี (2546: 144 – 146) กลาววา การวัดการคิดวิเคราะหเปนการใช
วิจารณญาณเพื่อไตรตรอง การแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของสิ่งตางๆ หรือเร่ืองตางๆ วามี
ชิ้นสวนใดสําคัญที่สุด ของช้ินสวนใดสัมพันธกันมากที่สุดและชิ้นสวนนั้นอยูรวมกันได หรือทํางาน
ไดเพราะอาศัยหลักการใด ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน คือ 
   1. การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจําแนกวา ชิ้นใด สวนใด 
เรื่องใด เหตุการณใด ตอนใดสําคัญที่สุดหรือหาจุดเดน จุดประสงคสําคัญ สิ่งที่ซอนเรน 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาความเกี่ยวของระหวางคุณลักษณะ
สําคัญของเร่ืองราวของสิ่งตางๆ วาของชิ้นสวนใดสัมพันธกันรวมทั้งขอสอบอุปมา อุปมัย 
   3. การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การใหพิจารณาดูชิ้นสวน หรือสวนปลีกยอย
ตางๆ วา ทํางานหรือยึดกันได หรือคงสภาพเชนน้ันไดวาใชหลักการใดเปนแกนกลาง จึงถามถึง
โครงสรางหรือหลักหรือวิธีการที่ยึดถือ 
 4.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เรย (Ray. 1979: 3220 – A) ไดวิจัยเปรียบเทยีบอิทธิพลของการใชคําถาม
ระดับที่ต่ํากบัคําถามระดับทีสู่งในการสอนวิชาเคมทีี่มีความมีเหตุผลเชงินามธรรมและการคิดอยางมี
เหตุผล (Abstract Reasoning and Critical Thinking) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 2 กลุม กลุมละ 54 คน โดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมือนกันหมด กลุมที ่1 สอนดวยคาํถาม
ระดับต่ํา กลุมที่ 2 ถามดวยคําถามระดบัสูง ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ถามดวยคําถามระดับสูง
สามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบในเรื่องของมีเหตุผลเชิงนามธรรมและการคิดอยางมีเหตุผลได
มากกวาอีกกลุมหนึ่ง 
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   เลวิน (Levin. 1980) ไดอางถึงงานวิจัยของ คอมเบอร คีฟส (Comber and  
Keeves. 1973) ในโครงการ IEA ไดทําการวิจัยกับนักเรียน 19 ประเทศ พบวา นักเรียนจะ
ปฏิบัติงานไดดี ในกรณีที่งานเหลานั้น ใชความสามารถดานการคิด ดานความรูความจํา (Knowledge)  
และจะปฏบิัติงานไดดีพอสมควรเมื่อเปนงานที่ใชความสามารถดานการคดิที่ซับซอน เชน การนําไปใช  
(Application) การวิเคราะห  (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) การประเมิน (Evaluation) 
   ลัมพคิน (Lumpkin. 1991: 369 – A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับ 5 และ 6 
ผลการวิจัยพบวา เม่ือไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียนระดับ 5 และ 6 มีความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหไมตางกัน นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและความคงทนในวิชาสังคมไมแตกตางกนั สําหรับนักเรียนระดับ 6 ที่เปนกลุมทดลอง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกวากลุมควบคุม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อารม โพธิ์พัฒน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   รุงนภา เบญมาตย (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรบูรณาการหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมนัียสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
   จุฬารัตน ตอหิรัญพฤกษ ((2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัย พบวา นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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 จากผลการวิจัยในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหน้ัน มีความสําคญัอยางยิ่ง เน่ืองจากสามารถพฒันาใหผูเรียน
คิดหาเหตุผลไดดวยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะความสําคัญของสิ่งตาง  ๆได รวมทั้งการแกไข
และตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางสมเหตุสมผล   



บทที่ 3   
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  3. ะยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย 
  4. แบบแผนการวิจัย 
  5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  7. การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2544 จํานวน  10 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด  500 คน   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  
Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) สุมหองเรียนมา 1 หองเรียน
จากทั้งหมด 10 หองเรียน ไดขนาดกลุมตัวอยาง  50 คน 
 

2.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการจัดการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดย
มีเน้ือหา คือ สารอาหาร การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวนและสารปนเปอนในอาหาร 
 

3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โดย
ใชเวลา 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง  
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4. แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงทําการทดลอง ตามแบบแผนการวิจัยแบบ   
One-Group – Pretest - Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 63) ดังปรากฏใน ตาราง 1  
 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัย 
 

กลุมตัวอยาง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 X T2 

    

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง   
  E  แทน กลุมตัวอยางที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
  T1 แทน  การสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
  X แทน การสอนโดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
  T2 แทน การสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

 
5. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1. ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
  การสรางชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังน้ี 
   1. ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือเปนแนวทางในการทําชุดกิจกรรม 
   2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการทําชุดกจิกรรมการเขยีนผังมโนมติ
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม 
   3. ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับใชในการวิจัย จากคูมือครูและหนังสือเรียนวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   
   4. สรางชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ เร่ือง อาหารและสารอาหาร โดยชุดกิจกรรม
ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 
    4.1 ชื่อชุดกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
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    4.2 คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธบิายวธิีใชชุดกิจกรรมการเขียน 
ผังโนมติ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
    4.3 จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่นักเรียนตองทํา ใน
ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
    4.4 เวลา เปนสวนที่กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
    4.5 สาระการเรียนรู เปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรูที่ตองการ
ใหผูเรียนศึกษา โดยมีเน้ือหา คือ สารอาหาร การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวน และสารปนเปอน
ในอาหาร 
    4.6 กิจกรรมการเรียนรู เปนสวนที่ผูเรียนไดปฏบิัติในแตละกิจกรรม โดยศึกษา
ตามขั้นตอนกิจกรรม ดังตอไปน้ี 
     4.6.1 ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม หมายถึง การเตรียมความพรอม
กอนทํากิจกรรม เปนการสังเกตหรือปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณที่กําหนดให ซ่ึงเปนขอความ
หรือรูปภาพ เพ่ือเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นและทําการศึกษาตอไป 
     4.6.2 ขั้นปฏิบตัิกิจกรรม หมายถึง การที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรม  
ฝกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ไดฝกการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการคดิ ไดแสดงความ 
คิดเห็น โดยการใหผูเรียนวิเคราะหและอธิบาย เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมไดอยางมีระบบ  
สามารถพิจารณาแยกแยะบนพื้นฐานของเหตุผล โดยใชการเขียนผังมโนมติ  
     4.6.3 ขั้นอภิปรายหลังปฏิบตัิกิจกรรม หมายถึง การที่ผูเรียนนําเอา
ประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมมาวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
แมนยํา สรางเปนองคความรูใหม โดยใชการเขียนผังมโนมติ และการนําความรูไปประยุกตใชใน
เรื่องอ่ืนๆ หรือในชีวิตประจําวัน 
    4.7 แบบทดสอบ เปนสวนที่นักเรียนทําเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
อาหารและสารอาหาร วาบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูกําหนดไวหรือไม 
    4.8 คําเฉลยแบบทดสอบ เปนสวนที่นักเรียนไดตรวจคําตอบ จากการตอบ
คําถามของแบบทดสอบ 
   5. วิธีการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
     5.1 นําชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติทีส่รางขึ้นไปใหผูเชีย่วชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา ภาษาที่ใช ความเหมาะสมของ 
กิจกรรม ตลอดจนขอบกพรองตางๆ โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวเลือกใชสวนที่
มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.50 – 1.00 แตถาสวนใดมีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.50 
ก็นํามาแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 117)  
     5.2 นําชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติที่ปรับปรุงแกไขแลว ทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม โดยผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
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     5.2.1 ทดลองกับผูเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน
3 – 5 คน ซ่ึงมีระดับความสามารถ เกง ปานกลาง ออน เพ่ือนําขอบกพรองตางๆ มาปรับปรุง 
แกไข 
     5.2.2 ทดลองใชกับผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 10 คน เพ่ือนําขอบกพรองตางๆ มาปรับปรุง แกไข 
    5.3 นําชุดกิจกรรมที่ไดปรับปรุงแลวตามขอ 5.2.1 และ 5.2.2 นําไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
    การยอมรับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม พิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบทายชุดกิจกรรมของนักเรียนจากขอ 5.3 โดยใชเกณฑ
มาตรฐาน 80/80  
     80 ตัวแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคิดเปนรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ไดคะแนนไมต่ํากวา 80 % 
     80 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังใชชุดกิจกรรม ไดคะแนนไมต่ํากวา 80 % 
     เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ถือวา เปนชุดกิจกรรมที่สมบรูณ แตถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถือวา เปนชุดกิจกรรมที่ไมสมบูรณ  
ตองปรับปรุงแกไข 
     ไดคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 80.11/83.17 
    5.4 นําชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดําเนินการสรางตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียน
ขอสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2. ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาวิทยาศาสตร จากคูมือครูและหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยแบงพฤตกิรรมที่ตองการวัดเปน 4 ดาน คอื 1) ดานความรู – ความจํา  
2) ดานความเขาใจ 3) ดานการนําไปใช และ 4) ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี ตรวจใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ โดยขอที่ตอบถกูใหคะแนนเปน 
1 คะแนน ขอที่ตอบผิด ไมไดตอบ หรือตอบเกิน 1 ขอ ให 0 คะแนน 
  3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก โดยใชตารางวิเคราะหขอสอบ จํานวน 50 ขอ 
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  4. วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   4.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่สรางขึ้นเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ที่เปนผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับผูเชี่ยวชาญทีต่รวจประเมินคุณภาพ
ของชุดกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบลักษณะการใชคํา ความถูกตองทางดานภาษา ความชัดเจนของคําถาม 
ตัวเลือกความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรยีนรูกบัพฤติกรรมทีต่องการวัด โดยพิจารณาจาก
ดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 
(พวงรัตน ทวรัีตน.  2543: 117) ไดผลเทากับ 0.67 – 1 แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
   4.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทีป่รับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 100 คน เพ่ือหา
คาคุณภาพของแบบทดสอบ  
   4.3 นํากระดาษคําตอบที่ผูเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอทีต่อบถูกให 
1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบหรือไมตอบให 0 คะแนน เม่ือรวมคะแนนเรียบรอย
แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน  
คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และคาความยากงาย มีคาอยูระหวาง  0.20 – 0.80 
คัดเลือกไวจํานวน 30 ขอ พบวา มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0. – 36 – 0.73 และอํานาจจําแนก (r)  
อยูระหวาง 0.23 – 0.64 
   4.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตรที่คัดเลือกไว 30 ขอ 
ไปทดสอบกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใชสูตร  K–R 20 ของ Kuder ; & Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 123) ไดคา
ความเชื่อม่ัน .66 
   4.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรทีมี่ประสทิธิภาพ ไปใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร 
 
ดานความรู-ความจํา 
(0)  สารอาหารชนิดใดเปนสารอาหารที่ใหพลังงานทั้งหมด (ความรู-ความจํา) 
 ก. ไขมัน  วิตามิน  นํ้า 
 ข. ไขมัน  โปรตีน  เกลือแร 
 ค. โปรตีน  คารโบไฮเดรต   ไขมัน 
 ง. เกลือแร  นํ้า  คารโบไฮเดรต 
 จ. วิตามิน  เกลือแร  นํ้า 
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ดานความเขาใจ 
(00) คํากลาวใดถูกตองเก่ียวกับ การรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ  
 ก. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
 ข. การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ  
 ค. การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนครบถวน 
 ง. การรับประทานอาหารทุกประเภทที่รางกายตองการ 
 จ. การรับประทานอาหารที่ถูกตอง 
 
ดานการนําไปใช 
(000) เม่ือนักเรียนพบเพื่อนที่เปนโรคคอพอก จะใหคําแนะนําอยางไร (การนําไปใช) 
 ก. ใหรับประทานเครื่องในสัตว 
 ข. ใหรับประทานขาวซอมมือ 
 ค. ใหรับประทานอาหารทะเล 
 ง. ใหรับประทานผักใบเขียว 
 จ. ใหรับประทานปลาตัวเล็ก 
 
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(0000) ถานักเรียนตองการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนดวยวิธีไบยูเรต ควรเลือกสารเคมี
ชนิดใด เพ่ือใชในการทดสอบ 
 ก. สารละลายคอปเปอรซัลเฟต และโซเดียมไฮดรอกไซด 
 ข. กรดไนตริกเขมขน 
 ค. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 
 ง. สารละลายคอปเปอรซัลเฟต 
 จ. สารละลายไอโอดีน 
 
 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ดําเนินการสรางตามขั้นตอน
ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการคิดวิเคราะห วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียนขอสอบ 
หนังสือการวัดและประเมินผล เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
วิเคราะห 
  2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ                
5 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย 3 ดาน ดังน้ี ดานการวิเคราะหความสําคัญ ดานการวเิคราะห
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ความสัมพันธ ดานการวิเคราะหหลักการ ในแตละขอจะมีคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว การตรวจให
คะแนน ถาตอบถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ถาตอบผิดใหขอละ 0 คะแนน คะแนนของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดจากผลรวมของขอสอบที่ถูกตอง 
  3. วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   
    นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน      
3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ความถูกตองดานภาษาและความสอดคลองของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แลวนํามาปรับปรุงแกไข คัดเลือกขอสอบที่มี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.5 หรือมากกวา 0.5  
ขึ้นไป  ไดผลเทากับ 0.67 – 1 แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
   3.1 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ปรับปรุงแกไขแลว
นําไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน 
   3.2 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูก
ให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ให  0 คะแนน เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบรอย
แลวนํามาวิเคราะห ดังน้ี 
    3.3.1 หาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหที่สรางขึน้เปนรายขอ โดยใชเทคนคิ 27% ของจุง เตห ฟาน  
เลือกขอที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน  
30 ขอ  พบวา มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.37 – 0.67 และอํานาจจําแนก (r)  อยูระหวาง 
0.30 – 0.56 
    3.3.2 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่คัดเลือกไว 30 ขอ  
ทดสอบใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน คํานวณหา
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยใชสูตร K-R 20 ของ Kuder ; & Richardson  
(พวงรัตน ทวรัีตน.  2540: 123) ไดคาความเชื่อม่ัน  .70 
   3.3 นําแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สถานการณที่  1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการวิเคราะหความสําคัญ  
(0) สาระสําคัญของเรื่องน้ํา คืออะไร 
 ก. การปลูกปา 
 ข. การพึ่งพิงนํ้า 
 ค. การรักษาความชุมชื้น 
 ง. การอนุรักษนํ้าอยางยั่งยืน 
 จ. วิธีการสรางฝายชะลอน้ํา 
 

ดานการวิเคราะหความสัมพันธ  
(00) สาเหตุใดที่ทําใหเกิดวิกฤตการการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา 
 ก. การลาสัตว 
 ข. การปลูกปา 
 ค. การตัดไมทําลายปา 
 ง. การที่ปามีความชุมชื้นมากขึ้น 
 จ. การสรางฝายชะลอน้ํา 
 

ดานการวิเคราะหหลักการ 

(000) การสรางฝายชะลอน้ําควรใชหลักการใดในการเลือกใชอุปกรณในการสราง 
 ก. เลือกใชอุปกรณที่หายาก 
 ข. เลือกใชอุปกรณที่ทันสมัย 
 ค. เลือกใชอุปกรณที่มีความคงทนแข็งแรง 
 ง. เลือกใชอุปกรณที่ทําจากเหล็กและพลาสติก 
 จ. เลือกใชอุปกรณที่ไดจากธรรมชาติ 

สิงโต  เปนตัวแทนของคนตนน้ํา สิงโตเขาไปในปาเพื่อสรางฝายชะลอน้ําดวยตนเอง  
ซ่ึงเขาไดแนวคิดจากการเขาอบรมของกรมปาไม โดยใชวัสดุที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เปนการคืนความชุมชื้นใหแกปาไมและระบบนิเวศ   

การสรางฝายชะลอน้ํา  คือ การสรางปาซึ่งเปนแหลงตนนํ้า  ทําใหมีความชุมชื่น  มี
นํ้าใชตลอดป  ซ่ึงถาปาชุมชื่นตนไมงอกงามมีนํ้าเปนที่อยูของปลา  มีผลไมเปนอาหารสัตว  
และยังนําน้ํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตการประกอบอาชีพของคนในชุมชนใหมีความ
เปนอยูที่ดีและมีความสุข 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 1. สุมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงไดรับการสุมแบบอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จํานวน 1 หองเรียน จากจํานวน 10 หองเรียน 
 2. ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ เพ่ือที่จะใหผูเรียน
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 3. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับผูเรียนกลุมตัวอยาง  ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ เร่ือง อาหาร และสารอาหาร  
กับผูเรียนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูเอง ใชเวลา 12 ชั่วโมง 
 5. เม่ือสิ้นสุดการจัดการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลวทําการทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 
กับผูเรียนกลุมเดิม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ซ่ึงเอกสารทั้งสองฉบับเปนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
 6. ตรวจผลการสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวเิคราะห แลวนําคะแนนที่ไดมาวเิคราะหโดยใชวธิีทางสถติิ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานตอไป 
 

7. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร
กอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช t – test Dependent Sample or 
Correlated Sample  (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 165 – 167)   
 2. วิเคราะหเปรยีบเทียบคะแนน จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช t – test Dependent Sample or 
Correlated Sample  (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 165 – 167)   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
       1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ.  
2538: 73) 
 

    
n
∑Χ

=Χ  
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     เม่ือ   Χ    แทน    คาเฉลี่ยของคะแนน 
       ∑Χ  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        n  แทน    จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
   1.2 การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ; และ
อังคณา สายยศ.  2538: 79) 
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    เม่ือ  S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      ΣX2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n  แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 
   2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัดของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
วิเคราะห โดยใชดัชนีความสอดคลอง (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 117) 
 

    จากสูตร  
N

R
IOC ∑=  

  
    เม่ือ   IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
       ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของ 
           ผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
       N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห วิเคราะห
ขอสอบเปนรายขอ (Item Analysis) โดยแบงกลุม 27% กลุมสูงและกลุมต่ํา แลวเปดตาราง
สําเร็จรูปของ จุง  เตห  ฟาน (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 200) 
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    จากสูตร  
N
Rp =  

 
     เม่ือ  p แทน   คาความยากงาย 
       R แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
       N แทน   จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 

   จากสูตร  

2
N

RR
r LU −

=  

 
   เม่ือ   r  แทน   คาอํานาจจําแนก 
      UR  แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง 
      LR   แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
      N  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 
 
   2.3 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชสูตร K-R 20 ของ Kuder ; &  Richardson  
(พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 123) 
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    เม่ือ   rtt  แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

      p แทน สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ 
งหมดจํานวนคนทั้

ตอบถูกจํานวนคนที่   

                    q  แทน    สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ (1 - p) 
      St

2 แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
   2.4 คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดยใชสูตร 21 / EE  (เสาวนีย 
สิกขาบัณฑิต.  2528: 295) 
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    สูตรที่ 1       1001 ×=

∑

A
N

X

E  

    
     เม่ือ  1E   แทน ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช 
           ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติคิดเปน 
           รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา 
           แบบฝกหัดระหวางเรียน 
       ∑ X  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
       N  แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
       A  แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน   

  

    สูตรที่ 2     2E   = 1002 ×=

∑

B
N

X

E  

 
     เม่ือ   2E   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธจากการเรียนการสอน 
           โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติคิดเปน 
           รอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทํา 
           แบบทดสอบหลังเรียน 
       ∑ X  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
       N  แทน   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
       B  แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิด
วิเคราะหกอนและหลังใชชุดกิจกรรม โดยใช t-test for Dependent Samples (พวงรัตน   ทวีรัตน.  
2540: 165 – 167) 
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    เม่ือ  t  แทน   คาวิกฤตที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงคา t 
      D  แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
      ∑D   แทน   ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนน 
          การทดสอบกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเขียน 
          ผังมโนมติ 
      ∑ 2D  แทน   ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนน 
          การทดสอบกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเขียน 
          ผังมโนมติ 
      n  แทน  จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครั้งแรก 
          และครั้งหลัง 
 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ
ตางๆ มาใชแทนความหมาย ดังตอไปน้ี 
 n  แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 Χ      แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยางจากการทดลองกอนเรียนและหลังเรียน 
 S.D. แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ∑D   แทน   ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนทดสอบหลังเรียนและกอนเรียน 
  ∑ 2D  แทน  คะแนนของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนยกกําลังสอง 
 t  แทน   คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t-test  การแจกแจงแบบ  dependent 
 **  แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
 2. ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
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 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
   ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้งกอนเรียน
และหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  มาเปรียบเทียบกันโดยวิธีทางสถิติใช t – test 
Dependent Sample ไดผลดังแสดงใน ตาราง  2   
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน 
     การรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ n Χ  S.D. t 
     

กอนเรียน 50 16.42 2.15  
    18.02** 
หลังเรียน 50 21.14 2.65  
     

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ดวย
ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1   
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 2. ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
   ผูวิจัยนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้งกอนเรียน
และหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ มาเปรียบเทียบกันโดยวิธีทางสถิติใช t – test 
Dependent Sample ไดผลตาม ตาราง 3  
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการรู 
     โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติกอนเรียนและหลังเรียน  
 

การทดสอบ n Χ  S.D. t 
     

กอนเรียน 50 17.18 3.12  
    21.13** 
หลังเรียน 50 23.60 2.96  
     

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 3 แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุด
กิจกรรมการเขียนผังมโนมติ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2   

 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  
Random Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) สุมหองเรียนมา 1 หองเรียน  
จากทั้งหมด  10 หองเรียน ไดขนาดกลุมตัวอยาง   50 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   2.1 ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนผัง
มโนมติ 80.11/83.17 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0. – 36 – 0.73  และอํานาจจําแนก (r)               
อยูระหวาง 0.23 – 0.64  และคาความเชื่อม่ัน  .66 
   2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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    คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.37 – 0.67 และอํานาจจําแนก (r)                    
อยูระหวาง 0.30 – 0.56 และคาความเชื่อม่ัน .70 
 3. วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1 ชี้แจงใหนักเรยีนกลุมตวัอยางทราบถึงการจดัการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขยีน
ผังมโนมติ เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนและเรยีนรูอยางถูกตอง 
  3.2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง โดยแบงการทดสอบ
ออกเปน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 จํานวน 50 นาที ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร  
ครั้งที่ 2  จํานวน  50 นาที  ใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  3.4 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ ระยะเวลาที่ใช
ในการจัดการเรียนรู 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง  
  3.5 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรยีนรูตามกําหนดแลวจึงทําการทดสอบหลงัเรยีน (Post test)  
กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยแบงการทดสอบออกเปน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 จํานวน 50 นาที ใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ครั้งที่ 2 จํานวน 50 นาที ใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนทั้ง 2 ฉบับ 
  3.6 ตรวจผลการสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยวิธีการทาง
สถิต ิเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการ ดังน้ี 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ โดยใช
สถิติ t – test Dependent Sample  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01   
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01   
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวเิคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ 
สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 เหตุที่เปน
เชนน้ีเพราะ 
   การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  ผูเรียน
ไดแสดงความคิด ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนและนําเสนอออกมาในรูปของผังมโนมติ ซ่ึงมีลักษณะ
เปนรูปธรรม ทําใหผูเรยีนมองเห็นภาพรวมของความคิดที่ไดในแตละเรื่องที่ศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถจัดระบบความคิด ความเขาใจที่มีตอ
บทเรียนไดเปนอยางดี โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นอภิปรายกอน
ปฏิบัติกิจกรรม เปนการเตรียมความพรอมกอนทํากิจกรรมใหกับผูเรียนโดยใหสังเกตหรือปฏิบัติ
กิจกรรมตามสถานการณที่กาํหนดใหเพ่ือกระตุนเราความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น
และอยากที่จะแสวงหาความรูในขั้นตอไป อีกทั้ง ทําใหทราบถึงความรูความสามารถของผูเรียน
แตละคนวา มีพ้ืนฐานความรูเปนอยางไร เพ่ือใชเปนแนวทางในการดูแลเอาใจใสผูเรียนในระหวาง
การจัดการเรียนรู ขั้นปฏิบัตกิิจกรรม เปนการที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรม ฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร มีการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการคิด โดยการใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  
วิเคราะหและอธิบายเชื่อมโยงความรูอยางมีระบบ สามารถพิจารณาแยกแยะบนพื้นฐานของเหตุผล  
โดยใชการเขียนผังมโนมติ ในขั้นน้ีผูเรียนไดมีการวิเคราะหขอมูลหรือนําผลการทดลองไดมาวิเคราะห
และแปรผล ซ่ึงผูเรียนไดรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุม เม่ือพบปญหาก็ปรึกษา ครู 
ผูสอน เพ่ือชี้แนะแนวทาง เพ่ือนําไปสูการสรุปผลการศกึษา หรือผลการทดลองที่ถูกตอง ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และนาํไปสูการพัฒนากระบวนการทักษะทางวทิยาศาสตร และเพ่ิมศกัยภาพ
ในการเรียนรูของผูเรียนเอง ขั้นอภิปรายหลังปฏบิัติกิจกรรม เปนการที่ผูเรียนนําเอาประสบการณ
ที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมมาวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองแมนยํา สรางเปน
องคความรูใหม โดยใชการเขียนผังมโนมติ และการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ หรือใน
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงทั้ง 3 ขั้นตอนไดสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรง เนนบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูเปนผูใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทาง
ใหเทานั้น จึงทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริงและสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
ผูเรียนสามารถดําเนินการเรยีนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิด ทุกคนสามารถใชความคิดอยางเต็มที่
สอดคลองกับแนวคิดของ บลูม (Bloom. 1976: 72 – 74) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ
ตามความตองการ ยอมกระทํากิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรน ทําใหเกิดความมัน่ใจ เกิดการเรยีนรู
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ไดเร็วและประสบความสาํเรจ็สูง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ มนมนัส สุดสิ้น (2543: 78 – 79) 
ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติ
กับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกบันักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ เกศณีย ไทยถานันดร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถดานการคิดวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยกิจกรรมวิทยาศาสตร
ประกอบการเขียนผังมโนมติ ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียน
ที่เรียนดวยกจิกรรมวิทยาศาสตรประกอบการเขียนผงัมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถดานการคิดวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนดวย
กิจกรรมวิทยาศาสตรประกอบการเขียนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 จากเหตุผลดังกลาว เปนการสนับสนุนขอคนพบทีว่า นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผงัมโนมติ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
   1. การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2    
เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ    
   การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ เปน
การจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนคิดอยางรอบคอบภายใตหลักการที่เปนเหตุเปนผล มีการสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหขอมูลตางๆ ออกมาในรูปของมโนมติ และยังสามารถนํา
มโนมติน้ัน  ๆมาจัดลําดับและเขียนเปนผังมโนมติ นําไปสูการคิดที่เปนระบบแบบแผน ซ่ึงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหน้ัน เปนความสามารถในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ สมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
การจําแนก แยกแยะ องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือ
เหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพ่ือการตัดสินใจหรือสรุป
อยางสมเหตุสมผล ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห 3 ดาน 
ไดแก ดานการวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการพิจารณาหรือจําแนก แจกแจงองคประกอบ
ที่สําคัญของสิ่งของหรือเรื่องราวตางๆ วามีสาระสําคัญอยางไร มีปจจัยอะไรบาง มีเหตุผลอยางไร  
หรือสาเหตุของเรื่องราวเหตุการณไดชัดเจน ดานการวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถ
ในการคนหาความเกี่ยวของของสวนสําคัญตางๆ ของเรื่องราวหรือสิ่งตางๆ วามีความสัมพันธกัน
อยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนั้น จะสงผลกระทบอยางไร ดานการวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถ
ในการหาความสัมพันธสวนสําคัญในเรื่องน้ันวามีความสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด ในการจัด 
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การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการคดิ
วิเคราะหของผูเรียน โดยใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิดวิเคราะห จากสถานการณ เร่ืองราวตางๆ 
ที่กําหนดขึ้นหรือจากการปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงผูเรียนจะไดวิเคราะหถึงความสําคัญ วเิคราะห ความ 
สัมพันธ และวิเคราะหหลักการของสถานการณน้ันๆ ไดรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูเรียนดวยกัน ทําใหกลาคิดกลาแสดงออก และสามารถเรียงลําดับความคิดอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีเหตุผล เกิดการเชื่อมโยงความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในชีวติประจําวันได นอกจากนี้ ยังสงผลทาํใหผูเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ซ่ึงการทํางานกลุม สงผลใหผูเรียนรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน จากลักษณะชองชุดกิจกรรม
การเขียนผังมโนมติ เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาอยางอิสระ สงผลใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543: 106) 
พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู 
ผลการศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิ
มโนทัศน มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อารม โพธิพัฒน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติ  
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน โดยใช
ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 จากเหตุผลดังกลาวเปนการสนับสนุน ขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติมีความสามารถในการคิดวเิคราะหหลงัเรยีนสูงกวากอนเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะโดยทั่วไป 
  1.1 ควรใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเขียนผังมโนมติกอนที่จะนําชุดกิจกรรมการเขียน           
ผังมโนมติไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
  1.2 ควรแนะนําใหผูเรียนไดศึกษาคําชี้แจง การใชชุดกิจกรรมใหเขาใจกอนที่จะเร่ิม
การจัดการเรียนรู และระยะเวลาในการจดักิจกรรม ผูสอนสามารถยืดหยุนหรือปรับใหเหมาะสม
เพ่ือตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรยีน 
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  1.3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเขียนผงัมโนมติ ไดเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีอิสระทางความคดิ ซ่ึงสังเกตพบวา ผูเรียนกลาคิดและกลาแสดงออกมากขึ้น และสามารถ
วิเคราะหเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ไดอยางมีเหตุผล 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติกับสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรอ่ืนๆ เชน สาระที่ 2 ชีวิตกับสิง่แวดลอม สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ  เปนตน  
  2.2 ควรมีการศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติกับนักเรียน ในระดับ 
ชั้นอ่ืนๆ เชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนตน 
  2.3 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดวยชุดกิจการเขียนผังมโนมติ           
กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน การคิดสรางสรรค การคิดสังเคราะห เปนตน 
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ภาคผนวก  ก 
 

   - รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
   - หนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
 

อาจารยสงกรานต  แสนเกียง     ครูผูสอน 
          โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  สีลม 
          กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยธีรภัทร  ดงยางวัน      ครูผูสอน 
          โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  ชลบุรี 
          จังหวัดชลบุรี 
 
อาจารยสุชาดา  ทองอยู      ครูผูสอน 
          โรงเรียนอัสสัมชัญ  ธนบุรี 
          กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 
   - ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
   - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
   - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    วิทยาศาสตร 
   - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
    วิเคราะห 
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ตาราง 4 ผลการหาประสิทธภิาพของชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรยีน 
ลําดับที ่ กิจกรรมที่ 1   

10 คะแนน 
กิจกรรมที่ 2  
10 คะแนน 

กิจกรรมที่ 3  
10 คะแนน 

20  คะแนน 

     

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

คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรยีน 
ลําดับที ่ กิจกรรมที่ 1   

10 คะแนน 
กิจกรรมที่ 2  
10 คะแนน 

กิจกรรมที่ 3  
10 คะแนน 

20  คะแนน 

     

21 8 8 9 18 
22 10 10 9 17 
23 7 8 7 15 
24 9 7 8 16 
25 10 9 8 19 
26 10 8 8 17 
27 6 8 7 14 
28 6 6 8 15 
29 8 7 7 17 
30 6 7 6 13 

     

รวม 243 238 240 499 
     

คะแนนเฉลี่ย 8.10 7.93 8.00 16.63 
     

ประสิทธิภาพชุด 81.00 79.33 80.00 83.17 
   

ประสิทธิภาพชุด E1 80.11 - 
   

ประสิทธิภาพชุด E2 - 83.17 
   

 
 
 เม่ือพิจารณาจากคา E1/E2 พบวา ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  มีคาประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑ  80/80  สามารถนําชุดกิจกรรมนี้ไปใชกับกลุมตัวอยางได 
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ตาราง 5 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
IOC 

     

1. ดานรูปแบบของชุดกิจกรรม       
    1.1 ชื่อชุดกิจกรรม เรื่อง อาหารและสารอาหารเหมาะสมสอดและคลองเนื้อหา +1 +1 +1 1 
    1.2 ปกหนามีการใชรูปภาพและขอความเหมาะสม +1 +1 +1 1 
    1.3 คําชี้แจงมีความชัดเจน ถูกตอง ครบถวน  +1 +1 +1 1 
    1.4 ความเหมาะสมของสวนประกอบของชุดกิจกรรม +1 +1 +1 1 
2. ดานเนื้อหาและการนําเสนอ     
    2.1 เนื้อหาครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  +1 +1 +1 1 
    2.2 การแบงยอยเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 1 
    2.3 ความถูกตองของเนื้อหา +1 +1 +1 1 
    2.4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน +1 +1 +1 1 

    2.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช +1 +1 +1 1 

    2.6 สถานการณเหมาะสม สอดคลองกับกิจกรรม +1 +1 +1 1 

    2.7 แบบฝกหัดสอดคลองกับวัตถุประสงค +1 +1 +1 1 

    2.8 การประเมนิผล ผูเรียนสามารถทราบผลการประเมิน เพ่ือทดสอบ 

ความเขาใจได 
+1 +1 +1 1 

3. ดานภาพ สี  และการใชภาษา     

    3.1 ภาพที่ใชสอดคลอง / เหมาะสมกับการอธิบายเนื้อหาบทเรียน +1 +1 +1 1 

    3.2 ภาพชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหา 0 +1 +1 0.67 

    3.3 ความเหมาะสมของขนาดภาพที่ใช 0 +1 +1 0.67 

    3.4 ความเหมาะสมของแบบและขนาดตัวอักษร +1 +1 +1 1 

    3.5 การใชภาษาถูกตอง ส่ือความหมายชัดเจน +1 +1 +1 1 

    3.6 การใชสีเหมาะสมและกระตุนความสนใจของผูเรียน +1 +1 +1 1 

4. ดานการนําไปใช     

    4.1 การสงเสริมใหเกิดความกระตือรือรน +1 +1 +1 1 

    4.2 ความนาสนใจและทําใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียน +1 +1 +1 1 

    4.3 ความสะดวกตอการเรียนรู +1 +1 +1 1 

    3.4 สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง +1 +1 +1 1 
     

 โดยภาพรวมความเหมาะสมของชุดกิจกรรมกับระดับชั้นของผูเรียน เนื้อหา กิจกรรม +1 +1 +1 1 
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ตาราง 6 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

ขอที่ คนที่ 1 คนที ่2 คนที่ 3 IOC ขอที่ คนที่ 1 คนที ่2 คนที่ 3 IOC 
          

1 +1 +1 0 0.67 16 +1 0 +1 0.67 
2 +1 +1 +1 1 17 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 18 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 0 0.67 19 +1 0 +1 0.67 
5 +1 +1 +1 1 20 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1 21 +1 +1 +1 1 
7 +1 0 +1 0.67 22 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1 23 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 24 +1 +1 0 0.67 
10 +1 +1 +1 1 25 +1 +1 0 0.67 
11 +1 +1 +1 1 26 0 +1 +1 0.67 
12 0 +1 +1 0.67 27 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1 28 +1 0 +1 0.67 
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 7 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 

ขอที่ คนที่ 1 คนที ่2 คนที่ 3 IOC ขอที่ คนที่ 1 คนที ่2 คนที่ 3 IOC 
          

1 +1 +1 +1 1 16 0 +1 +1 0.67 
2 +1 +1 +1 1 17 +1 +1 0 0.67 
3 0 +1 +1 0.67 18 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 19 +1 +1 +1 1 
5 +1 0 +1 0.67 20 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 1 21 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 1 22 0 +1 +1 0.67 
8 +1 +1 +1 1 23 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1 24 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 1 25 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 1 26 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 1 27 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 0 0.67 28 +1 +1 +1 1 
14 0 +1 +1 0.67 29 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1 30 +1 +1 +1 1 

          

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

 
 - ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของ 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
 - ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของ 
  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห 
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ตาราง 8  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของ 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
 

ขอที่ 
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก   

(r) 
ขอที ่

คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก  
(r) 

      

1 0.57 0.41 16 0.45 0.36 
2 0.59 0.27 17 0.52 0.32 
3 0.61 0.50 18 0.59 0.55 
4 0.52 0.41 19 0.43 0.59 
5 0.59 0.27 20 0.68 0.64 
6 0.43 0.23 21 0.57 0.41 
7 0.64 0.27 22 0.68 0.55 
8 0.73 0.45 23 0.68 0.45 
9 0.68 0.45 24 0.39 0.32 
10 0.59 0.36 25 0.48 0.41 
11 0.66 0.50 26 0.36 0.45 
12 0.61 0.32 27 0.64 0.36 
13 0.64 0.64 28 0.66 0.32 
14 0.66 0.50 29 0.52 0.50 
15 0.68 0.36 30 0.57 0.32 

      

 
 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทั้งฉบับ เทากบั .66 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของ 
     แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ขอที่ 
คาความยากงาย 

(p) 
คาอํานาจจําแนก   

(r) 
ขอที่ 

คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก   
(r) 

      

1 0.67 0.44 16 0.48 0.44 
2 0.56 0.37 17 0.43 0.48 
3 0.52 0.30 18 0.41 0.52 
4 0.67 0.44 19 0.56 0.44 
5 0.59 0.37 20 0.67 0.30 
6 0.63 0.52 21 0.46 0.48 
7 0.41 0.37 22 0.61 0.56 
8 0.65 0.33 23 0.41 0.30 
9 0.69 0.56 24 0.46 0.33 
10 0.67 0.44 25 0.37 0.52 
11 0.52 0.30 26 0.67 0.30 
12 0.54 0.41 27 0.57 0.56 
13 0.57 0.33 28 0.61 0.41 
14 0.48 0.30 29 0.50 0.33 
15 0.54 0.41 30 0.56 0.30 

      

 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้งฉบับ  เทากับ  .70 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
  

 - คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
  กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
 - คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียน ชั้น 
  มัธยมศึกษา ปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรยีนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
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ตาราง 10 คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 กอนเรียน 
     และหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
 

ลําดับที ่ กอนเรียน (30 คะแนน) หลังเรียน (30 คะแนน) ผลตาง (D) D2
 

     

1 12 15 3 9 
2 19 22 3 9 
3 16 20 4 16 
4 14 19 5 25 
5 13 16 3 9 
6 19 24 5 25 
7 15 19 4 16 
8 13 17 4 16 
9 18 23 5 25 
10 18 22 4 16 
11 16 20 4 16 
12 19 24 5 25 
13 15 19 4 16 
14 16 21 5 25 
15 17 21 4 16 
16 18 22 4 16 
17 18 21 3 9 
18 15 26 11 121 
19 16 21 5 25 
20 14 19 5 25 
21 15 20 5 25 
22 16 20 4 16 
23 20 24 4 16 
24 14 17 3 9 
25 14 24 10 100 
26 18 23 5 25 
27 18 21 3 9 
28 15 22 7 49 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ กอนเรียน (30 คะแนน) หลังเรียน (30 คะแนน) ผลตาง (D) D2
 

     

29 20 26 6 36 
30 15 19 4 16 
31 15 20 5 25 
32 18 21 3 9 
33 16 23 7 49 
34 20 25 5 25 
35 18 22 4 16 
36 17 24 7 49 
37 16 20 4 16 
38 12 17 5 25 
39 16 20 4 16 
40 17 20 3 9 
41 14 17 3 9 
42 18 21 3 9 
43 14 18 4 16 
44 19 22 3 9 
45 21 24 3 9 
46 16 23 7 49 
47 17 27 10 100 
48 16 23 7 49 
49 18 22 4 16 
50 17 21 4 16 

     

∑ x  821 1057 - - 
     

Χ    16.42 21.14 - - 
     

∑D  - - 236 - 
     

∑ 2D  - - - 
1282 
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 ใชคาสถติิ  t-test Dependent  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์                    
ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 

    t = 
( ) 2

2

1−
− ∑∑

∑

n
DDn

D
  ; df = n-1 

      

     =         
( ) ( ) 2

150
236282,150

236

−
−

 ; df = n-1 

     

     =         

49
696,55100,64

236
−

    ; df = n-1 

 

     =         

49
404,8

236  

     =         
51.171

236  

     =         
10.13

236  

 
    t  =  18.02 
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ตาราง 11 คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
     กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
 

ลําดับที ่ กอนเรียน (30 คะแนน) หลังเรียน (30 คะแนน) ผลตาง (D) D2
 

     

1 12 19 7 49 
2 17 23 6 36 
3 18 25 7 49 
4 16 24 8 64 
5 18 26 8 64 
6 20 25 5 25 
7 15 20 5 25 
8 19 26 7 49 
9 18 25 7 49 
10 21 28 7 49 
11 21 26 5 25 
12 19 24 5 25 
13 19 23 4 16 
14 22 25 3 9 
15 22 26 4 16 
16 16 27 11 121 
17 15 24 9 81 
18 12 18 6 36 
19 17 25 8 64 
20 22 24 2 4 
21 18 23 5 25 
22 19 26 7 49 
23 17 23 6 36 
24 15 20 5 25 
25 14 21 7 49 
26 20 23 3 9 
27 20 24 4 16 
28 17 22 5 25 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ กอนเรียน (30 คะแนน) หลังเรียน (30 คะแนน) ผลตาง (D) D2
 

     

29 15 21 6 36 
30 14 22 8 64 
31 18 23 5 25 
32 21 25 4 16 
33 13 24 11 121 
34 17 25 8 64 
35 14 22 8 64 
36 19 24 5 25 
37 17 23 6 36 
38 18 25 7 49 
39 11 17 6 36 
40 11 18 7 49 
41 15 24 9 81 
42 18 25 7 49 
43 19 22 3 9 
44 16 27 11 121 
45 16 25 9 81 
46 10 15 5 25 
47 21 30 9 81 
48 19 29 10 100 
49 15 22 7 49 
50 23 27 4 16 

     

∑ x  859 1180 - - 
     

Χ    17.18 23.60 - - 
     

∑D  - - 
321 

- 
     

∑ 2D  - - - 
2287 
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 ใชคาสถิติ  t-test Dependent  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห 
 

   t = 
( ) 2

2

1−
− ∑∑

∑

n
DDn

D
  ; df = n-1 

 

    =        
( ) ( ) 2

150
321287,250

321

−
−

 

 

    =       

49
041,103350,114

321
−

 

 

    = 

49
309,11

321  

 

    = 
80.230

321  

    

    = 
19.15

321  

 
   t  =  21.13 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 
    - ตัวอยางชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมต ิ
    - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห 
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ชื่อ ................................................................... ชั้น ...................... เลขที ่............ 

ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ 
 

เรื่อง  อาหารและสารอาหาร 
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ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ     
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

 
ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ  เปนชุดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการคดิ

วิเคราะห โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรยีนไดปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และฝก
ทักษะการคิดวิเคราะห  สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดศกึษานํามาสรุปและสรางองคความรูได
ดวยตนเอง ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมที่ 1 เรื่องสารอาหาร กิจกรรมที่ 2               
เรื่อง  การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวน กิจกรรมที่ 3 เรื่อง สารปนเปอนในอาหาร 

 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและบรรลตุามเปาหมาย  นักเรียนควรปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1.  นักเรียนศกึษาและทําความเขาใจคําชี้แจงการใชชดุกิจกรรมใหชัดเจน  
2.  นักเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม 
3.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู โดยศึกษาตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 
   3.1  ขั้นอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม 
   3.2  ขั้นปฏบิัติกิจกรรม 
   3.3  ขั้นอภิปรายหลังปฏบิัติกิจกรรม 

 

เคล็ดไมลบั...     
-  อานคําชี้แจงใหเขาใจ กอนทํากิจกรรมนะจะ.! 
-  ปฏิบัติกิจกรรมอยางมีสมาธิ  มีความรอบคอบ  
   ทุกขั้นตอน และมีความซือ่สัตยนะคะ 

  

คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม 
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จุดประสงคของกิจกรรม 

 

1.  อธิบายความหมายของอาหาร  สารอาหาร  และบอกความสําคญัของสารอาหาร 
     ที่มีตอรางกายได 
2.  ทดสอบสารอาหารในอาหาร ไดแก แปง นํ้าตาล ไขมัน โปรตีน และวติามินได 

 

1.  เลือกและอธิบายการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถวนไดสัดสวน เหมาะสม 
     กับเพศและวยัได 
2.  ระบุชื่อโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร และวธิีปองกันแกไขการเกิดโรคได 

-  บอกแหลงที่มาของสารปนเปอนในอาหารประเภทตางๆ และยกตัวอยาง                    
สารปนเปอนในอาหาร  โรคหรืออาการที่เกิดจากสารปนเปอนในอาหารได 

กิจกรรมที่  3 
เร่ือง  สารปนเปอนในอาหาร 

กิจกรรมที่  2 
เร่ือง  การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวน 

กิจกรรมที่  1 
เร่ือง  สารอาหาร 
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เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม 
 

12   ชั่วโมง   

กิจกรรมที่  1 
เร่ือง  สารอาหาร 

กิจกรรมที่  2 
เร่ือง  การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวน 

กิจกรรมที่  3 
เร่ือง  สารปนเปอนในอาหาร 

  6  ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 

3  ชั่วโมง 

ปฏิบัติกิจกรรม 
ใหตรงเวลานะครับ 
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สาระการเรียนรู 

อาหาร เปนสิ่งที่กินเขาไปแลวกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย สวนสารอาหาร เปน
สารเคมี ที่มีอยูในอาหาร  สารอาหารแบงออกเปน  คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน  วิตามิน
และเกลือแร  สารอาหารแบงออกเปนสารอาหารที่ใหพลังงานไดแก  โปรตีน  คารโบไฮเดรต 
ไขมัน และสารอาหารที่ไมใหพลังงานแตขาดไมได คือ วิตามิน  เกลอืแรและน้ํา 
 

การเลือกบริโภคอาหารใหไดสารอาหารครบทุกประเภทตามปริมาณที่เหมาะสมกับความ
ตองการพลังงานในแตละวัน โดยคํานึงถึงเพศ วัย ลักษณะของกิจกรรมที่ทําได การรับประทานอาหาร
ไมถูกสัดสวนจะกอใหเกิดผลเสียตอรางกาย  คือ ถารับประทานมากเกินไป ทําใหเกิดเปนโรคอวน 
และเปนตนเหตุของโรคอีกหลายชนิด เชน โรคไขมันในเสนเลือด โรคเบาหวาน แตถารับประทาน
อาหารนอยเกินไป จะทําใหรางกายออนแอและเปนโรคขาดสารอาหารได 

กิจกรรมที่  2 
เร่ือง  การรับประทานอาหารใหถูกสัดสวน 

กิจกรรมที่  1 
เร่ือง  สารอาหาร 

กิจกรรมที่  3 
เร่ือง  สารปนเปอนในอาหาร 

สารปนเปอนในอาหาร  เปนสารพิษที่เจือปนอยูในอาหาร ซ่ึงทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย
จนถึงเสียชีวติได  มีแหลงทีม่าที่สําคัญอยู 2 แหลงคือ สารปนเปอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ            
และสารปนเปอนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย   



 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คือ 

คือ 

คือ 

กิจกรรมที่  1  สารอาหาร 

กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันอภิปรายกอนปฏิบัติกิจกรรม 

 

นักเรียนครับ  ชวยกันสังเกตรูปภาพวาคอือะไร   
และมีประโยชนตอรางกายอยางไร 

เวลา 
 6  ชั่วโมง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................
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ไดแก 

นักเรียนทราบหรือไมวาปจจัยใดบางที่ทําใหรางกายของ
คนเราเจริญเติบโต  .....ชวยกันคิดหนอยนะครับ 

คําตอบทีเ่พ่ือนๆ ตอบมาจะถูกตอง
หรือไม  ลองมาศึกษาเรียนรูดวย

ตนเองนะคะ 

ปจจัยที่ทําให 
รางกายเจริญเติบโต 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

ไดแก 

ไดแก 
ไดแก 
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อาหาร  (Food)  หมายถึง  สิ่งที่รับประทานได        
ไมเปนพิษ  และกอใหเกิดประโยชนแกรางกาย  ชวยให
รางกายเจริญเติบโต  แข็งแรง  มีความตานทานโรค 

 

สารอาหาร (nutrient) หมายถึง  สารเคมีที่เปนองคประกอบ
ในอาหารซึ่งสิ่งมีชีวิตนําไปใชใหเกิดประโยชนตอรางกาย เชน ไขมัน 
วิตามิน เกลือแร สารอาหารมีหนาที่สําคัญหลายอยางเชนใหพลังงาน 
ซอมแซมส วนที่ สึ กหล อของร า งกาย  ควบคุ มปฏิ กิ ริ ย า เคมี ใน 
รางกาย ชวยปองกันและตานทานโรค ทําใหรางกายเจริญเติบโต 
 

เพื่อนๆ ทราบหรือไม 
สารอาหารมีก่ีประเภท 

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

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

ข้ันปฏิบัติกิจกรรม 

 
ประกอบดวย 
 

มารูจักกับอาหารและ
สารอาหารกันครับ 

สนุกคิด 
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ประเภทของสารอาหาร 
แบงเปน  2  ประเภท  โดยใชการใหพลังงานเปนเกณฑ  ไดแก 
1. สารอาหารที่ใหพลังงาน 
2. สารอาหารที่ไมใหพลังงาน   

สารอาหาร 

 

สารอาหารที่ใหพลังงาน 
 

สารอาหารที่ไมให
ั

ประกอบดวย 

คารโบไฮเดรต  
(Carbohydrate) 
 

โปรตีน (Protein) 
 

ไขมัน (Lipid) 

วิตามิน (Vitamin) 
 

เกลือแร (Mineral) 
 

นํ้า (Water) 
 

ประกอบดวย 

แบงเปน แบงเปน 
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เชน เชน 

เชน 

ไดแก 
ไดแก 

ไดแก 

สารอาหาร 

โปรตีน 

คารโบไฮเดรต 

วิตามิน 

เกลือแร 

ไขมัน 

น้ํา 

 

ไดแก 

ไดแก 

ไดแก 

เชน 

เชน 

เชน 
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โปรตีน  (Protein) 

 

โปรตีนเปนสารอาหารที่มีอยูทั้งในเน้ือสัตว และพืชบางชนิด ดังน้ี  
1. โปรตีนที่ไดจากสัตว เปนโปรตีนที่มีคณุภาพสูง พบมาก

ในเนื้อสัตวทกุชนิด เชน หมู วัว เปด ไก ปลา กุง หอย นม ไข เปนตน 
2. โปรตีนที่ไดจากพืช พบมากในถั่วเมลด็แหง เชน ถั่ว

เหลือง ถั่วเขยีว ถั่วดํา ถัว่แดง ถั่วลิสง รวมทั้งผลติภัณฑจากถั่ว เชน 
เตาหู เตาเจี้ยว เตาฮวย เปนตน  

สารอาหารที่ใหพลังงาน 

 

ประโยชนตอรางกาย 
1. สรางความเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่สึกหรอใหแกรางกาย 
2. ใหพลังงานแกรางกาย 
3. สรางน้ํายอย ฮอรโมน นํ้ามัน และสารภูมิคุมกันโรค 
4. ชวยรักษาสมดุลของน้ําในหลอดเลือด เน้ือเยื่อ และเซลล 
5. ชวยรักษาสมดุลของกรดและดางของรางกาย 

     เ ป น ส า รป ร ะ กอบอิ นท รี ย ที่ มี โ ม เ ล กุ ล ใ หญ
ประกอบดวย กรดอะมิโนหลายโมเลกุลมารวมกัน
โปรตีน มีความสําคัญตอรางกายหลายประการ เชน 
หนวยที่เล็กที่สุดของโปรตีน  คือ  กรดอะมิโน  โปรตีน 
1 กรัม ใหพลังงาน  4 กิโลแคลอรี    
     องคประกอบของโปรตีน  ไดแก ธาตุคารบอน (C) 
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ธาตุไนโตรเจน (N) 
ธาตุฟอสฟอรัส (P) และกํามะถัน (S) 
 

คือ 

 ประโยชน 

พบใน 
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สนุกคิด 

 
1. หนวยที่เล็กทีสุ่ดของโปรตีน  คือ.................................................................... 
 
2. โปรตีนประกอบดวยธาต.ุ............................................................................... 
 
3. โปรตีน  1  กรัม ใหพลังงาน..............................................กิโลแคลอรี 
 

4. กรดอะมิโนที่รางกายไมสามารถสังเคราะหเองได ตองไดรับจากอาหาร  
 

     ที่บริโภคเขาไป  เรียกวา................................................................................ 
 

ไดแก............................................................................................................ 
 

5. กรดอะมิโนที่รางกายสามารถสังเคราะหเองได  เรียกวา ................................. 
 

ไดแก............................................................................................................ 
 

6. ถารางกายไดรับสารอาหารประเภทโปรตนีไมเพียงพอตอความตองการจะเกิดผล
อยางไร......................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

     7.  ยกตวัอยางอาหารที่ใหสาอาหารประเภทโปรตีน 

อาหารท่ีใหสารอาหารโปรตีน 

ไดแก 
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คารโบไฮเดรต  (Carbohydrate) 

 

 คารโบไฮเดรต(Carbohydrate)เปน
สารประกอบอินทรีย  ซ่ึงมีธาตุคารบอน (C)  ไฮโดรเจน 
(H) และออกซิเจน (O) เปนองคประกอบ เปน
สารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย หนวยที่เล็กที่สุด
ของคารโบไฮเดรตที่รางกายนําไปใชมาก คือ กลูโคส 
(Glucose)  ซ่ึงสะสมอยูในตบัและกลามเนือ้ในรูปของ
ไกลโคเจน เม่ือรางกายตองการใชพลังงาน ไกลโคเจน
จะถูกเปลี่ยนเปนไขมันสะสมไวตามสวนตางๆของ
รางกาย คารโบไฮเดรต   1 กรัม ใหพลังงาน  4 กิโล

คารโบไฮเดรตเปน
สารอาหารที่พบมาก
ในขาว แปง นํ้าตาล 
เผือก มัน และพืชผัก
ผลไมที่มีรสหวาน 

ประโยชนตอรางกาย  
1. ใหพลังงานความอบอุนแกรางกาย 
2. ชวยใหรางกายสามารถนําสารอาหารโปรตีนไปใช
ประโยชนไดเต็มที ่
3. เปนพลังงานสํารอง โดยเก็บสะสมไวตามเนื้อเยื่อตางๆ 
4. เปนองคประกอบที่สําคัญของตับ ซ่ึงเปนอวัยวะสําคญั
ของรางกายในการขจัดสารพิษในเลือด 

    คือ 

ประโยชน 

ถานักเรียนรับประทานอาหารประเภท 
คารโบไฮเดรตมากเกินไปผลจะเปนอยางไร 

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

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

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

สนุกคิด 
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จําแนกเปน 

ประเภทของคารโบไฮเดรต 

1.1.1 นํ้าตาลกลูโคส (Glucose)  
พบในผัก ผลไมชนิดตาง ๆ เชน องุน 
-  เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย 
-  เปนน้ําตาลที่มีมากที่สุดในธรรมชาติ 
และพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
-  สลายไดพลงังานอยางรวดเร็ว 
-  เปนสวนประกอบของคารโบไฮเดรต
โมเลกุลใหญ แปง ไกลโคเจน เซลลูโลส  

1.1.2 ฟรักโทส (Fructose) 
 พบในผลไมสกุทั่วไป นํ้าผึ้ง นํ้าอสุจิ สายรก 
-   มีรสหวานที่สุด 
-   เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกตัวอสุจิ 

1.1.3 กาแลกโทส  (Galactose) 
 พบไดในน้ํานม 
- ไดจากการยอยแลกโทส  
(นํ้าตาลโมเลกุลคูในนม) 
- ใหพลังงาน 
 

1.1 โมโนแซ็กคาไรด 
(Monosaccharide)  หรือนํ้าตาล
โมเลกุลเดี่ยว เปนคารโบไฮเดรตที่
มีโมเลกุลเล็กซึ่งรางกายไมสามารถ
ยอยไดอีก  นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว 
แบงได เปน  3 ประเภท   ไดแก 
นํ้าตาลกลูโคส  นํ้าตาลฟรักโทส
และน้ําตาลกาแลกโทส 

2  ประเภท  ตามสมบัตทิางกายภาพและเคมี   
ไดแก  1) นํ้าตาล   2) พวกที่ไมใชนํ้าตาล 

1.  นํ้าตาล 
  เปนคารโบไฮเดรตที่มีรสหวาน และละลายน้ําได 
  ไดแก  โมโนแซ็กคาไรด  และไดแซ็กคาไรด 

       

ไดแก 

แบงเปน 

ไดแก 
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สนุกคิด 

1.2 ไดแซ็กคาไรด  (Disaccharide)  หรือนํ้าตาลโมเลกุลคู 
 เปนน้ําตาลทีป่ระกอบดวยน้ําตาลโมเลกลุเด่ียว 2 โมเลกุลมารวมตวักัน   
  

1.2.1 มอลโทส (Maltose) 
เกิดจากน้ําตาลกลูโคส  2 โมเลกุลมา
รวมตวักัน  พบในเมล็ดขาวที่กําลัง
จะงอกหรือจากการยอยแปง 
 

1.2.2. ซูโครส (Sucrose)  
เกิดจากการรวมตัวกันของกลูโคส
และฟรักโทสอยางละ 1 โมเลกุลพบ
ในพืช    เชน ออย นํ้าตาลมะพราว 
ผลไมสุกที่แปรรูปเปนนํ้าตาลทราย 

 

1.2.3 แลกโทส (Lactose) 
เกิดจากการรวมตวักันของกลูโคส
และกาแลกโทสอยางละ 1 โมเลกุล  
พบในน้ํานมและปสสาวะของหญิง    
มีครรภ

ไดแก 

หนวยที่เล็กทีสุ่ดของคารโบไฮเดรต  คืออะไร 
....................................................................... 
คารโบไฮเดรต  2.5  g ใหพลังงานกี่กิโลแคลอรี่ 
....................................................................... 
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2.1 แปง พบในพืช เชน ขาว  ขาวโพด 
เผือก กลวยดบิ 
-  เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่คนใชบริโภค
มากที่สุด 
-  เปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญที่สําคญั
ที่สุดในธรรมชาติสะสมอยูในพืช 
-  รางกายใชประโยชนไดเม่ือถูกยอยเปน
กลูโคสกอน 

2.2 ไกลโคเจน พบในกลามเน้ือลายและ
ตับสตัว 
-   เปนอาหารที่สัตวเก็บสํารองไวที่ตบัและ
กลามเนื้อ 
-   เปนพลังงานสํารองเม่ือรางกายขาด
กลูโคส   
 

2.3 เซลลโูลส  พบที่ผนังเซลลพืช 
-   เปนสารอินทรียที่มีมากที่สุดในโลก 
-   เปนสารโครงสรางของเซลลพืช 
-   ไมมีประโยชนในแงอาหารตอมนุษย 
เพราะรางกายมนุษยไมสามารถยอย
เซลลูโลสได  
-   เปนกากอาหารกระตุนการขับถาย 
 

2.  พวกที่ไมใชนํ้าตาล 
   เปนคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญไมมีรส
หวาน ไดแก แปง  ไกลโคเจน และเซลลโูลส 

ไดแก 

 

ถาเกิดอาการทองผูกควร
เลือกรับประทานอาหาร
ประเภทใด 
............................................
........................................... 
....................................... 

สนุกคิด 
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ไขมัน  (Lipid) 

 

ไ ข มั น  ( Lipid)  ไ ข มั น เ ป น ส า รป ร ะกอบอิ นท รี ย 
ประกอบดวยธาตุคารบอน (C)  ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) 
ไมละลายน้ํา แตละลายในตัวทําละลายบางชนิด  เชน  อีเทอร 
คลอโรฟอรม  เปนตน ไขมันทําใหรางกายอบอุนและรางกายเก็บ
ไข มันไว ใ ช เ ว ล าที่ ร า งกายขาดแคลนสารอาหารพวก
คารโบไฮเดรต ไขมัน 1 กรัม ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี่  หนวยที่
เล็กที่สุดของไขมัน คือ กรดไขมันและกลีเซอรอล   

 

ประเภทของไขมัน 
1. ไขมันอ่ิมตัว  ไขมันชนิดนี้ถามีในรางกายมาก

เกินไป จะทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ไขมันอ่ิมตัวพบมากในเนื้อสัตวที่ มีสีแดง  มันสัตว 
หนังสัตว  เครื่องในสัตว  ไขแดง กุง ปู หอยตาง ๆ นม
และผลิตภัณฑจากนม 

2.ไขมันไม อ่ิมตัว  เปนไขมันที่ช วยลดการ 
ดูดซึมไขมันอ่ิมตัวได  และชวยปองกันโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ  พบมากในถั่ว  เตาหู  เห็ดและน้ํามันพืช 
(ยกเวนน้ํามันมะพราว นํ้ามันปาลม) 
 

 

 

เกล็ดนารูครบั 
    ไ ข มั น   เ ป น ส า ร อ า ห า ร ที่ มี แ ค ล อ รี่ สู ง 
ถารับประทานมากเกินไปจะทําให เกิดโรคอวน 
และโรคอื่นๆ เชน  เบาหวาน  และเปนมะเร็งลําไส
ใหญไดงายกวาปกติ  รางกายจะเปลี่ยนสารอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรตที่มากเกินพอใหเปนไขมันได 
 

จําแนกเปน 

    คือ 
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1. ใหพลังงานแกรางกาย 
2. ใหความอบอุนแกรางกาย 
3. ชวยปองกัน การกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในของรางกาย 
4. ชวยละลายวิตามิน เอ ดี อี และเค เพ่ือใหรางกายดูดซึมไดงาย 
5. เปนสวนประกอบที่สําคญัของอวัยวะบางอยางของรางกาย เชน เน้ือ
สมอง เสนประสาท เปนตน 
6. เปนพลังงานสํารอง โดยเก็บสะสมไวตามเนื้อเยื่อตาง  
7. กรดไขมันบางชนิดจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของรางกาย 
และการสบืพันธุ 

 

เกล็ดนารูครบั 

          อาหารที่มีคอเลสเทอรอลสูง  เรียงลําดับ
จากมากไปนอย  ไดแก  ไขแดง  ไขปลา  ตับวัว 
ตับหมู  เนย  กุง  ปู  นํ้ามันหมู  เ น้ือสัตวที่ มี 
คอเลสเทอรอลนอยที่สุดไดแก  เน้ือไก  นํ้ามันพืช 
และไขขาวไมมีคอเลสเทอรอล     

 

ประโยชนของไขมันตอรางกาย 

มีดังน้ี 

สนุกคิด 

 

-  ไขมัน  2 g  ใหพลังงานเทากับโปรตีน..............g 
-  หนวยที่เล็กที่สุดของไขมัน  ไดแก...................... 
............................................................................. 
-  การรับประทานอาหารที่มีไขมันเปนประจําจะมี
ผลตอรางกายอยางไร........................................... 
............................................................................. 
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ตมยํากุง 

กวยเตี๋ยวหม ู

สวนประกอบ 

ใหสารอาหาร 

สวนประกอบ 

ใหสารอาหาร 

นักเรียนสังเกตรูปภาพและวิเคราะหสวนประกอบของอาหาร 
พรอมทั้ง บอกใหไดวาอาหารชนิดนั้นใหสารอาหารประเภทใด 

 

สนุกคิด 
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รายการ จํานวน/กลุม 
1.  แปงมัน 2  กรัม 
2.  นํ้ามันพืช 6  ลูกบาศกเซนติเมตร 
3.  ไขขาวดิบ 1  ฟอง 
4.  นํ้านม 6  ลูกบาศกเซนติเมตร 
5.  นํ้า 150  ลูกบาศกเซนติเมตร 
6.  กระดาษขาวขนาด 4 ซม.x 10 ซม 1  แผน 
7.  บิกเกอร 1  ใบ 
8.  ไมขีดไฟ 1  กรัม 
9.  ชอนเบอร 1 2  อัน 
10.  หลอดทดลองขนาดกลาง 3  หลอด 
11.  หลอดหยด 3  อัน 
12.  หลอดฉีดยาขนาด 12 ลูกบาศกเซนติเมตร 1  อัน 
13.  ตะเกียงแอลกอฮอลพรอมที่กั้นลมและตะแกรงลวด 1  ชุด 
14.  ที่จับหลอดทดลอง 1  อัน 
15.  ที่ตั้งหลอดทดลอง 1  อัน 
16.  นํ้าตาลกลูโคส 2  กรัม 
17.  สารละลายไอโอดีน 2  ลูกบาศกเซนติเมตร 
18.  สารละลายคอปเปอรซัลเฟต 5  ลูกบาศกเซนติเมตร 
19.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 10  ลูกบาศกเซนติเมตร 
20.  สารละลายเบเนดิกต 5  ลูกบาศกเซนติเมตร 

 

การทดสอบสารอาหาร 

วัสดุ/อุปกรณ 

สนุกกับการทดลอง 
นักเรียนแบงกลุม   

กลุมละ  5  คน เพ่ือรวมกันศึกษา 
และปฏบิัติการทดลอง 
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วิธีการทดลอง 

1.  ใสแปงมัน  1 ชอน  เบอร 1  ลงในหลอดทดลองขนาดกลางซึ่งมีนํ้าบรรจุอยู  
6  ลูกบาศกเซนติเมตร  เขยาใหเขากันแลวเทน้ําแปงลงในหลอดทดลองขนาดกลาง  
3 หลอด หลอดละ  2 ลูกบาศกเซนตเิมตร 

2.  หยดสารละลายไอโอดีน  1  หยดลงในหลอดที่  1  สําหรับหลอดที่  2  ให
หยดสารละลายคอปเปอรซัลเฟต  5  หยดลงไปแลวคอย ๆ  หยดสารลาย                     
โซเดียมไฮดรอกไซดประมาณ  10  หยด  สังเกตและบนัทึกผลการเปลี่ยนแปลง 

3.  หยดสารละลายเบเนดิกต  5  หยด  ลงในหลอดที่  3  นําไปตมในบีกเกอร  
ซ่ึงมีนํ้าเดือดประมาณ  100  ลูกบาศกเซนติเมตร  เปนเวลา  2  นาที  สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

4.  ใชแปงมันจํานวนเล็กนอยถูกไปมากับกระดาษสีขาวประมาณ  5 - 6  ครั้ง
แลวยกกระดาษใหแสงผานสังเกตวาโปรงแสงหรือไม  บันทึกผล 

5. ทดลองซ้ําขอ 1 – 4  แตเปลี่ยนแปงมันเปนนํ้าตาลกลูโคส  ไขขาว  นํ้ามัน
พืชและน้ํานม  ตามลําดับทีล่ะอยาง  สําหรับ  3  ชนิดหลังไมตองผสมน้ําแตใหใชอยางละ  
2  ลูกบาศกเซนติเมตร  สงัเกตและบันทึกผล 

6. ขณะทดลองให นักเรียนสังเกตและบันทึกผลลงในตารางบันทึกผล 
แตละกลุมรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

ศึกษาขั้นตอนใหเขาใจกอน 
ลงมือปฏิบตันิะครับ 
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การเปลี่ยนแปลงที่สงัเกตได 
อาหาร สารละลาย 

ไอโอดีน 
สารละลายคอปเปอรซัลเฟตและ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

สารละลาย
เบเนดิกซ 

ถูกับกระดาษ 

แปงมัน     

นํ้าตาลกลูโคส     

ไขขาว     

นํ้ามันพืช     

นํ้านม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บันทึกผลดวย
ความซื่อสัตยนะ

เพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายผลการทดลอง
เพ่ือนํามาสรุปผลการทดลองนะครับ 
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การทดสอบคารโบไฮเดรต 

การทดสอบโปรตีน 

การทดสอบไขมัน 

สรุปวิธีการทดสอบ
สารอาหาร 
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คือ 

วิตามิน    แบงเปน 2 กลุม  โดยแบงตามคุณสมบัตขิองการละลาย 
ดังน้ี 

1. วิตามินทีล่ะลายในน้ํา ไดแก วิตามินซี และกลุมวิตามนิบีรวม              
( วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วติามินบี 6 หรือวิตามินบี 12)  

2. วิตามินทีล่ะลายในไขมัน ไดแก วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และ 
วิตามินเค 

 

 

สารอาหารที่ไมใหพลังงาน

        สารอาหารที่ไมใหพลังงาน    มีความสําคัญ
ต อการทํ า ง านของระบบต า งๆในร า งกาย 
ซ่ึ งร างกายตองการในปริมาณนอยแตขาด
ไมได  ไดแก  วิตามิน  เกลือแร และน้ํา 

         วิตามินเปนสารประกอบอินทรียที่รางกาย
ตองการในปริมาณเล็กนอยมาก เม่ือเทียบกับความ
ตองการสารอาหารประเภทที่ใหพลังงาน  แตรางกาย
จะขาดวิตามินไมได  วิตามินจะควบคุมปฏิกิ ริยา 
ตาง ๆ ภายในรางกาย ถาขาดวิตามินแตละชนิด  จะ
ทําใหมีความผิดปกติแตกตางกันไป หากไดรับวิตามิน
มากเกินความตองการ อาจทําใหเกิดโทษตอระบบการ
ทํางานของรางกายได 

วิตามิน  (Vitamin) 

จําแนกเปน 
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วิตามินทีล่ะลายในน้ํา 

1.  วิตามิน B1(thiamine)        
     แหลงอาหาร   ขาวซอมือ  ตับ  ไข  ถั่ว  มันเทศ      
    ประโยชน   ชวยบํารุงระบบประสาทและการทํางานของหัวใจ  
2.  วิตามิน  B2 (riboflavin)       
       แหลงอาหาร   ไข  นม  ผัก  ถั่วเหลอืง         
       ประโยชน   ทําใหการเจริญเติบโตเปนปกติ  บํารงุ
ผิวหนัง  ลิ้น  และตา   
3.  วิตามิน   B3 (niacin)        
       แหลงอาหาร  เน้ือสัตว  ตบั  ถั่ว  ขาวซอมมือ ขาวสาล ี   
ยีสตและรางกายสรางไดเองจากกรดอะมิโนบางชนิด      
        ประโยชน     บํารุงประสาท  ชวยในปฏิกิริยาการหายใจ   
เปนตวัชวยในการสรางพลังงานและการสงัเคราะหสาร  

 

4.  วิตามิน  B6 (pyridoxine)     
    แหลงอาหาร  นม  ตับ  เน้ือ  ถั่วลสิง  ถั่วเหลือง  ขาวซอมมือ        
     ประโยชน   บํารุงผิวหนังและประสาท  ชวยการทํางานของระบบยอยอาหาร 
 5. วิตามิน B12(cyanocobalamine)       
     แหลงอาหาร   ไข  เนยแข็ง  ตับ  สมองเน้ือสัตว        
     ประโยชน     ชวยในการสรางเม็ดเลือดแดง  ไขกระดูกและการทํางานของ 
    ระบบประสาท 
6.  วิตามิน C (ascorbic acid)      
     แหลงอาหาร     สม  มะขามปอม  ฝรั่ง  มะนาว  
    มะเขือเทศ  กะหล่ําปลี  ผักสีเขียว   
     ประโยชน     ทําใหผนังเสนเลือดเหนยีวและแข็งแรง  บํารุงฟนและเหงือก    
 

ไดแก 

ไดแก 

นักเรียนควรลาง
ผักกอนการหั่น
หรือหลังการหั่น
เพราะเหตใุด 
............................
............................
............................

สนุกคิด 
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คนที่เปนแผลแลว
เลือดไหลไมหยุด
เกิดขึ้นเนื่องจาก
สาเหตุใดและควร
บริโภคอาหาร
ประเภทใด 

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

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

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

ไดแก

วิตามินทีล่ะลายในไขมัน 

1.   วิตามิน A  (retinol)    
      แหลงอาหาร  ไดแก   นม  เนย  ไขแดง  ตับ   
     นํ้ามันตับปลา ผัก  และผลไม        
      ประโยชน    บํารุงสายตา  บํารุงผิวหนัง  
2.   วิตามิน D (calciferol)               
      แหลงอาหาร   
       นํ้ามันตับปลา  ไข  ตับ  นม  เนย   
      ประโยชน    รางกายสรางเองไดจากคอเลสเทอรอล 
      ใตผิวหนัง เม่ือไดรับแสงแดด ชวยดูดซับแคลเซียม   
      และฟอสฟอรสั ที่ลําไสเล็ก       

3. วิตามิน E(a-tocopherol)   
   แหลงอาหาร   ไดแก  ผักสีเขียว  ไขมันจากพืช  
   เมล็ดพืช        
   ประโยชน     ชวยทําใหเม็ดเลือดแดงแข็งแรง 
   สลายโมเลกุลของกรดไขมัน   
   ชวยสรางเอนไซม   
4. วิตามิน  K (a-phylloquinone)          
     แหลงอาหาร   ไดแก  ผักและตบั   
    ประโยชน    ชวยสรางสารที่จําเปนในการแข็งตัวของเลือด     

เราจะมีวิธทีดสอบและเปรยีบเทียบปริมาณวิตามินซีใน
ผลไมตางๆไดอยางไร..... 

เพ่ือนๆชวยกนัทําการทดลองเพื่อหาคําตอบนะคะ 

ไดแก 

 

สนุกคิด 



 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซ ี
ในนํ้าผลไมชนิดตางๆ 

อุปกรณ 
 1. นํ้าแปงสุก      20  cm3 7. นํ้ามะละกอสุก    5  cm3  
 2. สารละลายไอโอดีน    5  cm3  8. นํ้าสม      5  cm3 
 3. สารละลายวิตามินซี 0.01%   5  cm3  9. หลอดฉีดยา      1  หลอด 
 4. นํ้ามะนาว     5  cm3  10. หลอดทดลองขนาดกลาง  10  หลอด 
 5. นํ้าสับปะรด     5  cm3  11.  หลอดหยด     6  หลอด 
 6. นํ้ามะเขือเทศ      5  cm3 

วิธีการทดลอง 
1. หยดสารละลายไอโอดีน  10  หยด  ลงในน้ําแปงสุก  20  cm3  ไดสารสีนํ้าเงิน 
2. นําสารสีนํ้าเงินจากขอ  1  ใสหลอดทดลองหลอดละ  2 cm3  จํานวน  6  หลอด 
3. หยดสารละลายวิตามินซี  0.01%  ลงในหลอดทดลองที่มีสารสีนํ้าเงินหลอดที่ 1  
   ทีละหยด  เขยาหลอดทดลองจนกระทั่งสารสีนํ้าเงินหายไปนับจํานวนหยดที่ใช   
    บันทึกผลลงในตาราง 
4. ทําการทดลองเหมือนกับขอที่  3  แตเปลี่ยนจากสารละลายวิตามินซี  0.01%    

          เปนน้ํามะนาว  นํ้าสม  นํ้าสับปะรด  นํ้ามะเขือเทศ  และน้ํามะละกอสุก ตามลําดับ 

 

สนุกกับการทดลอง 

 

นักเรียนแบงกลุม   
กลุมละ  5  คน เพ่ือรวมกันศึกษา 

และปฏบิัติการทดลอง 
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สารละลายทีใ่ช จํานวนหยดของสารละลาย 

สารละลายวติามินซี  0.01%   
นํ้ามะนาว     
นํ้าสม  
นํ้าสับปะรด    
นํ้ามะเขือเทศ    
นํ้ามะละกอสกุ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
 

เราสามารถนําเอาวิธีน้ีไปทดสอบอาหาร
ตาง ๆ ที่ตองการจะทราบวามีปริมาณวิตามินซีมาก
หรือนอยเพียงใดไดเชนกันนะคะ 

บันทึกผลดวย
ความซื่อสัตยนะคะ 

เพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายผลการทดลอง
เพ่ือนํามาสรุปผลการทดลองนะคะ 
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สนุกคิด 

 

1. ผักสดและผักตมสุกชนิดใดมีวิตามินซีมากกวากัน  และจะมีวิธทีดสอบ
อยางไร............................................................................................................. 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 

2. นักเรียนวิเคราะหสาเหตุของคนที่เปนโรคเลือดออกตามไรฟนและเสนอวิธีการ
แกไข 
สาเหตุ.............................................................................................................. 
วิธีการแกไข...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

3. ถารางกายขาดวิตามินเอ  จะมีผลอยางไร........................................................... 
........................................................................................................................ 
 

4. รางกายขาดวติามินชนิดใดทําใหเกิดโรคเหน็บชา............................................... 
 

5. วิตามินบี 2  มีประโยชนตอรางกายอยางไร........................................................ 
........................................................................................................................ 

6. ยกตัวอยาง  แหลงอาหารของวิตามิน  เอ  ซี  เค  บี 1     
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แหลงอาหาร 

เอ 

ซี 

เค 

บี1 

วิตามิน 

ไดแก 

ไดแก 

ไดแก 

ไดแก 
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เกลือแร  (Mineral) 

 

 

  -  เปนสวนประกอบของอวัยวะบางอยาง  เชน  กระดูก  ฟน  กลามเนื้อ  
     เซลลประสาท  เปนตน 
  -  เปนสวนประกอบของสารตางๆในรางกาย  เชน  เลือด  นํ้าในเซลล  เปนตน 
  -  ชวยในการควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ ใหทําหนาที่เปนปกต ิ
   

เกลือแร  เปนสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ไมให
พลังงาน  แตรางกายตองการและขาดไมไดเน่ืองจากเปน
สวนประกอบของอวัยวะบางอยาง  เปนสวนประกอบของ
สารตาง ๆ ในรางกายคน ซ่ึงมีแรธาตุประมาณรอยละ 4 
ของนํ้าหนักตัว และชวยในการควบคุมการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ ของรางกายใหทําหนาที่เปนปกติ   

 
คือ 

 
ดังน้ี 

ประโยชนของเกลือแรที่มตีอรางกาย 

 มีประโยชนดังน้ี 
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ไดแก 
ไดแก 

ไดแก ไดแก 

1.  แคลเซียม (Ca)      
แหลงอาหาร ปลาไสตัน  กุงแหง  เนย
แข็ง  นมสด  ไข  ผัก     
ประโยชน  
-  เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน 
-  ชวยในการแข็งตัวของเลอืดและการทํางาน
ของกลามเนื้อ 
-  เกี่ยวกับการถายทอดกระแสประสาท        
 

2.  ฟอสฟอรัส (P)      
แหลงอาหาร กุง  ปลาไสตนั  ไข  นมสด   
ถั่วเหลือง  ผักใบเขยีว      
ประโยชน  
-  เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน 
-  รักษาสมดุลของกรดและเบสในรางกาย 
-  ชวยในการสรางเซลลสมองและประสาท  

โพแทสเซียม (K)     
แหลงอาหาร เน้ือสัตว  นม  กลวย  ผักใบ
เขียว  สม  ถัว่  ขาว  เห็ด  ไข    
ประโยชน  
-  ควบคุมระดับของเหลวในเซลล 
-  การทํางานของกลามเนื้อของระบบประสาท 
-  ชวยในการผาตัดใหญ   
 

เหล็ก (Fe  )     
แหลงอาหาร  ไขแดง  ผักสีเขียว  ตับ   
   เน้ือวัว  งาดํา  
ประโยชน  
-  เปนสวนประกอบของฮีโมโกลบิน 
    ในเม็ดเลือดแดง 
-  เปนสวนประกอบของเอนไซม 
   บางชนิด      
 

เกลือแรทีจ่ําเปนตอรางกาย 
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ไดแก ไดแก 

ไดแก ไดแก 

ไอโอดีน (I)      
แหลงอาหาร       เกลือแกง  นม  ไข  อาหาร
ทะเล    
ประโยชน    
-  ปองกันโรคคอพอก 
-  ชวยในการเจริญเติบโต 
-  เปนสวนประกอบของฮอรโมนไทรอกซิน 
   ที่ตอมไทรอยด       

โซเดียม (Na)     
แหลงอาหาร      อาหารทะเล  นํ้าปลา   
เกลือแกง  ไข  นม  เนย        
ประโยชน  
-  ชวยรักษาสมดุลของน้ําและความเปนกรด  
   ในรางกาย 
-  ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ 
   และระบบประสาท     

แมกนีเซียม (Mg)     
แหลงอาหาร   รําขาว พืชสีเขียว  ถั่ว  
 นม  งา  อาหารทะเล      
ประโยชน 
-  ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อและ 
    ระบบประสาท 
-  ควบคุมการสรางโปรตีน 

ฟลูออไรด (F)      
แหลงอาหาร    นํ้าดื่มจากบอธรรมชาต ิ
บางแหง  อาหารทะเล  
ประโยชน 
-  ชวยในการดูดซึมธาตุเหล็ก 
-  เปนสวนประกอบของสารเคลือบฟน 
   ทําใหฟนแข็งแรง  ปองกันฟนผุ  
 

เกลือแรทีจ่ําเปนตอ
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สนุกคิด 

นักเรียนเขียนผังมโนมติเพื่อวิเคราะหและสรุปความสําคัญของ
เกลือแรที่มตีอรางกายมนุษย 
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    นํ้า  เปนสารที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในรางกายของเรามีนํ้าเปน
องคประกอบอยู 2 ใน 3 สวนของน้ําหนักตัว    

1. เปนองคประกอบของอวัยวะตางๆใน
รางกาย  เชน  เลือด  ตับ  ไต  ลําไส  หัวใจ  เปนตน 

2. ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงที ่
3. ชวยใหกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีในรางกายเปนไป

ตามปกต ิ
4. ชวยกําจัดของเสียออกจากรางกายทางเหงื่อและ

ปสสาวะ 
5. ทําใหผิวพรรณสดชื่น 
6. นําสารไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย 
7. ชวยในการเผาผลาญอาหารในรางกายใหเปนปกต ิ
8. เปนตวัทําละลายที่ดี 

ความสําคัญของน้ํา
ตอรางกาย 

ทราบหรือไม นํ้าไขสันหลัง 
มีนํ้าเปนสวนประกอบ 99% 

น้ํา  (Water) 

 

สนุกคิด 

ถารางกายของคนเราขาดน้ําจะเกิดโทษอยางไร 
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 

  คือ 

มีดังนี้ 
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1.  กระหายน้ําอยางรุนแรง 
2.  ผิวแหง  เยื่อบุอวัยวะตางๆ แหง 
3.  ปริมาณโปรตีน  โซเดียม  และแรธาตุ  
     ตางๆ ในเลือดเขมขน 
4.  ทําใหหมดสติ  เซลลบวมพองและแตก   
     หรือเห่ียวแฟบ 
5.  ทําใหกระบวนการทํางานตางๆ ภายใน 
     รางกายผิดปกต ิ

1.  ผิวหนัง  ในรูปของเหง่ือ 
2.  ไต  ในรูปของปสสาวะ 
3.  ปอด  ในรูปของไอน้ําไปกับลมหายใจออก 
4.  ลําไสใหญ  ในรูปของอุจจาระ 
5.  ทางอื่นๆ ในรูปของน้ําตา  นํ้าลาย  นํ้ามูก 

รางกายของคนสูญเสียนํ้าไดทางอวัยวะตอไปน้ี 

 

ไดแก 

ถารางกายขาดน้ําจะเกิดโทษดังตอไปนี้ 

 

ไดแก 

1. เราควรดื่มนํ้าวันละเทาใดจงึจะเพียงพอตอความตองการ 
ของรางกาย 

.................................................................................................... 
2.  การดื่มนํ้ามากๆจะเปนอันตรายตอรางกายหรือไมอยางไร 
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

สนุกคิด 
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นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  5  คน   
เพ่ือรวมกันศกึษาและวิเคราะหสถานการณตอไปน้ี 

             แอนจัดงานเลี้ยงวันเกิด  เมนูอาหารที่จะทํารบัประทานรวมกันกับเพ่ือนๆ  คือ      
ยํารวมมิตร ขาวผัดหมู และตมยํากุง   โดยแอนจะตองเตรียมวตัถุดิบ และเครื่องปรุงที่ใชใน
การทําอาหาร ที่เชื่อวาเมื่อนํามาใสในอาหารจะทําใหอาหารอรอยและมีประโยชนตอรางกาย 
 

สถานการณ 

 

 นักเรียนวิเคราะหวาวตัถุดิบและเครื่องปรุงตางๆ ที่จะตองเตรียมมาใสใน ยํารวมมิตร  
 ขาวผัดหมู และตมยํากุง   มีอะไรบาง พรอมใหเหตุผลและหลักการที่ใชในการเลอืกวัตถุดิบ 
 และเครื่องปรุงตางๆ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.................. ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ภารกิจที่  1 

 

สนุกคิด 
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นักเรียนวิเคราะหวาเครื่องปรุงตางๆ ที่ใสในอาหารมีประโยชนตอรางกายอยางไร 

(นําเสนอในรูปแบบของผังมโนมติ) 

 

อาหารที่แอนทําจะอรอยหรือเปลาคะ 

ภารกิจที่  2 
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ข้ันอภิปรายหลังปฏิบตัิกิจกรรม 

นักเรียนเขียนผังมโนมติเพ่ือสรุปความรู 
เกี่ยวกับการทดสอบสารอาหาร 

 

เพ่ือนๆ รวมกันอภิปรายในสิ่งที่ไดเรียนรูมาเกี่ยวกับเรือ่งอาหาร
และสารอาหารเพื่อนํามาสรุปองคความรูของตนเองนะคะ 
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นักเรียนเขียนผังมโนมติสรุปความรูเกี่ยวกับอาหารและสารอาหาร 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง  อาหารและสารอาหาร 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบมีจํานวนทั้งหมด 20 ขอ 
 2. ใชเวลาในการทํา 30  นาที 
 3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X  ทับตัวเลือกที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 
1. อาหารชนิดใดจัดไวในประเภทเดียวกันตามองคประกอบทางเคม ี
 ก. ขนมผิง  นํ้าขิง  เนยสด     
 ข. ขนมครก  นํ้ามะพราว  นํ้า 
 ค. ทุเรียนกวน  นํ้าชา  นํ้ามันมะพราว  
 ง. ขนมปง  นํ้าผึ้ง  มันเผา 
 
2. คํากลาวใดหมายถึงสารอาหาร 
  ก. หนวยยอยของสารเคมีในอาหาร 
  ข. สารอินทรียที่เปนองคประกอบพื้นฐานของอาหาร 
  ค. สารเคมีที่เปนองคประกอบของอาหารที่กอใหเกิดประโยชนตอรางกาย 
  ง. ธาตตุางๆ ที่เปนองคประกอบของอาหาร 
 
3. สารอาหารชนิดใดใหพลังงานแกรางกาย 
  ก. ไขมัน  โปรตีน  เกลือแร    
  ข. โปรตีน  ไขมัน  คารโบไฮเดรต 
  ค. เกลือแร  วิตามิน  ไขมันน้ํา    
  ง. เกลือแร  คารโบไฮเดรต 
 
4. อาหารกลุมใดมีสารอาหารชนิดเดียวกันทัง้หมด 
  ก. นมขนหวาน  ขาวเจา  ขาวเหนียว  
  ข. เน้ือปลา  เตาหู  ขาวเหนียว 
  ค. นํ้ามันหมู  เน้ือหมู  ไขขาว   
  ง. นมสด  นํ้าตาลทราย  นํ้ามันพืช   
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5. ครอบครัวที่มีรายไดนอย  ด่ืมนมถั่วเหลอืงแทนนมวัวได  เพราะเหตุใด 
  ก. ปราศจากคอเลสเทอรอล    
  ข. มีประโยชนคุมคาและราคาถูก 
  ค. มีกรดอะมิโนที่จําเปนครบทุกชนิด           
  ง. มีวิตามินและเกลือแรครบถวน 
 
6. การทดสอบโปรตีนโดยเตมิสารละลายไบยูเรตลงไปในเนื้อปลา  จะไดสีมวง  ถาไมมีเน้ือปลา  
นักเรียนจะใชสิ่งใดแทนจึงจะไดผลดี 
  ก. ถั่วฝกยาว     
  ข. ฟกทอง 
  ค. นํ้าเตาหู      
  ง. ขาวโพด 
 
7. ปจจุบันไขมันจากพืชนํามาใชบริโภคแทนไขมันสัตว  เพราะเหตใุด 
  ก. ไขมันพืชไมเพ่ิมสารคอเลสเทอรอลในเลอืด   
  ข. ไขมันพืชราคาถูกกวา 
  ค. ไขมันพืชเก็บรักษาไวไมเกดิการเหม็นหืน      
  ง. ไขมันพืชใหพลังงานสูงกวา  
 
8. เม่ือนําอาหารชนิดหนึ่งมาบดใหละเอียดแลวเติมนํ้า  จากนั้นเติมสารละลายไอโอดีน  ไดสี
มวงเกิดขึ้น อาหารชนิดนั้นควรเปนอะไร 
  ก. นมสด  นํ้าตาล  เน้ือสัตว   
  ข. ไขขาว  นํ้ามันพืช  นมสด 
  ค. เสนกวยเตี๋ยว  มันฝรั่ง  ขาวโพด   
  ง. นมสด  นํ้ามันมะพราว  นํ้าตาล 
 
9. ในการหั่นผักแชนํ้าทิ้งไวนานๆ กอนนํ้าไปปรุงอาหาร  จะมีการสูญเสียวิตามินกลุมใด 
  ก. วิตามินเอและบี     
  ข. วิตามินบีและซี 
  ค. วิตามินเอและเค     
  ง. วิตามินเคและซี 
 
 
 



 142 

10. ถานักเรียนมีเงิน 10 บาท จะเลือกซื้ออาหารประเภทใดจึงจะมีคุณคาทางโภชนาการมากที่สุด 
  ก. ขนมครก     
  ข. กลวยปง 
  ค. ชาเขียว      
  ง. ขนมถั่วแปบ 
 

11. ผูที่มีคอเลสเทอรอลสูง ควรงดบริโภคอาหารชนิดใด 
  ก. นํ้ามันพืช  นมผง  ไข    
  ข. เน้ือปลา  นมสด  หัวใจ 
  ค. ตับวัว  ไข  มันสมองสัตว    
  ง. เนย  เน้ือหมู  ไข 
 

12. การขาดธาตุ  X  ถาขาดในเด็กจะทําใหเตีย้  แคระแกร็น  สติปญญาเสื่อม  ถาขาดในวัย
ผูใหญ  จะเปนโรคคอพอก  ธาตุ  X  คือธาตุชนิดใด 
  ก. ไอโอดีน      
  ข. เหล็ก 
  ค. แคลเซียม     
  ง. โซเดียม 
 

13. หลังคลอดบุตรหรือภายหลังการผาตัด  มีการเสียเลือดในปริมาณมาก  ควรกินอาหารประเภทใด 
  ก. ปลาน้ําจืด  นํ้านมถั่วเหลือง   
  ข. เน้ือปลา  เครือ่งในสัตว 
  ค. กลวยน้ําวา  นํ้านมถั่วเหลอืง   
  ง. ปลาทะเล  สาหรายทะเล 
 

14. คนที่เปนโรคเหน็บชา เน่ืองจากไมรับประทานอาหารชนิดใด 
  ก. ถั่วเหลือง     
  ข. กุนเชียง 
  ค. ผักใบเขียว     
  ง. ขาวซอมมือ 
 

15. ทารกแรกคลอด หากมีบาดแผลเกิดขึ้นและเลือดไหลไมยอมหยุด อยากทราบวาเกิดจากสาเหตุใด 
  ก. ขาดแคลเซียม     
  ข. ขาดวิตามินเค 
  ค. ขาดฟอสฟอรัส     
  ง. ขาดวิตามินเอ 
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16. อะฟลาทอกซิน เปนสารกอมะเร็งในตับ  เกิดจากจุลินทรียพวกใด 
  ก. แบคทีเรีย     
  ข. ไวรัส 
  ค. ราเหลือง     
  ง. ขี้หนอน 
 
17. อาหารชนิดใดที่ไมมีสิ่งเจือปนที่เปนพิษ 
  ก. ลูกชิ้นปง     
  ข. มะพราวออน 
  ค. ผักคะนา     
  ง. ขาวเกรียบสีแสด   
 
18. อาหารที่มีบอแรกซปนอยู  เม่ือทดสอบดวยกระดาษขมิ้นจะไดผลอยางไร 
  ก. กระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสแีดงเรื่อๆ 
  ข. กระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสดํีา 
  ค. กระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสนํ้ีาเงิน 
  ง. กระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสเีขียว 
 
19. สารปรุงแตงอาหาร  พวกดินประสิว  สีผสมอาหาร  และสารกันบูด  เปนอันตรายตอรางกาย
อยางไร 
  ก. ทําใหระบบทางเดินอาหารอักเสบ 
  ข. ทําใหทองเสีย  ทองเดินเปนประจํา 
  ค. ทําใหคลื่นไส  อาเจียน  เวียนศีรษะ 
  ง. ทําใหเปนมะเร็ง 
 
20. ถาตองการหลกีเลี่ยงสารบอแรกซ  ไมควรรับประทานอาหารชนิดใด 
  ก. อาหารกระปอง     
  ข. บะหมี่สําเร็จรูป 
  ค. ปลารา      
  ง. ไสกรอกหมูแฮม 
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1.  ง 11.  ค 

2.  ค 12.  ก 

3.  ข 13.  ข 

4.  ก 14.  ง 

5.  ค 15.  ข 

6.  ค 16.  ค 

7.  ก 17.  ข 

8.  ค 18.  ก 

9.  ข 19.  ง 

10.  ง 20.  ง 

คําเฉลยแบบทดสอบ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 

เร่ือง  อาหารและสารอาหาร 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบมีจํานวนทั้งหมด  30 ขอ 
 2. ใชเวลาในการทํา  50 นาที 
 3. แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุ
เพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมาย X  ลงในชองวางใตตวัอักษร ที่กํากับคําตอบ 
 

ตัวอยาง  กรณีคําตอบที่เลอืกคือ  ก 
   ก              ข              ค              ง              จ 
                    
 
 4. ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใหขีดเสนคู ( = ) ทับตรงชองที่กากบาทเดิม         
แลวจึงกากบาทในชองวางของตัวเลือกใหมที่ตองการ 
 

     ตัวอยาง  กรณีเปลี่ยนคําตอบ  จาก  ก  เปน  จ 
 

   ก              ข              ค              ง              จ 
                    
 
 5. คําตอบในแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงคําตอบเดียว  ถาตอบเกินหนึ่ง
คําตอบหรือไมตอบเลยถือวาไมไดคะแนนในขอน้ัน 
 6. อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
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1. สารอาหารชนิดใดที่รางกายตองการในปรมิาณนอยแตขาดไมได  (ความรู-ความจํา) 
  ก. โปรตีน  นํ้า 
  ข. เกลือแร  นํ้า 
  ค. วิตามิน  คารโบไฮเดรต 
  ง. วิตามิน  เกลอืแร 
  จ. นํ้า  ไขมัน 
 
2. ตามหลักโภชนาการอาหารกลุมใดมีสารอาหารชนิดเดียวกันทั้งหมด  (ความเขาใจ) 
  ก. แปงมัน  ขาว  นมขนหวาน 
  ข. นํ้ามันพืช  น้ําตาลทราย  นมสด 
  ค. นํ้ามันหมู  ไขขาว  เน้ือหมู 
  ค. แปงขาวโพด  ขาว  ถั่วเหลอืง 
  ง. ขาว  เนย  ไก 
 
3. นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อชวยใหรางกายอบอุน (การนําไปใช)  
  ก. ไขดาว 
  ข. ปลาเผา 
  ค. นํ้าผลไม 
  ง. หมูยาง 
  จ. กลวยปง 
 
4. เม่ือพิจารณาอาหารดังตอไปนี้ ขาว เน้ือไก ไข มันเทศ นํ้ามันหมู ปลา นมถัว่เหลือง ฟกทอง  
ฝรั่ง ผักบุง สม ขาวโพด เครื่องในสัตว นํ้ามันงา และเผือก หากทานตองการจัดประเภทอาหาร
ตามชนิดของสารอาหาร ควรเลือกรูปแบบการนําเสนอขอมูลอยางไร (ทักษะการจัดกระทํา และ
สื่อความหมายขอมูล) 
  ก. กราฟ  
  ข. ตาราง 
  ค. การเขียนบรรยาย 
  ง. แผนภาพ 
  จ. แผนภูมิแทง 
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5. จากการศึกษาการจัดประเภทของวิตามินในตัวทําละลายตางๆ เกณฑใดตอไปนี้แบงไดถูกตอง  
(ทักษะการจําแนก)  
  ก. ละลายเฉพาะในน้ํานม 
  ข. ละลายเฉพาะในไขมัน 
  ค. ละลายในน้ําและละลายในไขมัน 
  ง. ละลายในน้ําและละลายในน้าํนม 
  จ. ละลายในไขมนัและละลายในน้ํานม 
 
6. รางกายที่อยูในสภาพอดอาหารนานๆ สารอาหารประเภทใดจะถูกใชใหหมดกอนเปนอันดับแรกสุด  
(ความรู-ความจํา) 
  ก. โปรตีน 
  ข. ไขมัน 
  ค. วิตามิน 
  ง. คารโบไฮเดรต 
  จ. เกลือแร 
 
7. ในการหั่นผักแชนํ้าทิ้งไวนานๆ กอนนํ้าไปปรุงอาหาร จะมีการสูญเสียวิตามินกลุมใด (ความเขาใจ) 
  ก. วิตามินเอและบี 
  ข. วิตามินบีและซี 
  ค. วิตามินเอและเค 
  ง. วิตามินเคและบี 
  จ. วิตามินซีและดี 
 
8. อาหารชนิดใดใหผลการทดสอบตอสารละลายไอโอดีน  (ความเขาใจ) 
  ก. หมูยาง 
  ข. เนยแข็ง 
  ค. มันตม 
  ง. นํ้าตาลสด 
  จ. ไขขาว 
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9. ถานักเรียนตองการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนดวยวิธีไบยูเรต ควรเลือกสารเคมีชนิดใด
มาใชในการทดสอบ (ทักษะกระบวนการ) 
  ก. สารละลายคอปเปอรซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
  ข. สารละลายแคลเซียมคารบอเนต 
  ค. สารละลายเบเนดิกต 
  ง. สารละลายคอปเปอรซัลเฟต 
  จ. สารละลายไอโอดีน 
 
ใชตารางตอไปน้ีตอบคําถามขอที่  10 – 11  
 

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได 
อาหาร 

สารละลายไอโอดีน สารละลายไบยูเรต สารละลายเบเนดิกต ถูกับกระดาษ 
A สีนํ้าเงินเขม ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
B ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ตะกอนสีแดงอิฐ ไมเปลี่ยนแปลง 
C ไมเปลี่ยนแปลง สีมวงออน ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
D ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง โปรงแสง 
E ไมเปลี่ยนแปลง สีมวงออน ตะกอนสีแดงอิฐ ไมเปลี่ยนแปลง 

 
10. อาหารชนิดใดมีสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบ (ความเขาใจ) 
  ก. A  และ  B 
  ข. B  และ  C 
  ค. C  และ  E 
  ง. B  และ  D 
  จ. A, B และ E 
 
11. อาหารชนิดใดมีสารอาหารประเภทโปรตีนเปนองคประกอบ (ความเขาใจ) 
  ก. A  และ  B 
  ข. B  และ  C 
  ค. C  และ  E 
  ง. B  และ  D 
  จ. A, B และ E 
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12. เม่ือนําอาหารชนิดหนึ่งมาบดใหละเอียดแลวเติมนํ้า จากนั้นเติมสารละลายไอโอดีนไดสีมวง
เกิดขึ้น อาหารชนิดนี้ควรเปนประเภทใด (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. โปรตีน 
 ข. คารโบไฮเดรต 
 ค. ไขมัน 
 ง. วิตามิน 
 จ. เกลือแร 
 
ใชตารางตอไปน้ีตอบคําถามขอที่ 13 – 14  
ในการศึกษาเปรียบเทยีบปริมาณวิตามินซี  ในผลไมชนิดตางๆ ไดผล ดังน้ี 
 

สารละลาย จํานวนหยดของสารละลายที่ทําใหสีนํ้าเงินใน
สารละลายน้าํแปง+ ไอโอดีนหายไป 

สารละลายวติามิน  C  0.01% 7 
ผลไม  A 17 
ผลไม  B 11 
ผลไม  C 9 
ผลไม  D 5 
ผลไม  E 10 

 
13. นํ้าผลไมชนิดใดมีวิตามิน  C  มากกวา 0.01%  (ความเขาใจ) 
  ก. ผลไม  A 
  ข. ผลไม  B 
  ค. ผลไม  C 
  ง. ผลไม  D 
  จ. ผลไม  E 
 
14. ถานักเรียนมีเลือดออกตามไรฟนควรเลือกรับประทานผลไมชนิดใด (ความเขาใจ) 
  ก. ผลไม  A 
  ข. ผลไม  B 
  ค. ผลไม  C 
  ง. ผลไม  D 
  จ. ผลไม  E 
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15. โอ เปนแมบาน ซ่ึงจําเปนตองจัดเตรียมอาหารไวใหสมาชิกในครอบครัวโอควรพิจารณาสิ่งใด
เปนองคประกอบในการจัดเตรียมอาหาร (การนําไปใช) 
  1) เพศ   2) วัย  3) ความชอบ 4) สภาพรางกาย  5) ความอรอย 
   
  ก. 1, 2  และ 3  
  ข. 1, 3  และ 5 
  ค. 2, 3  และ 5 
  ง. 3, 4  และ 5 
  จ. 1, 2  และ  4 
 
16. บุคคลใดทีต่องการธาตุเหลก็และแคลเซียมมากที่สุด (ความเขาใจ) 
  ก. เด็ก 
  ข. วัยรุน 
  ค. ผูมีอายุ  60  ปขึ้นไป 
  ง. ผูใหญวัยทํางาน 
  จ. สตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตร 
 
17. “ดวงตาเปนอวัยวะที่สําคญัของมนุษย การมีสุขภาพดี และกินอาหารที่มีวิตามินเอจะชวยให
สายตาเสื่อมชาลง” จากขอความดังกลาวนกัเรียนควรเลือกรับประทานอาหารประเภทใดจึงจะไดรับ
วิตามินเอมากที่สุด (การนําไปใช) 
  ก. ฟกทอง  ซุบไก  ผักกาดขาว 
  ข. มะละกอสุก  มะเขือเทศ  ตบัหมู 
  ค. พริกชี้ฟาแดง  ไขไก  เน้ือวัว 
  ง. มะเขือเทศ  ถัว่ลิสง  กลวยน้ําวา 
  จ. ผักบุง  ไขไก  ผักกาดขาว  
 
18. คํากลาวใดที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางวิตามินกับการเกิดโรคไมถูกตอง (ความรู-ความจํา) 
  ก. ขาดวิตามินเอ จะทําใหเปนโรคตาฟาง 
  ข. ขาดวิตามินบ ี 2  จะทําใหเปนโรคโลหิตจาง 
  ค. ขาดวิตามินซี  จะทําใหเปนโรคลักปดลักเปด 
  ง. ขาดวิตามินเค  จะทําใหเลือดแข็งตัวชา 
  จ. ขาดวิตามินบ ี 1  จะทําใหเปนโรคเหน็บชา 
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19. ผูที่รับประทานเครื่องในสัตวเปนประจํา มีโอกาสขาดแรธาตุชนิดใดมากที่สุด (ความเขาใจ) 
  ก. เหล็ก 
  ข. ไอโอดีน 
  ค. แคลเซียม 
  ง. ฟอสฟอรัส 
  จ. โพแทสเซียม 
 

20. หลังคลอดบตุรหรือภายหลังการผาตัด มีการเสยีเลือดในปริมาณมาก ควรกินอาหารประเภทใด 
(ความเขาใจ) 
  ก. ปลาน้ําจืด  นํ้านมถั่วเหลือง 
  ข. เน้ือปลา  เครือ่งในสัตว 
  ค. กลวยน้ําวา  นํ้านมถั่วเหลอืง 
  ง. ปลาทะเล  สาหรายทะเล 
  จ. เน้ือหมู  สาหรายทะเล 
 

21. คนที่เปนโรคเหน็บชา เน่ืองจากไมรับประทานอาหารชนิดใด (ความรู-ความจํา)   
  ก. ถั่วเหลือง 
  ข. กุนเชียง 
  ค. ผักใบเขียว 
  ง. ขาวซอมมือ 
  จ. ไข 
 

22. การขาดธาตุ X ถาขาดในเด็กจะทําใหเตี้ย แคระแกร็น สติปญญาเสื่อม ถาขาดในวัยผูใหญ  
จะเปนโรคคอพอก ธาตุ  X  คือธาตุชนิดใด (ความเขาใจ) 
  ก. ไอโอดีน 
  ข. เหล็ก 
  ค. แคลเซียม 
  ง. โซเดียม 
  จ. โพแทสเซียม 
 

23. ปจจุบันไขมันจากพืชนํามาใชบริโภคแทนไขมันสัตว  เพราะเหตใุด (ความเขาใจ) 
  ก. ไขมันพืชไมเพ่ิมสารคอเลสเทอรอลในเลอืด 
  ข. ไขมันพืชราคาถูกกวา 
  ค. ไขมันพืชใหพลังงานสูงกวา 
  ง. ไขมันพืชเก็บรักษาไวไมเกดิการเหม็นหืน 
  จ. ไขมันพืชหาซื้อไดงายกวา 
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24. เพ่ือนของนักเรียนมีอาการงวงเหงาและซมึเซา นักเรียนทราบหรือไมวาเกิดจากสาเหตุใด 
(ความเขาใจ) 
  ก. ขาดคารโบไฮเดรต 
  ข. ขาดไขมัน 
  ค. ขาดโปรตีน 
  ง. ขาดเกลือแร 
  จ. ขาดน้ํา 
 
25. ถานักเรียนตองการหลีกเลีย่งสารบอแรกซ ไมควรรับประทานอาหารชนิดใด (การนําไปใช) 
  ก. อาหารกระปอง 
  ข. บะหมี่สําเร็จรูป 
  ค. ปลารา 
  ง. ไสกรอกหมูแฮม 
  จ. ปลาเค็ม 
 
26. สียอมผาใชตกแตงอาหารไมไดเพราะเหตุใด  (ความรู-ความจํา) 
  ก. มีโลหะตะกัว่และสารหนูปนอยู 
  ข. มีปรอทและแคดเมียมปนอยู 
  ค. มีโลหะแมกนีเซียมและโครเมียมปนอยู 
  ง. มีปรอทและโครเมียมปนอยู 
  จ. มีสารบอแรกซปนอยู 
 
27. อาหารชนิดใดที่มักพบมีดินประสิวเจือปนอยู  (ความรู-ความจํา) 

  ก. ปลากระปอง  หมูแผน  น้ําปลา 
  ข. เกี๊ยวปลา  ปลารา  เตาหูย้ี 
  ค. บะหมี่สําเร็จรูป  ขนมปงกรอบ  ปลาเค็ม 
  ง. เนื้อเค็ม  กนุเชียง  กุงแหง 
  จ. ลูกชิ้น  หมยูอ  แมงกะพรุน 
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28. สารปนเปอนในอาหารชนิดใดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ(ความรู-ความจํา) 
  ก. สารตกคางจาการเกษตร 
  ข. ผงชูรส 
  ค. ฟอรมาลีน   
  ง. สารอะฟลาทอกซิน     
  จ. ยาปราบศตัรพืูช   
 
29. สารพิษชนิดใดที่ทําใหเกิดโรคมินามาตะ  (ความรู-ความจํา) 
  ก. ปรอท 
  ข. ดินประสิว 
  ค. แคดเมียม 
  ง. โครเมียม 
  จ. ตะกัว่ 
 
30. สังเกตภาพตอไปนี้ อาหารจากภาพนาจะมีสิ่งเปนพิษชนิดใดเจือปนเปอนอยู (ทักษะกระบวนการ) 
  ก. ดินประสิว 
  ข. ฟอรมาลีน 
  ค. บอแรกซ 
  ง. ขัณฑสกร 
  จ. สีผสมอาหาร 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบมีจํานวนทั้งหมด 30 ขอ 
 2. ใชเวลาในการทํา  50  นาที 
 3. แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบเลือกตอบ  5 ตวัเลือก ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด
เพียงคําตอบเดียว  โดยทําเครื่องหมาย X  ลงในชองวางใตตวัอักษรที่กํากับคําตอบ 
 
 ตัวอยาง  กรณีคําตอบที่เลอืกคือ  ก 
   ก              ข              ค              ง              จ 
                    
 
 4. ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคําตอบใหขีดเสนคู ( = ) ทับตรงชองที่กากบาทเดิม แลว
จึงกากบาทในชองวางของตวัเลือกใหมทีต่องการ 
 
 ตัวอยาง  กรณีเปลี่ยนคําตอบ  จาก  ก  เปน  จ 
   ก              ข              ค              ง              จ 
                    

 
                    

 
 5. คําตอบในแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงคําตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่ง
คําตอบหรือไมตอบเลยถือวาไมไดคะแนนในขอน้ัน 
 6. อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
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คําชี้แจง : ใชสถานการณตอไปน้ีตอบคําถามขอ (1 – 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. คํากลาวใดตอไปน้ีเปนผลกระทบทีเ่กิดขึน้ตอสิ่งมีชีวติ 
  ก. เปนอันตรายตอผูบริโภค 
  ข. เกิดปญหาการดื้อยาในพืช 
  ค. ผูใชสูดดมสารพิษ 
  ง. ผลผลติไมมีคณุภาพ 
  จ. เกิดสารพิษตกคางในดิน 
 
2. นักเรียนมีแนวทางในการแกปญหาสิ่งแวดลอมน้ีอยางไร 
  ก. สวมเครื่องปองกันทุกครั้งทีฉ่ีดพนยาฆาแมลง 
  ข. เลิกใชยาฆาแมลงตลอดไป 
  ค. ใชยาฆาแมลงที่ทําโดยวิธชีวีภาพ 
  ง. แนะนําใหนายดําปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน 
  จ. ใชเครื่องพนยาที่ทันสมัย 
 
3. คํากลาวที่วา  “การฉีดพนยาฆาแมลงกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม”  ผูกลาวอาศยั
หลักการใด 
  ก. มนุษยเปนผูใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม 
  ข. การฉีดพนยาฆาแมลงทําใหขยะเพิ่มมากขึ้น 
  ค. การฉีดพนยาฆาแมลงสงผลตอภาวะโลกรอน 
  ง. การฉีดพนยาฆาแมลงทําใหเสียสมดุลทางธรรมชาต ิ
 จ. การฉีดพนยาฆาแมลงทําใหเกิดสารพิษตกคางในพืช 
 

นายดําเกษตรกรเจาของไรสมสายน้ําผึ้ง  เขาประสบกับปญหาผลผลิต
ตกต่ําและสมขายไมไดราคา  ซ่ึงนายดําก็พบสาเหตุที่ทําใหสมของเขาไมมี
คุณภาพวาเกิดจากมีวัชพืช  เพลี้ย  และแมลงมากัดกินและทําลายผลผลิต 
ดังน้ันนายดําจึงคิดหาแนวทางแกปญหาโดยทําการฉีดพนยาฆาแมลง  และใช
สารเคมีกําจัดวัชพืช  ซ่ึงก็ไดผลเปนที่นาพอใจเพราะแมลง  วัชพืชตางๆตาย
อยางรวดเร็ว  และสมก็ไมเปนโรค ไมมีแมลงมาเจาะ  นับวาเปนการเพิ่ม
ผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ แตถึงอยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวไดกอใหเกิด
ผลเสียตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 
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คําชี้แจง :  ใหใชสถานการณตอไปน้ีตอบคําถามขอ (4 – 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จากบทความขางตนแสดงใหเห็นวา  สิงโต  เปนคนอยางไร 
  ก. เปนคนประหยัด 
  ข. เปนคนซื่อสัตย 
  ค. เปนนักอนุรักษ 
  ง. รูคุณคาของทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม 
  จ. เปนคนมีนํ้าใจ 
 

5. สาระสําคัญของเร่ืองนี้คืออะไร 
  ก. การปลูกปา 
  ข. การพึ่งพิงนํ้า 
  ค. การรักษาความชุมชื้น 
  ง. การอนุรักษนํ้าอยางยั่งยืน 
  จ. วิธีการสรางฝายชะลอน้ํา 
 

6. สาเหตุใดทีท่ําใหเกิดวิกฤตการการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา 
  ก. การลาสัตว 
  ข. การปลูกปา 
  ค. การตัดไมทําลายปา 
  ง. การที่ปามีความชุมชื้นมากขึ้น 
  จ. การสรางฝายชะลอน้ํา 
 

7. การสรางฝายชะลอน้ําควรใชหลักการใดในการเลือกใชอุปกรณในการสราง 
  ก. เลือกใชอุปกรณที่หายาก 
  ข. เลือกใชอุปกรณที่ทันสมัย 
  ค. เลือกใชอุปกรณที่มีความคงทนแข็งแรง 
  ง. เลือกใชอุปกรณที่ทําจากเหล็กและพลาสติก 
  จ. เลือกใชอุปกรณที่ไดจากธรรมชาต ิ

สิงโต  เปนตัวแทนของคนตนน้ํา  สิงโตเขาไปในปาเพื่อสรางฝายชะลอ
นํ้าดวยตนเอง  ซ่ึงเขาไดแนวคิดจากการเขาอบรมของกรมปาไม  โดยใชวัสดุที่
ไมทําลายสิ่งแวดลอม  เพ่ือเปนการคืนความชุมชื้นใหแกปาไมและระบบนิเวศ   

การสรางฝายชะลอน้ํา  คือการสรางปาซึ่งเปนแหลงตนนํ้า  ทําใหมี
ความชุมชื่น  มีนํ้าใชตลอดป  ซ่ึงถาปาชุมชื่นตนไมงอกงามมีนํ้าเปนที่อยูของ
ปลา  มีผลไมเปนอาหารสัตว  และยังนําน้ํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีและมีความสุข 
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คําชี้แจง :  ใชภาพตอไปน้ี ตอบคําถามขอ (8 – 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. จากภาพมีความสัมพันธกับขอความใดมากที่สุด 
  ก. เขียนเสือใหววักลวั 
  ข. นํ้ารอนปลาเปนนํ้าเย็นปลาตาย 
  ค. ปนนํ้าเปนตวั 
  ง. นํ้าลดตอผุด 
  จ. นํ้าขึ้นใหรีบตกั 
 
9. สุภาษิตน้ีมีความสัมพันธกับเรื่องใดมากที่สุด 
  ก. การกระทํา 
  ข. ความคิด 
  ค. ความรูสึก 
  ง. คําพูด 
  จ. ความอดทน 
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คําชี้แจง :  ใชคําพังเพยตอไปน้ี ตอบคาํถามขอ  (10 – 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. จากภาพมีความสัมพันธกับสุภาษิตใดมากที่สุด 
  ก. นกนอยทํารังแตพอตัว 
  ข. ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง 
  ค. ลูกไกอยูในกํามือ 
  ง. สรางวิมานในอากาศ 
  จ. สาวไสใหกากนิ 
 
11. สุภาษิตนี้มีความสัมพันธกับเรื่องใดมากที่สุด 
  ก. การกระทําเกนิตัว 
  ข. การกระทําที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
  ค. การกระทําในเรื่องที่ยาก 
  ง. การกระทําในสิ่งที่อยูสูง 
  จ. การกระทําในสิ่งที่เหนือความสามารถของตนเอง 
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คําชี้แจง :  ใชสถานการณตอไปน้ีตอบคาํถามขอ  (12 – 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ควรตั้งชื่อเรื่องของสถานการณน้ีวาอยางไร 
  ก. ชาวนาผูยากจน 
  ข. วิถีชวีิตชาวนา 
  ค. การเลี้ยงไก 
  ง. อาชีพเสริมของชาวนา 
  จ. การทํานา 
 
13. คํากลาวใดไมสอดคลองกับสถานการณน้ี 
  ก. ชาวบานมีอาชีพทํานา 
  ข. ชาวบานมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
  ค. ชาวบานมีรายไดนอย 
  ง. ชาวบานปลูกผักเพื่อเปนอาหาร 
  จ. ชาวบานเปนชาวอีสาน 
 
14. ชาวบานยึดหลักการดําเนินชีวติอยางไร 
  ก. เงียบสงบ 
  ข. ฟุมเฟอย 
  ค. พอมีพอกิน 
  ง. อิสรเสรี 
  จ. สันโดษ 
 
 
 
 

ชาวบานในหมูบานคลองหมาหอน  สวนใหญมีรายไดนอย  เน่ืองจาก
ชาวบานมีอาชีพหลักคือการทํานา  แตถึงอยางไรชาวบานก็อยูกันไดโดยไม
เดือดรอน  เพราะแตละบานจะแบงที่นาสําหรับ  เลี้ยงไก เลี้ยงปลา  และปลูกพืชผัก
สวนครัว  เพ่ือเปนอาหารและถามีเหลือจากการรับประทานภายในครอบครัวแลวก็
จะแบงปนใหกับเพ่ือนบาน  และถายังมีเหลืออีกก็จะนําผัก  นําปลา มาแปรรูป
เพ่ือที่จะเก็บไวรับประทานไดนานๆ หรือนําไปขายที่ตลาดเปนการสรางรายได
ใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง   
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คําชี้แจง :  ใชขอมูลไปนีต้อบคําถามขอ (15 – 17) 
 
 
 
 
 
 
 
15. เพราะเหตใุดปาจุจึงเลือกใชนํ้าปลาอยางดีมาทําไกบานตมนํ้าปลา 
  ก. หาซื้อไดงายกวาน้ําปลาผสม 
  ข. อรอยกวาน้ําปลาผสม 
  ค. ลูกคาชอบในรสชาต ิ
  ง. นํ้าปลาผสมไมมีประโยชนตอรางกาย 
  จ. ปาจุและครอบครัวก็รับประทานดวย 
 
16. ถานักเรียนเปนลูกคา  นักเรียนจะรับประทานไกตมน้ําปลารานที่ใชนํ้าปลาแทหรือรานที่ใช
นํ้าปลาผสมเพราะเหตุใด 
  ก. นํ้าปลาผสมเพราะรสชาติอรอยกวาน้ําปลาแท 
  ข. นํ้าปลาผสมเพราะราคาถูกกวาน้ําปลาแท 
  ค. นํ้าปลาแทเพราะมีประโยชนตอรางกาย 
  ง. นํ้าปลาแทเพราะทําใหอาหารอรอย 
  จ. นํ้าปลาแทเพราะสีนารับประทาน 
 
17. นักเรียนจะใชหลักการใดในการเลือกซื้อนํ้าปลา 
  ก. ดูราคาของสินคา 
  ข. ดูความคงทนของบรรจุภัณฑ 
  ค. ดูความสวยงามของบรรจุภัณฑ 
  ง. ดูเครื่องหมาย  อย. 
  จ. ดูวัน  เดือน ป ที่ผลิต 
 
 
 
 

 ปาจุเปดรานอาหาร  ขายไกบานตมนํ้าปลามานานกวา  20  ป 
และขายดีมากมีลูกคาขาประจําและขาจรมารับประทานและติดใจในรสชาติ
เพราะตางก็บอกวาไกบานตมนํ้าปลาปาจุอรอยมากรสชาติดี  ซ่ึงปาจุได
เปดเผยเคล็ดลับวาอยูที่นํ้าปลาที่เลือกมาใชตองเปนน้ําปลาอยางดี  จึงทํา
ใหไกบานตมนํ้าปลามีรสชาติอรอยและถูกใจลูกคา 
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คําชี้แจง :  อานขอความตอไปน้ี  แลวตอบคําถามขอ (18 – 20) 
“ ถาใชครีมบํารุงผิวน้ีทาเพียง 7 วัน จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ผิวของคุณจะขาวใส และเนียน นุม
เหมือนผิวดารา”  
18. ขอความนี้มีวตัถุประสงคเพ่ืออะไร 
  ก. แนะนําวิธใีชครีมบํารุงผิว 
  ข. ชักชวนใหใชครีมบํารุงผิว 
  ค. บรรยายสรรพคุณของครีมบํารุงผิว 
  ง. ยกยองดารา 
  จ. กลาวเปนนยัวาผูอานผิวคล้ํา 
 
19. เราอาจสันนิษฐานวาขอความนี้เปนประเภทไหน 
  ก. คําแนะนํา 
  ข. คําเปรียบเทียบ 
  ค. คําคาดคะเน 
  ง. คําชักชวน 
  จ. คําชี้แจง 
 
20. ขอความนี้ยึดหลักการใด 
  ก. ใครที่ใชนานๆ ก็จะติดใจไปเอง 
  ข. ดารามีผิวขาวเนียน 
  ค. บุคคลทั่วไปนิยมดารา 
  ง. คนทั่วไปอยากเปนดารา 
  ค. ดารามีรูปรางดีสวยงาม 
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คําชี้แจง :  อานนิทานตอไปน้ี  แลวตอบคําถามขอ (21 – 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. นิทานเรื่องนี้สอดคลองและสัมพันธกับขอความใดมากที่สุด 
  ก. โลภมาก ลาภหาย 
  ข. การทําดีโดยไมหวังผลตอบแทน 
  ค. การมีนําใจเปนสิ่งดีงาม  
  ง. ความขยันอดทน เปนเกราะคุมภัยตนเอง 
  จ. มีวินัยตอตนเอง ชวยไมใหเกิดภัยพิบัต ิ
 
22. คนตัดไมยึดหลักการใดในการดําเนินชีวิต 
  ก. ความขยัน 
  ข. ความอดทด 
  ค. ความซื่อสัตย 
  ง. ความประหยดั 
  จ. ความมุงม่ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนตัดไมคนหนึ่งนั่งรองไหอยูริมลําธารเพราะทําขวานของตนเองตกลงไปในน้ํา 
เทพารักษสงสารจึงปรากฏกายชวยเหลือโดยครั้งแรกงมขวานทองคํา ครั้งที่สองงมขวาน
เงินขึ้นมาให คนตัดไมปฏิเสธวาไมใชขวานของตน จนเทพารักษงมขวานเหล็กขึ้นมา 
เขาจึงยอมรับ เทพารักษตอบแทนคนตัดไมดวยการมอบขวานทองคําและเงินใหดวย 
เพ่ือนบานคนหนึ่งทราบเรื่อง เกิดความละโมบจึงไปที่ลําธารและทําขวานหลน แตดวย
ความไมซ่ือตรง ทําใหเขาไมไดขวานคืนแมกระทั่งของตนเอง  
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คําชี้แจง :  ใชขอมูลตอไปนี้  ตอบคําถามขอ (23 – 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. เพลงนี้กลาวถงึเรื่องใดมากที่สุด 
  ก. คนไทยมีนํ้าใจงาม 
  ข. คนไทยรักชาต ิ
  ค. คนไทยเปนมิตร 
  ง. คนไทยไมยอมแพใคร 
  จ. คนไทยมีความสามัคคี 
 
24. ขอความใดมคีวามสัมพันธกันมากที่สุด 
  ก. คนไทย-  มีจิตใจดี 
  ข. คนไทย-  มีความอดทน 
  ค. คนไทย-  มีความเปนมิตร 
  ง. คนไทย-  มีความกลาหาญ 
  จ. คนไทย-  มีความสามัคค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราชาวไทยเกดิเปนไทยตายเพื่อไทย 
เรารักเพื่อนบาน เราไมรานรุกใคร 

แตรักษาสทิธิ ์อิสระของไทย 
ใครทําซ้ําใจ ไทยจะไมถอยเลย 

เราชาวไทยเกดิเปนไทยตายเพื่อไทย 
 ถาถูกขมเหงเราไมเกรงผูใด 
ดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ 

เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย 
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คําชี้แจง :  ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ (25 – 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ขอมูลดังกลาวถึงเรื่องใด 
  ก. การรับประทานอาหารตานมะเร็ง 
  ข. อันตรายจากโรคมะเร็ง 
  ค. พฤติกรรมการกินอาหาร 
  ง. การมีสุขภาพที่ดี 
  จ. สาเหตุการเกดิโรคมะเร็ง 
 

26. ขอความใดมคีวามสัมพันธกัน 
  ก. กะหล่ําปล-ีสารกอมะเร็ง 
  ข. หมูยาง- สารกอมะเร็ง 
  ค. ธัญพืช-สารกอมะเร็ง 
  ง. ขาวกลองงอก-สารกอมะเร็ง 
  จ. มันเผา-สารกอมะเร็ง 
 

27. นักเรียนมีหลกัการในการเลือกรับประทานอาหารอยางไร 
  ก. รับประทานอาหารที่อรอย 
  ข. รับประทานอาหารที่ชอบ 
  ค. รับประทานอาหารหมักดอง 
  ง. รับประทานผกัและผลไม 
  จ. รับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง 

มะเร็งเปนเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตผิดปกติ โดยจะขยายเซลลไปทําลายเนื้อเยื่อที่อยู
ใกลเคียง รวมทั้งกระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆ ดวย พบวาอัตราการเสียชีวิตของประชากรโลกจาก
มะเร็งเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากปจจัยภายนอกที่เปนตัวกระตุน ไดแก มลพิษจากสภาพแวดลอม
และอาหาร ซ่ึงจากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการกินอาหารมีผลกับการเกิดโรคมะเร็งมาก 
ดังนั้นเพ่ือปองกันการเกิดโรคมะเร็งจึงควรปฏิบัติดังน้ี  จํากัดอาหารที่มีปริมาณโคเลสเตอรอล
สูง หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองหรือรมควันที่จะกอใหเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร  กินผักและ
ผลไมใหมากขึ้น โดยเฉพาะผักที่มีสารซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง ไดแก อินดอล (indole) อะโร
มาติกไอโซไทโอไซยาเนต (aromatic isothiocyanate) ในดอกกะหล่ํามวง บร็อคโคลี รวมทั้ง
ผักและผลไมที่เปนแหลงของวิตามินซีและอี เชน มะเขือเทศ สม มะนาว จมูกขาวสาลี ดอก
คําฝอย ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidants)  ที่จะชวยลดการทําลายของ
เน้ือเยื่อที่เปนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 

การเลือกสรรสารอาหารใหไดสัดสวนและเหมาะสมกับแตละคนยังเปนการปองกันโรค
ได ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญกับอาหารที่รับประทานในแตละม้ือเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 
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คําชี้แจง :  ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ (28 – 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. ขอมูลขางตนกลาวถึงเรื่องใด 
  ก. โทษของสารเคมี 
  ข. การใชสารเคมีของเกษตรกร 
  ค. การเพาะปลูกพืช 
  ง. การเกิดน้ําเสียจากการเกษตรกรรม 
  จ. สารพิษตกคางในพืชและสตัว 
 
29. สาเหตุใดสําคญัที่สุดที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
  ก. สารเคมี 
  ข. มนุษย 
  ค. พยาธ ิ
  ง. สิ่งปฏิกูล 
  จ. มูลสัตว 
 
30. ควรแกปญหามลพิษทางน้ํานี้อยางไร 
  ก. ปลูกฝงใหมนุษยรักสิ่งแวดลอม 
  ข. เกษตรกรควรใชสารเคมีในปริมาณที่นอยลง 
  ค. เลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  ง. ไมทําการเกษตรในบรเิวณใกลแหลงนํ้า 
  จ. ปลูกพืชใหนอยลง 

การเพาะปลูกในปจจุบันน้ี เกษตรกรใชสารเคมีมากขึ้น เชน ปุย สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ซ่ึงบางชนิดสลายตัวยาก สารอาจจะตกคางอยูตามพืชผักผลไม กอใหเกิด
อันตรายแกผูบริโภค และบางสวนอาจจะกระจายอยูตามพื้นดิน เม่ือฝนตกน้ําฝน 
จะชะลางสิ่งเหลานี้ลงแมนํ้าลําคลอง เปนเหตุใหกุง ปลา หอย ปู และสัตวนํ้าอ่ืนๆ เปน
อันตรายถึงตายได ถาสัตวนํ้าไดรับสารเคมีบางชนิดในปริมาณไมมาก ก็อาจจะสะสมอยู
ในตัวสัตว เม่ือคนจับสัตวนํ้าเหลานี้มาทําอาหาร สารเคมีน้ันก็จะเขาไปสะสมอยูใน
รางกายของคนอีกทอดหนึ่ง  บริเวณเพาะปลูกอาจมีมูลสัตวปนอยู เม่ือฝนตกหรือเม่ือใช
นํ้ารดพืชผักผลไมนํ้าก็จะชะลางสิ่งปฏิกูล คือมูลสัตวน้ีลงสูแมนํ้าลําคลอง ในมูลสัตวอาจ
มีเชื้อโรคและพยาธิปนอยู เปนเหตุใหผูใชแมนํ้าลําคลองไดรับเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลน้ันได 



 

 

 

 

 

 

 
 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

บรรณานุกรม 

 
กรมวิชาการ.  (2542).  การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับ  
 ประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา. 
------------ .  (2546).  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ:   
 คุรุสภาลาดพราว. 
กรรณิการ  ไผทฉันท.  (2541).  ผลการใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการวิจัยในการพัฒนา 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคตติอสิ่งแวดลอม  ในกิจกรรมชุมนุม 
 วิทยาศาสตร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวทิยาลัย.   
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.   ถายเอกสาร. 
เกศณีย ไทยถานันดร.  (2547).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถ 
 ดานการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่เรียนดวยกิจกรรม 
 วิทยาศาสตร ประกอบการเขียนผังมโนมต.ิ  ปริญญานิพนธ กศ.ม.  (การมัธยมศึกษา). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
จิรพรรณ ทะเขียว.  (2543).  การเปรียบเทียบทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชชุด 
 กิจกรรมอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ชลสตี  จันทาสี.  (2543).  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตร และ 
 ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ 
 การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ทวีป บรรจงเปลี่ยน.  (2540).  การเปรียบเทียบความเขาใจในมโนมติวทิยาศาสตรเร่ืองโลกสีเขียว 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลวิธีการสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติตามทฤษฎี 
 ของ POSNER และคณะกบัการสอนตามปกต.ิ วิทยานิพนธ ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา).   
 ขอนแกน: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน.  ถายเอกสาร. 
ธงไชย ตนทัพไทย.  (2548).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและคานยิมการบริโภค 
 อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีส่อนโดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 
 ทางวิทยาศาสตร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
นวลจิต  เชากรีติพงค.  (2537, ตุลาคม – ธันวาคม).   ความคิดรวบยอดกับการเรียนการสอน. 
 พัฒนาหลักสูตร.  14(119): 6. 

 
 



 76 

นารีรัตน ฟกสมบูรณ.  (2541).  การใชชดุสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตรในการพัฒนาความ      
  สามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรและบุคลกิภาพทางวิทยาศาสตรของ   
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถายเอกสาร. 
เน้ือทอง นายี่.  (2544).  ผลการใชชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรกับการสอนโดย 
 ครูเปนผูสอน.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย.  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ประทีป ชูหม่ืนไวย.  (2540 ).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร   
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องทรัพยากรในดิน (ดิน,หิน,แร ระหวางการสอนโดยใชแผนที่ 
 มโนมติกับการสอนตามปกติ).  วิทยานิพนธ ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา).  ขอนแกน:  
 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแกน. ถายเอกสาร. 
ประพฤติ ศีลพิพัฒน.  (2540).  การศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมสรางสื่อประดิษฐ ในคาย 
  วิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐและความคิดสรางสรรคทาง 
 วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ประเวส  วะสี.  (2531, มิถุนายน – กันยายน).  การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือสติปญญา.   
 วารสารวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
 16(2): 64. 
พรเพ็ญ  ศรีวรัิตน.  (2546).  การคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมฝก 
 ทักษะการคิด.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
พูลทรัพย  โพธิ์ส.ุ  (2546).  การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ในสาระที่ 1 
 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต สําหรบันักเรียนชวงชั้นที่ 2.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (วิทยาศาสตรศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย. มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ.   
 ถายเอกสาร. 
ภัทราภรณ  พิทักษธรรม.  (2543).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถดาน
  การ คิดวิเคราะหและเจตคติตอวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ 
 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอน 
 ตามคูมือครู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ภพ เลาหไพบูลย.  (2542).  แนวการสอนวิทยาศาสตร.  พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
 
 
 



 77 

มณีรัตน  เกตไุสว.  (2540).  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมทางการเรียนที่มีตอผลสมัฤทธิท์าง  
 การเรียนวิชาฟสิกสดานมโนมติทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร.  
มนมนัส สุดสิ้น.  (2543).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตรและความสามารถดานการคดิ 
 วิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา 
 ความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
มนัส บุญประกอบ.  (2532 – 2535).  แผนภูมิมโนทัศนกับแผนภูมิอ่ืนๆ.  สสวท.  18 – 19(69 - 76):  
 22 – 25. 
------------ .  (2533 – 2534, มกราคม - ธันวาคม).   แผนที่มโนมติการนําไปใชในชั้นเรียน.   
 สสวท. 18 – 19(69 - 76) : 15 – 26. 
------------ .  (2533).  ยุทศาสตรใหมทางการศึกษา: แผนภูมิมโนมติ.  สสวท.  18 (69): 26 – 29. 
------------ .  (2533).  แผนที่มโนมติการนําไปใชในชั้นเรียน.  สสวท.  18 (71).                
ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  (2536).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 3. 
 กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมวิชาการ. 
------------ .  (2538).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: สุวิริยาศาสตร. 
วรรณทิพา รอดแรงคา ; และ จิต นวนแกว.  (2542).  การพัฒนาการคิดของนักเรียนดวยกิจกรรม 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรป แมเนจเมนท จํากัด. 
วาสนา พรหมสุรินทร.  (2540).  การสรางชุดการสอนโดยวิเคราะหระบบเพื่อพัฒนาทักษะ 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1.  ปริญญานพินธ 
 กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 ถายเอกสาร. 
วิชัย วงษใหญ.  (2537).  การเรียนการสอนความคิดรวบยอดและหลักการ.  การวิจัยทางการศึกษา. 
 19(3): 1820. 
ศจี อนันตโสภาจิตร.  (2540).  การศึกษาผลการสอนดวยการจัดกิจกรรมมุมวิทยาศาสตรทีมี่ตอ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศ 
 ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศกึษา).  กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
ศิริลักษณ หนองเส. (2545).  การศึกษาความสามารถทางการพึ่งพาตนเองดานวิทยาศาสตรและ 
 เทคโนโลยี ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสงเสริม 
 ศักยภาพทางการเรียนรูทางวิทยาศาสตร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
 



 78 

สมจิต สวธนไพบลูย.  (2535).  ธรรมชาตวิิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ: ภาควชิาหลักสตูรและการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
------------ .  (2541).  ประชุมปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและ 
 การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.           
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2544).  รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการปฏิรูป 
 วิทยาศาสตรศึกษาของไทย.  กรุงเทพฯ: บริษทัเซเวน พร้ินด้ิง กรุป จํากัด. 
สุนีย เหมะประสิทธิ.์  (2543).  เอกสารคาํสอนวิชา  ปถ  421  วิทยาศาสตรสําหรบัครูประถม. 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา  ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุวิทย มูลคํา ; และ อรทัย มูลคํา.  (2545).  21  วิธีการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ. 
สุวิทย มูลคํา. (2547). กลยุทธการสอนคดิวิเคราะห. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย. 
เสาวนีย สิกขาบัณฑิต.  (2528).  เทคโนโลยีทางการศกึษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาพระนครเหนอื.  
หน่ึงนุช กาฬภักดี.  (2543).  การเปรียบเทียบความสามารถในการคดิระดับสูงและผลสัมฤทธิ ์
 ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย 
 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏบิัตกิารแนวคอนสตรคัติวิซึมกบัการสอนตามคูมือครู.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
อภิญญา เคนบุปผา.  (2546).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร  เรื่อง  “สารและ 
 สมบัติของสาร”  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  
 (วิทยาศาสตรศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.    
 ถายเอกสาร. 
อารม โพธิ์พัฒน.  (2550).  กาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด 
 วิเคราะหของนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียน 
 แผนผังมโนมติ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
อุดมลักษณ นกพึ่งพุม.  (2545).  กาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา 
 ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนมติ.   
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย.  มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 
 
 
 



 79 

Ault, C.R.  (1985).  Concept Mapping as a Study Strategy in Earth Science.  Journal  
 of College  Science  Teaching.  15: 38 – 44. 
Ausubel, David P.  (1968).  Educational  Psychology.  New York: A Cognitive View :  
 Holt Rinchart and Winston. 
Bard, Eugene.  (1975, March).  Development of a Variable-Step Programmed System of 
 Instruction for College Physical.  Dissertation Abstract International.  35(a): 5947 – A. 
Bloom, Benjamin S.  (1956).  Taxonomy of Education Objectives Hand Book I : 
 Cognitive Domain.  New York: David Mac Kay Company, Inc. 
------------ .  (1976) Taxonomy of Educational Objective.  Handbook I : Cognitive Domain.   
 New York: David Mckay Company. 
Bruner, J. S.;  Goodnow, J.J. ; & Austi, G.A.  (1956).  A Study of Thinking.  New  York:  
 Wiley. 
Butt, David P.  (1974).  The Teaching of Science a Serf Directed Planning Guide.  New York:  
 Harrper & Row Publishing. 
Cardarelli, Sally M. ; & Duann, James E.  (1973).  Individualized instructional Programmed  
 and Materials.  New Jersey: Englewood Cliff. 
Devito, Alfred ; & Krockover, Gerald H.  (1976).  Creative Sciencing Ideas: Activities for  
 Teachers and Children.  Little: Brown and Company, inc. 
Frankel, Edward.  (1960, October).  A Comparative Study of Achieving and Under  
 Achieving High School Boys of High Intellectual Ability.  Science  Education.  
 40(4): 281– 289. 
Good, Cater Victor.  (1959).  Dictionary of Education.  Edited by Good Cater V. New York:  
 McGraw-Hill Company. 
------------ .  (1973).  Dictionary of Education.   3rd ed.  New York: McGraw-Hill Book  
 Company. 
Green, Eroc.  (1976).  Toward Independent Leaning in Science. London. : Billing and Sons  
 Limited. 
Guilford, J.p.  (1967).  The  Nature  of  Human  Intelligence.  New York: McGraw-Hill. 
Harty, H. ; & Al-Faleh.  (1983, September).  Saudi Arabian Student Chemistry Achievement  
 and Science Attitudes Stemming from Lecture-Demonstration and Small Group  
 Teaching method.  Journal of Research in Science Teaching.  2 (9): 861– 866. 
Hilgard, E.R.  (1962).  Introduction  to  Psychology.  New  York: Harcourt, Brace  and   
 World Inc. 
 



 80 

Krulik, S. ; & Rudnick, J.A.  (1993).  Reasoning  and  Problem,  Solving : A  Hand  Book   
 for  Elementary  School  Teacher.  Boston: Allyn and Bacon. 
Lehman, D.J. ; & Carter, C. ; & Kahle, J.B.  (1985, October).  Concept  Mapping,  Veer  
  Mapping and Achievement : Results of a Field Study with Black High School   
 Students.  Journal of Research in Science Teaching.  22(17): 663 – 673. 
Levin, Tamar.  (1980).  Introduction which Enable Students to Develop Higher Mental   
 Process.  In  Evaluation  in  Education.  3: 174 – 220.  Chopin B.H.  and  Post   
 Let Waite (ed) Pergamon Pren Ltd. 
Lumpkin,  Cynthia  Rolen.  (1991, May).  Effects of Teaching Critical Thinking Skills on the  
 Critical  Thinking Ability, Achievement, And Retention of Social Studies Content  
 by Fifth and Sixth Graders.  Dissertation Abstracts International.  51(11): 3694 – A. 
Norman, John T.  (1992, September).  Systematic Modeling Versus the Learning Cycle :  
 Comparative Effects of  Integrated Science Process Skill Achievement.   
 Journal of Research in Science Teaching.  29(1): 715 – 727. 
Norris ; &Ennis.  (1989).  Social Psychology.  New York: Holt, Rinehart and  Winton,Ince. 
Novak, JosephD;  Gong, D.Bob ; Johansen, Gerard T.  (1983, October).  The Use of   
 Concept Mapping and Know Ledge Vee Mapping  with Junior High School   
 Science Students.  Science Education.  67(9): 625 – 645. 
Ray Charles Lear.  (1979, April).  A Comparative Laboratory Study of Effects of Lower   
 Level and Higher Level Question one Students.  Abstract Reasoning and Critical   
 Thinking in two-Non – Directive High School Chemistry Classroom. 
 Dissertation Abstracts International.  40 (6): 3320 – A. 
Russel, Alan M.  (1956).  The  Biotechnology  Revolution : An  International  Perspective,  
 Bright.  Sussex: Wheat Sheadf. 
Smith, Patty Templetion.  (1994, January).  Instructional Method  Effect on Student Attitude   
 and Achievement.  Dissertation Abstract International.  54(7): 2528 – 17. 
Vivas, David A.  (1985, September).  The Design And  Evaluation of a Course in Thinking 
 Operations  for First Graders in Venezuela.  Dissertation  Abstracts  International.   
 46(3): 603 – A.  
Wilson, Cynthia  Lovise.  (1989, August).  An Analysis of a Direct Introduction Produce   
 in Teaching World Problem-Solving to Learning Disabled Student.  Dissertation  
 Abstracts International.  50(02A): 416. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 183 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ-สกุล       นางสาววรรณภา  โคตรพันธ 
วันเดือนปเกิด      15  ตุลาคม  พ.ศ.  2523 
สถานที่เกิด      จังหวัดอุบลราชธาน ี
สถานที่อยูปจจุบัน    56  หมู  3  ตําบลโนนกุง  อําเภอตระการพืชผล 
       จังหวัดอุบลราชธาน ี   
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูผูสอน 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  สีลม  เขตบางรัก   
       กรุงเทพมหานคร  
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2536    ประถมศึกษาปที่  6 
       จาก โรงเรียนบานโนนกุง 
       อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. 2542    มัธยมศึกษาปที่  6 
       จาก โรงเรียนนารีนุกูล 
       อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 พ.ศ. 2546    ปริญญาตรีครศุาสตรบัณฑติ  วิชาเอกวทิยาศาสตรทั่วไป 
       จาก สถาบันราชภัฏสวนดุสติ 
 พ.ศ. 2552    การศึกษามหาบัณฑิต วชิาเอกการมัธยมศึกษา 
       สาขาการสอนวิทยาศาสตร 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

