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 The purposes of this research were to study  the Achievement and Attitude of the 
Mathayomsuksa II students in science studying with science activities series. 
 Samples of the research comprised 50 Mathayomsuksa II  Thepsatri Rajabhat  
University’s Demonstration School students in 1/2009 semester by purposive sampling. 
 This research is experimental research by using One Group Pretest – Posttest 
Design. The instruments in this research are the science activities series “Human Body”  
got efficiency value E1/E2 ; 80.33,81.66 / 80.88. The achievement test that got .91 of 
reliability value and the attitude in science studying guestionnaire that got .77 of reliability 
value. Data analyses were achieved by employing the Dependent Sample t – test 
 The results of the research were as follow : 
 1. The achievement of the Mathayomsuksa II students in science studying with 
science activities series after studying was higher than before studying at the .05 level of 
significance.   
 2. The attitude of the Mathayomsuksa II students in science studying with science 
activities series after studying was higher than before studying at the .05 level of significance.   
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จาก รองศาสตราจารย ์ดร.ชุตมิา วฒันะครี ีอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ผูช้่วยศาสตราจารยส์นธยา 
ศรบีางพลแีละ อาจารย ์ดร.ราชนัย ์ บุญธมิา กรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์ ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ภมูหลงัิ  
  การศกึษาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  เป็นพื้นฐานอนัสาํคญัของการ  
พฒันาและเป็นเครื่องชี้นําสงัคม  ผู้ที่ได้รบัการศึกษาจงึเป็นบุคลากรที่มคีุณภาพ  และเป็นกําลงั
สาํคญัใน การพฒันาประเทศ (กรมวชิาการ. 2542: บทนํา) ปจจุบนัั น้ีเป็นทีย่อมรบักนัว่าเรื่องสาํคญั
ทีสุ่ดในแวดวงการศกึษาของไทยกค็อืการปฏริปูการศกึษา  เพราะในอดตีทีผ่า่นมาการจดัการศกึษา
ของไทยไม่สามารถแก้ปญหาของประเทศได ้ และนับว่าจะรุนแรงและสะสมปญหาพอกพูนยิง่ขึน้  ั ั

เน่ืองจากการจดัการเรยีนการสอนมอียูเ่ฉพาะในหอ้งสีเ่หลีย่มแคบ ๆ  ลอ้มรอบ  มผีูส้อนซึง่ทาํหน้าที่
พดู ผูเ้รยีนมหีน้าทีร่บัฟง  และท่องหนังสอืหรอืยดึตําราเป็นหลกั  ไมส่ามารถเผชญิและแกป้ญหาได้ั ั   
เพราะโลกแห่งวชิาในหอ้งเรยีนกบัโลกแห่งความเป็นจรงิต่างกนั  ดงันัน้การปฏริปูการศกึษาจงึเป็น
สิง่สาํคญัทีต่อ้งเรง่ดาํเนินการ (อนนัต ์รตันภานุศร. 2546: 44 – 45)  เพื่อใหเ้ป็นไปตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540 และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช  
2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ 2)  พุทธศกัราช  2545  กําหนดใหม้กีารปฏริปูการศกึษา
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพโดยมเีปา้ หมายในการพฒันาใหเ้ดก็และเยาวชนคนไทยเป็นคนด ี มี
คุณภาพเป็นคนเก่ง คิดดี  ทํางานได้ดี  มีความเป็นไทย  สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง  (สาํนกังานปฏริปูการศกึษา. 2545: 1) การทีจ่ะทาํใหก้าร
ปฏริปูการศกึษาสาํเรจ็ตามความมุง่หมายดงักล่าวนัน้ตอ้งถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ  ผูส้อนและ
ผูจ้ดัการศกึษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผูช้ี้นําใหจ้ํา  ผูถ่้ายทอดความรู ้ มาเป็นผู้
ช่วยเหลอื  ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูจ้ากสื่อ  และแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ  และให้
ขอ้มูลที่ถูกต้องแก่ผูเ้รยีนเพื่อนําไปสรา้งสรรค์ความรูข้องตนไปใช้ประโยชน์ต่อไป (กรมวชิาการ. 
2544: 3) ดงัแนวคดิของประเวศ  วะส ี (2543: ข) ทีว่่าชวีติคอืการศกึษา การศกึษาคอืชวีติ  และ
ชวีติคอืการเรยีนรู ้ การเรยีนการสอนควรเอาชวีติเป็นตวัตัง้  ผูส้อนควรเปลีย่นบทบาทจากการตอ้ง
ท่องจําเน้ือหาวชิาแลว้ถ่ายทอดใหผู้เ้รยีนฟง  มาเป็นการจดัประสบการณ์เรยีนรูอ้นัหลากหลายและั

เหมาะสมกบัผูเ้รยีนรว่มเรยีนรูแ้บบมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนในสถานการณ์จรงิ 
  หลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานได้มกีารกําหนดใหส้ถานศกึษาจดัสาระการเรยีนรูใ้หค้รบ  

ทัง้ 8 กลุ่มสาระในทุกช่วงชัน้  วทิยาศาสตรเ์ป็นสาระหน่ึงทีส่ถานศกึษาตอ้งจดัการเรยีนการสอนที่
ตอบสนองต่อหลกัสตูรใหม่  เพราะตัง้แต่อดตีทีผ่่านมาจนถงึปจจุบนั  วทิยาศาสตรม์คีวามสาํคญัยิง่ั

ต่อโลกและการดําเนินชวีติด้วยเหตุผลประการแรกคอื  โลกปจจุบนัเป็นโลกของวทิยาศาสตรแ์ละั

เทคโนโลยเีราทุกคนต้องเกี่ยวขอ้งตลอดเวลาไม่ว่าทางใดกท็างหน่ึง  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เป็นเครือ่งมอืชว่ยใหม้นุษยส์ะดวกสบายและมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  และประการทีส่อง  วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยมีบีทบาทที่สําคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศใหเ้จรญิก้าวหน้า  ฉะนัน้พลเมอืงทุกคน



   2 

   

ของประเทศจําเป็นต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชวีติและ
สงัคมทีม่คีุณภาพทัง้ในปจจุบนัและอนาคต  อนัเป็นหน้าทีโ่ดั ยตรงของการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์
(กรมวชิาการ.  2542: 1)  

  การปฏริูปการศกึษามุ่งเปาหมายการเรยีน้ วทิยาศาสตร์ของประเทศว่าควรใหป้ระชากร
ไทยทุกคนมรีากฐานการคดิเชงิวทิยาศาสตรต์ัง้แต่เยาวว์ยัอย่างเพยีงพอและพรอ้มทีจ่ะดําเนินชวีติ
อยา่งกลมกลนืกบัธรรมชาตแิละรูเ้ท่าทนัววิฒันาการของสากลโลก (วโิรจน์ ตนัตราภรณ์. 2545: 3)  
โดยเฉพาะการจดัการเรยีนรูช้่วงชัน้ที ่3 (ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3) ซึง่ผูเ้รยีนอยูใ่นวยัเดก็มอีายุ
ประมาณ 13 – 15 ปีเท่านัน้ การจดัการเรยีนรูจ้งึควรใหต้อบสนองต่อความสนใจของผูเ้รยีน เปิด
โอกาสให้ผู้เรยีนได้เลือกเรยีนในสิง่ที่ตนสนใจ  มุ่งเน้นการทํางานกลุ่ม  การสอนแบบบูรณาการ  
โครงงาน  การใชห้วัเรื่องในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิ การ
คน้ควา้แสวงหาความรู ้ สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง  สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานแลว้นําไป  แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับผู้อื่น (กรมวิชาการ. 2544: 28) แต่ที่ผ่านมาคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองเดก็มธัยมศกึษาพบว่ายงัอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรบัปรุง  ทําใหเ้ป็นปญหาสบืเน่ืองต่อั

ความรูค้วามสามารถในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงูขึน้ไป (กรมวชิาการ. 2542: 4) เป็น
เพราะผู้สอนมุ่งเน้นด้านเน้ือหาวิชา  ซึ่งขัดกับธรรมชาติของเด็กในวัยน้ี  ตามหลักจิตวิทยา
พฒันาการของเพยีเจต ์  (Jean  Piaget) กล่าวว่า เดก็ในวยัน้ีจะมรีะบบการคดิอยา่งเป็นรปูธรรม 
ดงันัน้การเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางจึงควรลดความสําคญัลง  เพราะการพฒันา
ความคดิรวบยอดในตวัผูเ้รยีนอาจกระทําดว้ยตวัผูเ้รยีนเองได ้การปฏบิตักิารทดลองจะทาํใหผู้เ้รยีน
เรยีนรูแ้ละสรา้งความคดิรวบยอดเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ  ขึน้เองได ้ การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะเกดิขึน้โดย
ผา่นกระบวนการเรยีนดว้ยการแสวงหาความรูแ้ละทดลองปฏบิตัดิว้ยตนเอง  เป็นกระบวนการเรยีนรู้
ทีเ่กดิขึน้ควบคูก่บัการพฒันาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมในตวัผูเ้รยีน  ดงัทีพ่งษ์ชยั  ศรพีนัธุ ์ (2546:  
8 – 9)  ไดเ้สนอวธิกีารเตรยีมตวัของผูส้อนดงัต่อไปน้ี  คอื  1) ตอ้งเปลีย่นแปลงบทบาทจากการเป็น
ผูช้ีนํ้า  หรอืผูถ่้ายทอดความรูไ้ปเป็นผูช้ว่ยเหลอื  สง่เสรมิและสนบัสนุนผูเ้รยีนในการแสวงหาความรู้
จากสือ่และการเรยีนรูต่้าง ๆ  2) เตรยีมสื่อ  เครื่องมอื  และอุปกรณ์  ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการสอนใหอ้ยูใ่น
สภาพทีใ่ชก้ารไดด้ ี มจีาํนวนเพยีงพอกบัจาํนวนผูเ้รยีน  รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์บางอยา่งล่วงหน้า  โดย
ผูส้อนและผูเ้รยีนตอ้งวางแผนรว่มกนัในการจดัทาํและจดัหาสือ่ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่มาประยกุตใ์ชเ้ป็นสื่อ
การเรยีนรู ้3) เตรยีมตวัใหพ้รอ้มเสมอโดยการทาํความเขา้ใจในเรือ่งการคน้ควา้หรอืการสบืคน้ขอ้มลู  
การสาํรวจตรวจสอบหรอืการทดลอง  ซึง่สามารถทดลองไดท้ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนหรอืทีบ่า้นโดย
ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง  อาจจะดดัแปลงสิ่งของเหลือใช้  หรือวสัดุ
ธรรมชาตมิาทดลองใช ้ และ 4) เรื่องอื่น ๆ  เช่น  การสาธติ กระบวนการกลุ่มบทบาทสมมุต ิฯลฯ  
ผูเ้รยีนวยัน้ีเป็นวยัทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็  ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์กบัโลกทศัน์ที่
มุ่งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ  ใชเ้วลาอย่างสรา้งสรรค์  อย่าง
ยดืหยุน่  ซึง่สนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน  ชุมชน สงัคม  และประเทศชาตเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
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ทีก่รมวชิาการ (2542: 3) กล่าวไวว้า่เปาหมายในการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีห้้ มปีระสทิธภิาพคอื
การสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้  มีทักษะ  และปลูกฝงอบรมให้เกิดค่านิยม  และเจตคติเชิงั

วทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสม 
            ชุดกจิกรรมเป็นการพฒันามาจากวธิกีารเรยีนการสอนหลาย ๆ  ระบบเขา้มาผสมผสานให้
กลมกลนืกนั  นบัตัง้แต่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การรว่มกจิกรรมกลุ่ม  การใชส้ือ่ในรปูแบบต่าง ๆ การ
เรยีนการสอนวธิีน้ีเหมาะสมกบัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนสําคญัที่สุด (สุนันทา  สุนทรประเสรฐิ.  
2543: 107) ในส่วนของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  คือการประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ หรอืระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตรข์ึน้เพือ่ใชเ้ป็นนวตักรรมการสอน
ทางวทิยาศาสตรศ์กึษา  จะทําใหผู้เ้รยีนเรยีนรูห้รอืสรา้งองค์ความรูไ้ด้อย่างมรีะบบ  ส่งผลใหเ้กดิ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์  และสามารถพฒันาทักษะปฏิบัติทาง
วทิยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้  (ธานินทร ์ ปญญั าวฒันากุล.  2546)  และจากงานวจิยัพบว่าการสอนโดย
ใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ทําใหผู้เ้รยีนมผีลการเรยีนรูสู้งขึน้กว่าการสอนตามคู่มอืครูเพยีงอย่าง
เดียว ขณะเดียวกันก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  
(กรรณกิาร ์ ไผทฉนัท.์  2541: บทคดัยอ่; เน้ือทอง  นายี.่  2544: บทคดัยอ่) 
 ในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีผ่่านมาส่วนใหญ่รูปแบบการเรยีนการสอนเป็น
แนวนามธรรมมากกว่ารปูธรรม  คอืสอนแบบบรรยาย  อธบิายความรู ้ ขาดสื่อเพื่อเพิม่ความชดัเจน
และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน  เน้นเน้ือหามากกวา่การลงมอืปฏบิตัจิรงิ  สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้
ทีไ่ม่ยัง่ยนื  รูแ้ลว้ลมื  ผูเ้รยีนไม่ไดร้บัการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ดงัที ่ สาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ (2544: 34) กล่าวไวว้่า ปจจุบนัการจดักระบวนการเรยีนการสอนั

วทิยาศาสตร์ในทุกระดบัการศึกษายงัใช้วธิีสอนแบบเดมิคอืเน้นการอภิปรายหรอืสาธิตเป็นหลกั  
เพื่อใหผู้เ้รยีนอ่าน  จด และท่องจํา  โดยไม่มกีารฝึกปฏบิตั ิ วธิกีารสอนเน้นเน้ือหา  ซึง่ดูเหมอืนว่า
ผู้เรียนได้รบัความรู้มาก  แต่เมื่อพิจารณาดูความสามารถของผู้เรียนในการใช้งานความรู้ด้าน
วทิยาศาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนไป  พบวา่ผูเ้รยีนไมส่ามารถสงัเคราะหแ์ละบูรณาการความรูต่้าง ๆ ในการทาํ
ความเขา้ใจธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรอบตวัได ้
 การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พฒันาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยใหผู้้เรยีนเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ได้ดยีิง่ขึน้  ส่งผลใหม้ผีลการเรยีนรูท้ ัง้ด้านความรูด้้าน
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และมเีจตคตต่ิอการเรยีนรูส้งูขึน้ (พลูทรพัย ์ โพธสิุ์ . 2546: 
บทคดัยอ่; อภญิญา  เคนบุปผา. 2546: บทคดัยอ่) เพราะชุดกจิกรรมจะช่วยทําใหผู้เ้รยีนมอีสิระ  
เรยีนรูไ้ดด้้วยตนเอง  ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรมโดยใชค้วามสามารถตามความต้องการ 
ของตน  ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมความรับผิดชอบทําให้มีความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เกดิการเรยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิ เกดิทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ มเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์นทางทีด่ขี ึน้ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
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 ในส่วนของการจดัการเรยีนการสอนเกี่ยวกบัเรื่องระบบร่างกายมนุษยน์ัน้  ผูเ้รยีนจะได้
เรยีนรูต้ามเน้ือหาทีผู่ส้อนบอก  อธบิายใหฟ้ง  หรอืจากในหนงัสอืเรยีน  ไมม่กีจิกรรมการเรยีนรูท้ีไ่ด้ั

จากการปฏบิตักิจิกรรม  และไม่ไดร้บัการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ ขาดสื่อการเรยีน
การสอนทําใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึไม่อยากเรยีน  เบื่อและไม่ตัง้ใจเรยีน  การพฒันาชุดกจิกรรม
วทิยาศาสตร์ซึ่งประกอบดว้ยส่วนที่เป็นเน้ือหาและส่วนที่เป็นกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิะ
ช่วยทําใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูพ้รอ้มกบัการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ เป็นการกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  มเีจตคติต่อ
วทิยาศาสตรส์ง่ผลใหม้ผีลการเรยีนรูส้งูขึน้ดว้ย (สกาว  แสงออ่น. 2546: 73) 
 ในฐานะผูว้จิยัเป็นผูส้อนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ พบว่าผูเ้รยีนในชัน้เรยีนมคีวาม
แตกต่างกนัทัง้ด้านความรู้ ความสนใจและความถนัดทําให้ผู้เรียนมวีิธีการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนั
ประกอบดว้ยสภาพสงัคมทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ
ผูส้อนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีนทําใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื่อหน่ายในการ
เรยีน ขาดความสนใจใฝรู ้ไม่กระตอืรอืรน้ในการเรยีนและมเีจตคตทิี่ไม่ดต่ีอวทิยาศาสตร ์ผูว้จิยั่ จงึ
สรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรข์ึน้  ซึง่เป็นสื่อนวตักรรมการเรยีนรูอ้ย่างหน่ึง  โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี์
ที ่2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีจงัหวดัลพบุร ีทัง้น้ีเพือ่นําผลวจิยัดงักล่าวมาใชเ้ป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน
วทิยาศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 

ความมงุหมายของการ่ วจยัิ  
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน์ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่ได้ร ับการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
 2.   เพือ่ศกึษาเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
  

ความสาํคญัของการวจยัิ  
 1.  ผลจากการวจิยัครัง้น้ีจะไดชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรส์าํหรบัผูส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรใ์นการนําไปใชจ้ดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และจะเป็นแนวทางในการ
จดัทาํชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนสาํหรบัผูส้อนวทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้อื่น ๆ ต่อไป 

 2.  ผลจากการวจิยัครัง้น้ีทาํใหท้ราบถงึผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ์ เจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน
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สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนําความรู้ไปใช้ในการ
แกป้ญหาในชวีติประจาํวนัได้ั  
 

ขอบเขตของการวจยัิ  
 ประชากรท่ีใช้ในการวจยัิ  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ทีเ่รยีนในภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเล
ชุบศร อาํเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  จาํนวน 
5 หอ้งเรยีน แบ่งเป็นดงัน้ี 

 หอ้งเรยีนที ่1 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน    หอ้งเรยีนที ่2 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 หอ้งเรยีนที ่3 จาํนวนผูเ้รยีน   49   คน    หอ้งเรยีนที ่4 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 หอ้งเรยีนที ่5 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 รวมผูเ้รยีนทัง้หมด 249 คน 

 
 กลมุตวัอยางท่ีใช้ในการ่ ่ วจยัิ  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ทีเ่รยีนในภาคเรยีน 

ที ่1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบล
ทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  จาํนวน  
1 หอ้งเรยีน ซึง่ไดร้บัการเลอืกอยา่งเจาะจง (Purposive sampling) คอื หอ้งเรยีนที ่1 จาํนวนผูเ้รยีน 
50 คน     
 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวจยัิ  
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั  ผูว้จิยัทําการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552  โดย

ใชเ้วลา 12 ชัว่โมง ระยะเวลา 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชัว่โมง 
 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวจยัิ  
 เน้ือหาที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาในสาระที่ 1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดํารงชวีติ
มาตรฐาน  ว  1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิง่มชีวีติ  ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ  ของสิง่มชีวีติทีท่าํงานสมัพนัธก์นั  มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู้
และนําความรูไ้ปใชใ้นการดาํรงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ 
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 ตวัแปรท่ีศึกษา 
   1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  การจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์  
   2. ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่  

     2.1  ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์
 2.2  เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
 

 นยามศพัทเ์ฉพาะิ  
 1.  การจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกจกรรมวทยาศาสตร ์ ิ ิ หมายถงึ สื่อหรอืนวตักรรมการ
เรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ประกอบดว้ยสื่อวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด  เพื่อ
เกดิความสะดวกต่อการใชใ้นการเรยีน การสอน  และทาํใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุผลตามเปาหมาย้

ของการเรียนรู้  ทัง้ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์ โดยสร้างในสาระที่ 1 สิง่มชีวีิตกบักระบวนการดํารงชวีติ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ซึ่ง
โครงสรา้งของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย 
     1.1 ชื่อชุดกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุชื่อชุดกจิกรรม 
      1.2 คาํชีแ้จง  เป็นสว่นอธบิายถงึวธิกีารใชชุ้ดกจิกรรม และองคป์ระกอบของชุดกจิกรรม 
      1.3 ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ เป็นสว่นหวัขอ้เรือ่งยอ่ย ๆ ของชุดกจิกรรม   
     1.4 กิจกรรม  เป็นส่วนที่ให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิซึ่งกําหนดไว้ในชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
โดยผูเ้รยีนเป็นผูศ้กึษาและปฏบิตัติามขัน้ตอนของชุดกจิกรรมโดยมสีว่นประกอบยอ่ยดงัน้ี 
     1.4.1 จุดประสงค์ของกจิกรรม  เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายของกจิกรรมโดยเป็น
จุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม 
     1.4.2 คําชี้แจงของกิจกรรม  เป็นส่วนแนะนําในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุด
กจิกรรม 
     1.4.3 เวลาที่ใช ้ เป็นส่วนที่ระบุระยะเวลาทัง้หมดในการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละ
หน่วยการเรยีนรู ้
     1.4.4 สือ่การเรยีนการสอน  เป็นสว่นของใบความรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา และระบุ
ถงึวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดาํเนินกจิกรรม 
     1.4.5 วิธีทํากิจกรรม  เป็นส่วนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ไดฝึ้กการสบืคน้ขอ้มูล และฝึกทกัษะการคดิไดแ้สดงความคดิเหน็ใน
องคค์วามรูอ้ย่างกวา้งขวาง โดยการใหผู้เ้รยีนวเิคราะห ์และอธบิายเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิอย่างมี
ระบบสามารถพจิารณาแยกแยะอยูบ่นพืน้ฐานของเหตุผลโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
     1.4.6 แบบบนัทกึผลกจิกรรม  เป็นส่วนที่ระบุถึงผลที่ไดจ้ากการปฏบิตัิกจิกรรม
ของผูเ้รยีน 
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     1.4.7 แบบฝึกหดัท้ายกจิกรรม  เป็นส่วนที่กําหนดคําถามเพื่อตรวจสอบผลการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
     1.5 แบบทดสอบก่อนและหลงัหน่วยการเรยีนรู ้
     1.6 คาํเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัหน่วยการเรยีนรู ้
 2.  ประสทธภาพของชุดกจกรรม  ิ ิ ิ หมายถงึ ค่าสดัส่วนระหว่างคะแนนรอ้ยละทีไ่ดจ้าก
การทาํแบบฝึกหดัทา้ยชุดกจิกรรมระหว่างเรยีนกบัคะแนนรอ้ยละทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีน์ จากชุดกจิกรรม  โดยใชเ้กณฑก์าํหนด 80/80 
 80  ตวัแรก  หมายถงึ  คา่รอ้ยละเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัทา้ย
กจิกรรมของนกัเรยีน ระหวา่งเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม  คดิเป็นรอ้ยละ 80  
 80  ตวัหลงั  หมายถงึ  คา่รอ้ยละเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบผล 
สมัฤทธทิางการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ ์ 80 
 3.  ผลสมัฤทธทางการเรียนวทยาศาสตร์ิ ิ์   หมายถงึ  ความสามารถของผูเ้รยีนในการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวิ์ ทยาศาสตร ์เรือ่ง 
รา่งกายมนุษย ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยวดัพฤตกิรรม 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นความรู ้– ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลกึถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้
เกีย่วขอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ ความคดิรวบยอด หลกัการ กฎ และทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์
 2. ดา้นความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการจาํแนกความรูไ้ดเ้มือ่ปรากฏอยูใ่น
รปูใหม ่และความสามารถในการแปลความรูจ้ากสญัลกัษณ์หน่ึงไปอกีสญัลกัษณ์หน่ึง 
 3. ดา้นการนําความรูไ้ปใช ้หมายถงึ ความสามารถในการนําความรูแ้ละวธิกีารต่าง ๆ 
ทางวทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นสถานการณ์ใหม ่ๆ หรอืจากทีแ่ตกต่างไปจากทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ คอื การนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
 4. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการค้นคว้าหา
ความรูท้างวทิยาศาสตรโ์ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหาความรูส้ําหรบัทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการวจิยัประกอบดว้ยทกัษะ 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
ทกัษะการสงัเกต  ทกัษะการจาํแนกประเภท  ทกัษะการลงความเหน็ขอ้มลู  ทกัษะการตคีวามหมาย
ขอ้มลูและลงขอ้สรปุ  ทกัษะการจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลู  และทกัษะการทดลอง   
 4.  เจตคตตอวทยาศาสตร ์ ิ ิ่ หมายถงึ  ความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอวชิาวทิยาศาสตร์
ในดา้นการเรยีนการสอน เน้ือหาและประโยชน์ที่ไดร้บัจากการเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุด
กจิกรรมวทิยาศาสตรโ์ดยผูว้จิยัไดพ้จิารณาเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรด์า้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และ
ดา้นแนวโน้มเชงิพฤตกิรรม  โดยใชแ้บบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ตามวธิกีารของ  
ลเิคริท์  (Likert Scale)  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  คอื  5,  4,  3,  2  และ  1 ซึง่
หมายถงึ  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ  ไมเ่หน็ดว้ย  และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ตามลาํดบั  
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กรอบแนวคดในการวจยัิ ิ  
 

            ตวัแปรต้น                           ตวัแปรตาม  
   
 การจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์                 1. ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์
                                                                           2. เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ 

     
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

สมมตุฐานในการวจยัิ ิ  
 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  มเีจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน



 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวจยัท่ีเก่ียวข้องิ  

 
 ในการวิจยัครัง้น้ี  ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และได้นําเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และ
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2544 
                1.1 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

      1.2 มาตรฐานการเรยีนรู ้
      1.3 ทฤษฎทีางจติวทิยาเพือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์
 2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรม 
       2.1 ความหมายของชุดกจิกรรม 
    2.2 ประเภทของชุดกจิกรรม 
    2.3 องคป์ระกอบของชุดกจิกรรม 
    2.4 หลกัในการสรา้งชุดกจิกรรม 
    2.5 คุณคา่ของชุดกจิกรรม 
    2.6 งานวจิยัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรม 
    2.7 งานวจิยัต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดกจิกรรม 
 3.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์

   3.1 ธรรมชาตวิทิยาศาสตร ์
   3.2 ความหมายของผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์
   3.3 องคป์ระกอบของผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์
   3.4 พฤตกิรรมทีใ่ชใ้นการวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์
   3.5 งานวจิยัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์
   3.6 งานวจิยัต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์

 4.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์  
     4.1 ความหมายของเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

   4.2 แนวทางการพฒันาเจตคต ิ
   4.3 การวดัผลการเรยีนรูด้า้นเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
   4.4 งานวจิยัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
   4.5 งานวจิยัต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
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1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพระราชบญัญตัการศึกษาแหงชาต  พทุธศกัราช  ิ ิ่ 2542 
และหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พทุธศกัราช 2542 ซึง่ถอืไดว้า่เป็นแมบ่ทในการจดั
การศกึษาของประเทศ  ซึง่มุง่เน้นใหม้กีารปฏริปูการจดัการศกึษานัน้  ในสว่นของหมวด  4  วา่ดว้ย
แนวการจดัการศกึษาโดยเฉพาะในมาตรา  22, 23, 24 และ 26  ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  2544: 21 – 26) 
 มาตรา  22  การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองได ้ และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ  กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
 มาตรา  23  การจดัการศกึษาตอ้งเน้นความสาํคญัทัง้ความรู ้ คุณธรรม  กระบวนการ
เรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั 
 มาตรา  24  การจดักระบวนการเรยีนรูต้อ้งจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน  โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะ  
กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิสถานการณ์  การประยกุตค์วามรูม้าปองกนัและแกไ้ขปญหา ้ ั

จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้ คดิเป็น  ทาํเป็นรกัการ
อา่น  และเกดิการใฝรูอ้ยา่งต่อเน่ือง  คา่นิยมทีด่งีามแล่ ะคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ ผูส้อนจดั
บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  สือ่การเรยีนและมคีวามรอบรู ้ รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหน่ึง
ของกระบวนการเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ทุกเวลา  ทุกสถานทีม่กีารประสานรว่มมอืทุก ๆ
ฝายเพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ่  
 มาตรา  26  การประเมนิผลผูเ้รยีน  พจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน  ความประพฤต ิ    
การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน  การรว่มกจิกรรมและการทดสอบควบคูไ่ปกบักระบวนการเรยีนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรปูแบบการศกึษา  และนําผลการประเมนิผูเ้รยีนมา
ประกอบการพจิารณาในการจดัสรรโอกาสเขา้ศกึษาต่อโดยมวีธิกีารทีห่ลากหลาย 
 จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตพิทุธศกัราช 2542  ทีก่ล่าวมากระทรวงศกึษาธกิาร
ไดจ้ดัทาํหลกัสตูรแกนกลาง ซึง่ประกอบดว้ยสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้ 8 กลุ่มสาระทีส่อดคลอ้ง
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พทุธศกัราช  2542  ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ลา่วถงึ
เฉพาะสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
 
 1.1 สาระการเรียนรู้วทยาศาสตร์ิ  
  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นสาระหลกัของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องรู้
ประกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็นความรู ้ เน้ือหา  แนวความคดิหลกัวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการ  ซึง่สาระที่
เป็นองคค์วามรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรป์ระกอบดว้ย 8 สาระยอ่ยดงัน้ี (สถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  2544: 10 – 11) 
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 สาระที ่ 1  สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ 
 สาระที ่ 2  ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 
 สาระที ่ 3  สารและสมบตัขิองสาร 
 สาระที ่ 4  แรงและการเคลื่อนที ่
 สาระที ่ 5  พลงังาน 
 สาระที ่ 6  กระบวนการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก 
 สาระที ่ 7  ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
 สาระที ่ 8  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2544: 3) ไดก้ําหนดเปาหมายของ้

การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ ดงัน้ี 
  1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการ  ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานในวทิยาศาสตร ์
  2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจขอบเขต  ธรรมชาต ิ และขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร ์
  3.  เพือ่ใหม้ทีกัษะทีส่าํคญัในการศกึษาคน้ควา้และคดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  4.  เพือ่พฒันากระบวนการคดิและจนิตนาการ  ความสามารถในการแกป้ญหาและั                 
การจดัการ  ทกัษะในการสือ่สาร  และความสามารถในการตดัสนิใจ 
  5.  เพือ่ใหต้ระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี มวลมนุษยแ์ละ
สภาพแวดลอ้มในเชงิทีม่อีทิธพิลและผลกระทบซึง่กนัและกนั 
  6.  เพือ่นําความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อ
สงัคมและการดาํรงชวีติ 
  7.  เพือ่ใหเ้ป็นคนมจีติวทิยาศาสตร ์ มคีณุธรรม  จรยิธรรม  และคา่นิยมในการใช้
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์
 

 1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นขอ้กาํหนดคุณภาพของผูเ้รยีนในองคป์ระกอบหลกัใน 3 ดา้น  
ไดแ้ก่ดา้นความรู ้ ดา้นความสามารถ  และดา้นการแสดงออก  ซึง่เป็นจุดมุง่หมายในการพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะอนัพงึประสงคซ์ึง่มาตรฐานการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระวทิยาศาสตรก์าํหนดไว ้ 
2 สว่น คอืมาตรฐานการเรยีนรูก้ารศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นมาตรฐานการเรยีนรูเ้มือ่จบการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  และมาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ เป็นมาตรฐานการเรยีนรูเ้มือ่จบการศกึษาในแต่ละชว่งชัน้ 
จากสาระการเรยีนรูท้ ัง้หมดผูว้จิยัได้เลอืกสาระที่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติมาตรฐาน   
ใน ว1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ  ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหน้าทีข่องระบบต่าง ๆ  
ของสิง่มชีวีติทีท่าํงานสมัพนัธก์นั  มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรู้
ไปใชใ้นการดาํรงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 
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  มาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ที ่ 3  (ม.1 – ม.3) 
  ขอ้  1  สาํรวจตรวจสอบ  สบืคน้ขอ้มลู  อภปิรายและอธบิายโครงสรา้งและหน้าทีข่อง
โครงสรา้งต่าง ๆ  ของพชื  วฏัจกัรชวีติ  การสบืพนัธุ ์ และการขยายพนัธุพ์ชื  ปจจยับางประการที่ั

จําเป็นต่อการเจรญิเติบโต  การสงัเคราะห์ด้วยแสง  การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม  และนํา
ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 ขอ้  2  สาํรวจตรวจสอบ  สบืคน้ขอ้มลู  อภปิรายและอธบิายการทาํงานทีส่มัพนัธก์นั
ของอวยัวะต่าง ๆ  ของสตัว ์ ปจจยับางประการทีจ่าํเป็นต่อการเจรญิเตบิโตั ของสิง่มชีวีติ  และใน
สว่นวฏัจกัรชวีติ  การสบืพนัธุ ์ พฤตกิรรมของสตัวแ์ละนําความรูไ้ปใช ้
 ขอ้  3  สาํรวจตรวจสอบ  สบืคน้ขอ้มลู  อภปิรายและอธบิายเกีย่วกบัสารอาหารและ
ความจาํเป็นทีร่า่งกายตอ้งการสารอาหารทีไ่ดส้ดัสว่นเหมาะสมกบัเพศ  วยั 
 ขอ้  4  สบืคน้ขอ้มลู  อภปิราย  และอธบิายการทาํงานรว่มกนัของระบบต่าง ๆ  ของ    
ร่างกายมนุษยท์ี่ทําใหด้ํารงชวีติไดอ้ย่างปกต ิ และการเจรญิเตบิโตจากวยัแรกเกดิจนถงึวยัผูใ้หญ่  
รวมทัง้ผลของการไดร้บัสารบางชนิดทีม่ต่ีอการทํางานของระบบในร่างกายและการนําความรูไ้ปใช้
ปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ลอืกมาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ที ่3  ขอ้ 4  สบืคน้ขอ้มลู  
อภปิราย  และอธบิายการทาํงานรว่มกนัของระบบต่าง ๆ  ของรา่งกายมนุษยท์ีท่าํใหด้าํรงชวีติได้
อยา่งปกต ิ และการเจรญิเตบิโตจากวยัแรกเกดิจนถงึวยัผูใ้หญ่  รวมทัง้ผลของการไดร้บัสารบาง
ชนิดทีม่ต่ีอการทาํงานของระบบในรา่งกายและการนําความรูไ้ปใชป้ฏบิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดย
เลอืกเน้ือหาระบบต่าง ๆ  ของรา่งกาย  มากาํหนดเป็นเน้ือหาของชุดกจิกรรม 
 

 1.3 ทฤษฎีทางจตวทยาเพื่อการเรียนการสอนวทยาศาสตร์ิ ิ ิ  
  สุนีย ์ เหมะประสทิธ ิ ์ (2543: 39 – 59) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎทีางจติวทิยาเพื่อการเรยีน        
การสอนวทิยาศาสตร ์ โดยมทีฤษฎดีงัน้ี      
  1. ทฤษฎขีองจอหน์  ดวิอี ้ (John  Dewey)  โดยมคีวามเชื่อว่าเดก็จะเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดเมื่อ
ไดแ้กป้ญหาทีม่คีวามหมายต่อตวัเอง  ซึง่ปจจุบนัเรยีกว่า  การเรยีนรูด้ว้ยการกระทาํและการเรยีนรู้ั ั

ดว้ยการคดิและจติใจ  (Hands – on  and  mind – on  learning) 
  2. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มีความเชื่อว่าสิ่งใดที่ผู้เรียนทําและ      
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ อะไรเป็นผลเน่ืองมาจากว่าอะไรทีท่าํใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรม  ดงันัน้งานของ
ผูส้อนคอืสร้างบรรยากาศในการเรยีนรูท้ ัง้ทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก
ระหว่างกลุ่มของผูเ้รยีนและระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนโดยผูส้อนต้องใชก้ารเสรมิแรงทางบวก  เช่น 
การชมเชย  การให้คะแนน  การให้ผู้เรียนเลือกทําในสิ่งที่ต้องการอนัจะจูงใจให้ผู้เรียนประสบ
ผลสาํเรจ็  ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทศันคตทิางบวก 
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  3. กลุ่มทฤษฎปีญญานิยมหรอืพุทธนิิยม ั (Cognitivism) กลุ่มน้ีมุง่เน้นเกีย่วกบัการศกึษา
พฒันาการดา้นสมองและจติใจเพื่อคน้หาว่ากระบวนการคดิและการรบัรูข้องมนุษยแ์ละปฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งรปูธรรมของการคดิซึง่ประกอบดว้ยแนวคดิของนกัจติวทิยา  3  ทา่น  คอื 
  3.1 ทฤษฎพีฒันาการของเพยีเจต ์ (Piaget’s development theory)  มุง่เน้นพฒันาการ
ทางสตปิญญา ทศันคต ิั และทางรา่งกายโดยยํ้าวา่วุฒภิาวะทางรา่งกายจะมอีทิธพิลอยา่งยิง่ต่อความ
เจรญิงอกงามทางดา้นสตปิญญาและทศันคตซิึง่จดัลาํดบัขัน้ของการพฒันาเป็น  ั 4  ระยะ ไดแ้ก่   
1) ระยะใหป้ระสาทสมัผสั  (sensory – organs  stage) เป็นการพฒันาของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ   
2 ปี  2) ระยะควบคุมอวยัวะต่าง ๆ (preoperational  stage) เป็นการพฒันาในช่วงอายุ 2 ปีจนถงึ  
7 ปี  3) ระยะทีค่ดิอยา่งเป็นรปูธรรม (concrete – operational  stage) เป็นการพฒันาในชว่งอาย ุ
7 ปี ถงึ11 ปี เดก็ในช่วงน้ีจะมคีวามสามารถในการคดิและเขา้ใจเรื่องราวทีเ่ป็นรปูธรรมไดด้ ีแต่มี
ความลาํบากอยา่งมากทีจ่ะคดิและเขา้ใจเรื่องทีเ่ป็นนามธรรม  และ 4) ระยะทีค่ดิอยา่งเป็นนามธรรม
(formal – operational  stage) เป็นพฒันาการในช่วงสุดทา้ยของเดก็อายุประมาณ 12 – 15 ปี ก่อน
จะเป็นผูใ้หญ่  พฒันาการของเดก็เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยทัว่ไปการพฒันาของเดก็จะไม่กระโดด
ขา้มขัน้ แต่ในบางช่วงของการพฒันาอาจเกดิขึน้เรว็หรอืชา้ซึ่งเกดิขึน้เองตามธรรมชาตริวมทัง้การ
ดาํรงชวีติ 
 3.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายของออซูเบล  (Ausubel’ s  Meaning  verbal  
learning) ซึ่งเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ด้วยการสอนแบบที่ผู ้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือ 
แบบบอกเล่า (expository  method) เป็นสาํคญัโดยผูส้อนตอ้งจดัเน้ือหาสาระทีม่คีวามหมายต่อ
ผู้เรียนมากที่สุดการเรยีนรู้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อแนวคิดใหม่หรือความรู้ใหม่เชื่อมโยงหรอืสมัพนัธ์กบั
ความรูเ้ดมิ 
 3.3 ทฤษฎีพัฒนาการของบูรเนอร์  มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ  (discovery  
learning) และเชื่อวา่การจดัสิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อพฒันาการทางสตปิญญาสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมั

จะชว่ยเรง่พฒันาการทางสตปิญญาให้ั เรว็ขึน้ 
 4. กลุ่มทฤษฎสีรรคนิยม  (Constructivism) มคีวามเชื่อว่าผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูโ้ดย
อาศยัประสบการณ์แหง่ชวีติทีไ่ดร้บั เพื่อคน้หาความจรงิ เป็นแนวทฤษฎกีารจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นเดก็เป็นศนูยก์ลาง 
 5. ทฤษฎพีหุปญญา  ั (Multiple Intelligence) เป็นแนวคดิของการด์เนอร ์(Howard  Garder) ซึง่
กล่าวว่ามนุษยม์ปีญญาทีห่ลากหลาย ั 8 ดา้น ไดแ้ก่ สตปิญญาดา้นภาษา ั ดา้นตรรกและคณิตศาสตร ์ 
ดา้นมติสิมัพนัธ ์ดา้นการเคลื่อนไหวร่างกาย ดา้นดนตรแีละจงัหวะ  ดา้นความเขา้ใจตนเอง ดา้นมนุษย์
สมัพนัธ์และด้านความเข้าใจธรรมชาติ  ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่ามนุษย์มคีวามสามารถหลากหลายด้าน  
กระตุน้ใหผู้ส้อนไดต้ระหนักว่านักเรยีนอาจแสดงความสามารถทีแ่ตกต่างกนัไดต้ามสิง่ทีผู่เ้รยีนรูแ้ละทํา
ไดน้ัน่คอืผูเ้รยีนมคีวามถนดัและแบบการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั  ดงันัน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูผู้ส้อน
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ควรจดักจิกรรมที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกบัความหลากหลายทางสติปญญาของผูเ้รยีน  อนัจะั

สง่ผลใหผู้เ้รยีนประสบผลสาํเรจ็ในการเรยีนไดด้ขีึน้ 
 

2.  เอกสารและงานวจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกจกรรมิ ิ  
  2.1  ความหมายของชดุกจกรรมิ  
  ชุดการเรยีน  (learning  packages)  หรอืชุดการสอน  (instructional  packages)  เดมิ
มกัใชค้าํว่า  ชุดการสอน  เพราะเป็นสื่อทีผู่ส้อนนํามาใชป้ระกอบการสอน  แต่ต่อมามแีนวคดิในการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางไดเ้ขา้มามบีทบาทมากขึน้  นกัการศกึษาจงึเปลีย่น
มาใชค้าํวา่  ชุดการเรยีน  (learning  packages)  เพราะการเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมของผูเ้รยีน  และการ
สอนเป็นกจิกรรมของผูส้อน  กจิกรรมของผูส้อนและผูเ้รยีนต้องเกดิขึน้คู่กนั  (กาญจนา เกยีรตปิระวตัิ.  
2524: 174 – 175) และในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชค้าํวา่ “ชุดกจิกรรม” 
  บุญชม  ศรสีะอาด  (2541: 95) กล่าววา่  ชุดกจิกรรมคอื สือ่การเรยีนหลายอยา่งประกอบ
กนัจดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด (packages)เพือ่มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  ภพ  เลาหไพบลูย ์ (2542: 258 – 259) กล่าววา่ ชุดกจิกรรม เป็นการจดัโปรแกรมการ       
เรยีนการสอนโดยใชส้ือ่หลายชนิดรว่มกนัหรอืใชร้ะบบสือ่ประสม เพือ่สนองจุดมุง่หมายในการเรยีน
การสอนทีต่ัง้ไว ้ ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงและใหเ้กดิความสะดวกต่อการใชใ้นการเรยีนการสอน 
  วรีะ  ไทยพานิช  (2534: 134) กล่าววา่ ชุดการเรยีนมชีื่อเรยีกต่าง ๆ กนั เชน่ ชดุการ
สอน  (Instructional Package) ชุดการเรยีนเบด็เสรจ็  (Self Instruction Package)  ชุดการสอน
รายบุคคล (Individualized Learning Package) ซึง่ชุดของสือ่ประสม (Multi – Media)  ทีจ่ดัขึน้
สาํหรบัหน่วยการเรยีน หวัขอ้ เน้ือหาและอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยไดจ้ดัไวเ้ป็นชดุ กล่องหรอืซอง ชุด
การเรยีนอาจมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่สว่นมากประกอบดว้ยคาํชีแ้จง หวัขอ้ จุดมุง่หมาย  
การประเมนิผลเบือ้งตน้  การกาํหนดกจิกรรมและการประเมนิผลขัน้สดุทา้ย จุดมุง่หมายสาํคญัเพือ่
การสอนนกัเรยีนเป็นรายบุคคลใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ 
  สุนีย ์ เหมะประสทิธ ิ ์ (2543: 243) กล่าวว่า ชุดกจิกรรมเป็นสื่อการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ใหน้กัเรยีน
ไดศ้กึษาคน้ควา้ ทดลอง หรอืปฏบิตักิารดว้ยตนเอง 
  สภุาวรรณ  ดา่นสกุล  (2539: 10) กล่าวไวว้า่ ชุดการเรยีนการสอนหรอืชุดกจิกรรมเป็น
การรวบรวมสือ่การเรยีนสาํเรจ็รปู  ซึง่สว่นมากประกอบไปดว้ยคาํชีแ้จง  ชื่อเรือ่ง  จุดมุง่หมาย  
กจิกรรมและการประเมนิผล ผูเ้รยีนสามารถศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามความสามารถทีเ่ป็น
ขัน้ตอนตามทีก่าํหนดไวใ้นชุดการเรยีนนัน้ ๆ เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องตน ใหบ้รรลุเปาหมายทีต่ ัง้ไว้้  
  ประพฤต ิ ศลีพพิฒัน์  (2540: 30) ใหค้วามหมายของ  ชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรรมไวว้่า 
เป็นสือ่ทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง มกีารจดัสื่อไวอ้ยา่งเป็นระบบช่วยใหน้กัเรยีนเกดิ
ความสนใจเรยีนตลอดเวลา ทาํใหเ้กดิทกัษะในการแสวงหาความรู ้
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 นารรีตัน์  ฟกสมบรูณ์  ั (2541: 26)  ใหค้วามหมายของ  ชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรรมไวว้่า
เป็นสื่อการเรยีนหลายอยา่งทีจ่ดัเขา้เป็นชุด (Package) เรยีกว่า สื่อประสม (Multi - Media) เพื่อมุง่
ใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากจะใช้สําหรบัใหผู้เ้รยีนเรยีนเป็นรายบุคคล 
แลว้ยงัใชป้ระกอบการเรยีนการสอนแบบอื่น หรอืใชส้าํหรบัการเรยีนเป็นกลุ่มยอ่ย 
  หน่ึงนุช  กาฬภกัด ี  (2543: 14) กล่าวถงึ ชุดการเรยีนไวว้่า เป็นสื่อการเรยีนสาํเรจ็รปู
ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลายชนิดที่ผูเ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ตามขัน้ตอนในชุดการเรยีน 
เพื่อใหบ้รรลุจุดมุง่หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยพึง่ผูส้อนน้อยทีสุ่ด ผูเ้รยีนสามารถเรยีนอยา่งอสิระ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ซึ่งเป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการพึง่พาตนเองในการศกึษาหา
ความรู ้
  ชลสตี ์ จนัทาส ี (2543: 10)  ไดใ้หค้วามหมายของชุดการเรยีนหรอื ชุดกจิกรรมว่า  เป็น
สื่อการเรียนสําเร็จรูป นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ 
ตามลาํดบัทีก่าํหนดไวใ้นชุดการเรยีนนัน้ ๆ เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องตนใหบ้รรลุเปาหมายทีต่ ัง้ไว้้  
 ศริลิกัษณ์  หนองเส  (2545: 6)  ไดใ้หค้วามหมายของ ชุดกจิกรรม ไวว้า่ หมายถงึ สือ่การ
เรยีนการสอนทีใ่ชเ้พื่อพฒันาคุณลกัษณะในตวันักเรยีนในดา้นการเรยีนรู ้การเสาะแสวงหาความรู ้
และสามารถนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง                 
  แคปเฟอร ์และแคปเฟอร ์ (Kapfer; & Kapfer. 1972: 3–10) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า 
ชุดการเรยีนไว้ว่า เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างผูส้อนและผู้เรยีน ซึ่งประกอบด้วยคําแนะนําให้
ผูเ้รยีนไดท้ํากจิกรรมการเรยีนจนบรรลุพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลของการเรยีนรู ้ ส่วนเน้ือหาทีนํ่ามาสรา้ง
ชุดการเรยีน นํามาจากขอบขา่ยความรูท้ีห่ลกัสตูรกําหนดใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ ซึง่ตอ้งสื่อความหมาย
ให้แก่ผู้เรยีนอย่างชดัเจน  จนผู้เรยีนเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายหรอืจุดประสงค์การเรยีนรู้เชิง้

พฤตกิรรม 
  ฮุสตนั และคนอื่นๆ (Houstion; other. 1972: 10-15) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ชุดการเรยีน
หรอืชุดกจิกรรม เป็นชุดประสบการณ์ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หผู้เ้รยีน เพือ่บรรลุเปาหมายทีต่ ัง้ไว ้ ้  
  ดวน  (Duann. 1973: 169) กล่าวถึง ชุดการเรียนว่าเป็นการเรียนรายบุคคล  
(Individua lizedInstruction )เป็นอกีรปูแบบหน่ึง ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดส้มัฤทธผิลทางการเรยีนตาม์
เปาหมายผูเ้รยีนจะเรยีนตามอตัราความสามารถ และความตอ้งการของตน้  
  กู๊ด  (Good. 1973: 306)  ไดก้ล่าวว่า ชุดการสอน เป็นชุดโปรแกรมการสอนประกอบดว้ย
สื่อการสอน   เครื่องมอืการเรยีนรู ้ เครื่องมอืแนะนําผูส้อนหรอืคู่มอื แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน ขอ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรง จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  สนุนัทา  สนุทรประเสรฐิ  (2543: 107)  กล่าวว่า  การเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมนัน้
เป็นการพฒันาวธิกีารสอนหลาย ๆ  ระบบเขา้มาผสมผสานใหก้ลมกลนืกนั  นบัตัง้แต่การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง  การร่วมกจิกรรมกลุ่ม  การใชส้ื่อรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งมเีปาหมายใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ มสี่วน้
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ร่วมในกจิกรรมอย่างกระฉบักระเฉง  ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ  การเรยีนการสอนวธิน้ีีจงึเป็นวธิทีีส่ะดวก
และชดัเจนทีส่ดุสาํหรบัยคุปฏริปูการเรยีนรู ้
 
 ความหมายของชดุกจกรรมวทยาศาสตร์ิ ิ  
 พลูทรพัย ์ โพธสิ ุ ์ (2546: 21)  ไดใ้หค้วามหมายของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ไวว้า่  
ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์ป็นสือ่การเรยีนการสอน  ซึง่เป็นนวตักรรมการศกึษาชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนได้
ดว้ยตนเอง  ทาํใหเ้กดิทกัษะในการแสวงหาความรูแ้ละเกดิพฤตกิรรมตามเปาหมายของการเรยีนรู้้  
 ธานินทร ์ ปญญาวฒันากุล ั (2546) ไดใ้หค้วามหมายของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ไวว้่า
ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ หมายถงึ นวตักรรมการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชส้ื่อหรอือุปกรณ์ตัง้แต่
สองชนิดขึ้นไปนํามาจดัเป็นชุด ๆ เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถเรยีนรู้และสรา้งองค์ความรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ  สง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ จติวทิยาศาสตร ์และสามารถพฒันา
ทกัษะปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรไ์ดม้ากขึน้ 
 จากความหมายขา้งต้น  สรุปไดว้่า  ชุดกจิกรรม  หมายถงึ  สื่อการสอนทีผู่ส้อนสรา้งขึน้
ประกอบดว้ยสื่อวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุด  เพื่อเกดิความสะดวกต่อการใชใ้น
การเรยีน การสอน  และทําให้การเรยีนการสอนบรรลุผลตามเปาหมายของการเรยีนรู้  ทัง้ด้าน้

ความรู ้ ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
 

 2.2  ประเภทของชดุกจกรริ ม 
  จากการศกึษาประเภทของกจิกรรม  ไดม้ผีูแ้บ่งประเภทของชุดกจิกรรมไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
  วชิยั  วงศใ์หญ่  (2525: 185 – 186)  และ บุญเกือ้  ควรหาเวช (2545: 94 – 95)  ไดแ้บ่ง
ประเภทของชุดกจิกรรมไว ้ 3  ประเภทดงัน้ี 
  1. ชุดกจิกรรมสําหรบัประกอบการบรรยาย  สาํหรบัผูส้อนใชเ้ป็นตวักําหนดกจิกรรมและ 
สื่อการเรยีน  ใหผู้ส้อนใชป้ระกอบการบรรยาย  เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพดูของผูส้อนใหล้ดน้อยลง  
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนร่วมกจิกรรมมากขึน้  ชุดกจิกรรมน้ีจะมเีน้ือหาหน่วยเดยีวใชก้บัผูเ้รยีนทัง้
ชัน้ 
  2. ชุดกิจกรรมสําหรบักิจกรรมแบบกลุ่ม  ชุดกิจกรรมน้ีมุ่งเน้นที่ตวัผู้เรยีนได้ประกอบ   
กจิกรรมร่วมกนั  ชุดกจิกรรมน้ี  จะประกอบดว้ยชุดกจิกรรมย่อยทีม่จีํานวนเท่ากบัศูนยก์จิกรรมนัน้   
ผู้เรยีนอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้สอนเพยีงเล็กน้อยในระยะที่เริม่เท่านัน้  ในขณะทํา
กจิกรรม หากมปีญหาผูเ้รยีนสามารั ถซกัถามผูส้อนไดเ้สมอ 
  3. ชุดกจิกรรมเป็นรายบุคคล  เป็นชุดกจิกรรมทีจ่ดัระบบขัน้ตอนเพื่อใหผู้เ้รยีนใชเ้รยีน
ดว้ยตนเองตามลําดบัขัน้ความสามารถของแต่ละบุคคล  เมื่อจบแลว้จะทําการการทดสอบประเมนิ
ความกา้วหน้าและศกึษาชุดอืน่ต่อไปตามลาํดบัเมือ่มปีญหาจะปรกึษากนัไดร้ะหวา่ั งผูเ้รยีนและผูส้อน
พรอ้มทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืทนัทใีนฐานะผูป้ระสานงานหรอืผูช้ีแ้นะแนวทาง 
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  ทบวงมหาวทิยาลยั  (2525: 250 - 251) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการเรยีนการสอนออกเป็น 
3 ประเภท คอื   
  1.  ชุดการเรยีนการสอนสาํหรบัคร ูเป็นชุดทีจ่ดัไวส้าํหรบัใหเ้ป็นคู่มอืหรอืเครื่องมอืสาํหรบั
ใหค้รนํูาไปใชส้อน  ใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมทีค่าดหวงั   โดยครเูป็นผูด้ําเนินการและควบคุมกจิกรรม 
ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมภายใตก้ารดแูลของคร ู
  2.  ชุดการเรยีนการสอน  เป็นชุดสาํหรบันกัเรยีนทีจ่ดัใหน้กัเรยีนใช ้ครมูหีน้าทีจ่ดัอุปกรณ์
และชุดการเรยีนการสอนให ้แลว้คอยรบัการรายงานผลเป็นระยะ ๆใหค้าํแนะนําเมือ่มปีญหา ชุดการั

เรยีนการสอนแบบน้ี  ฝึกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถศกึษาสิง่ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
  3.  ชุดการเรยีนการสอนทีค่รแูละนกัเรยีนรว่มกนัเรยีนมลีกัษณะผสมระหว่างชุดการเรยีน
การสอนแบบที ่1และแบบที ่2  โดยมคีรเูป็นผูค้อยดแูลและกจิกรรมบางอยา่งครตูอ้งเป็นผูส้าธติให้
นกัเรยีนดู กจิกรรมบางอย่างนักเรยีนตอ้งทําดว้ยตนเอง  ชุดการเรยีนการสอนแบบน้ีเหมาะสาํหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาอยา่งยิง่ ซึง่จะเริม่ฝึกใหรู้จ้กัเรยีนดว้ยตนเองภายใตก้ารดแูลของคร ู
  วาสนา  ชาวหา  (2533: 32 – 33)  กล่าววา่ ชุดกจิกรรมม ี3 ประเภท  คอื 
  1.  ชุดกจิกรรมสาํหรบัผูส้อนใชส้อนผูเ้รยีนเป็นกลุ่มใหญ่หรอืชัน้เรยีน  ซึง่ประกอบดว้ยสิง่
ต่าง ๆ  ทีผู่ส้อนใชส้อนความรูใ้หน้กัเรยีนเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นเวลาเดยีวกนั  ประกอบดว้ย 
      1.1 คูม่อืผูส้อน ซึง่เปรยีบเหมอืนแผนการสอนหรอืบนัทกึการสอนของผูส้อน 
      1.2 สือ่การเรยีนการสอน  (instructional  media)  ทีใ่ชป้ระกอบการสอนเพือ่ให ้
บรรลุความมุง่หมายมหีลายชนิด  เชน่ รปูภาพ แผนภมู ิเทป สไลด ์หรอือื่นๆ ซึง่เลอืกสรรให้
เหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 
    1.3 แบบฝึกหดัเสรมิทกัษะ 
    1.4 แบบทดสอบทีใ่ชใ้นการทดสอบก่อนและหลงัการเรยีนการสอน 
  2.  ชุดกจิกรรมสาํหรบันกัเรยีนเรยีนตามลาํพงั  (independent  study) เป็นกลุ่มเลก็ๆ     
โดยดาํเนินขัน้ตอนหรอืลาํดบัการเรยีนไปตามบตัรคาํสัง่  ชุดการเรยีนประเภทน้ีประกอบดว้ย  บตัร
คาํสัง่  เน้ือหาวชิา  สือ่การเรยีน  เครือ่งเขยีน  กระดาษหรอืสิง่อื่น ๆ  ทีร่ะบุในบตัรคาํสัง่ 
  3.  ชุดกจิกรรมสาํหรบัผูเ้รยีนใชเ้รยีนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล  ซึง่ประกอบดว้ยสิง่ 
ต่าง ๆ  เหมอืนประเภทที ่ 2  แต่มบีทเรยีนสาํเรจ็รปูเป็นสิง่ทีส่าํคญัอยู ่
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรปุไดว้า่  ชุดกจิกรรมแต่ละประเภทจะเป็นตวักาํหนดบทบาทของ
ผูส้อน– ผูเ้รยีน  และลกัษณะกจิกรรม  ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดส้รา้งในรปูแบบทีผู่เ้รยีนทาํ
กจิกรรมดว้ยตนเอง  ทัง้รายบุคคล  รายคู ่ และกลุ่ม  โดยมผีูส้อนเป็นผูใ้หค้าํปรกึษา 
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            2.3  องคป์ระกอบของชดุกจกรรมิ  
 ชุดกจิกรรมมอีงคป์ระกอบทีต่่างกนัตามทีน่กัการศกึษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
   ฮสุตนัและคนอื่น ๆ  (วาสนา  ชาวหา.  2533: 34 – 34;  อา้งองิจาก  Houstion; Others. 
1972: 10 – 15)  กล่าวถงึองคป์ระกอบของชุดกจิกรรมไวด้งัน้ี 
  1.  คาํชีแ้จง  (prospectus)  อธบิายถงึความสาํคญัของจุดมุง่หมาย ขอบขา่ยในสว่นชุด
กจิกรรม  สิง่ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งรูก้่อนและขอบขา่ยของกระบวนการเรยีนทัง้หมดในชุดกจิกรรม 
  2.  จุดมุง่หมาย  (objectives)  คอื  ขอ้ความทีแ่จม่ชดัและไมก่าํกวมทีก่าํหนดวา่ผูเ้รยีนจะ
ประสบความสาํเรจ็อะไรหลงัจากเรยีนแลว้ 
  3.  การประเมนิผลเบือ้งตน้  (pre – assessment)  มวีตัถุประสงค ์2 ประการ คอื  เพือ่ให้
ทราบวา่ผูเ้รยีนอยูใ่นระดบัใดในการเรยีนการสอนนัน้  และเพือ่ดวูา่สมัฤทธผิลตามความมุง่หมาย์
เพยีงใด  การประเมนิผลเบือ้งตน้น้ีอาจอยูใ่นรปูของการทดสอบแบบขอ้เขยีน ปากเปล่า การทาํงาน
ปฏกิริยิาตอบสนอง  หรอืคาํถามงา่ย ๆ  เพือ่ใหรู้ถ้งึความตอ้งการและความสนใจ 
  4.  การกําหนดกจิกรรม  (enabling activities) คอื การกําหนดแนวทางและวธิเีพื่อไปสู ่
จุดหมายทีต่ ัง้ไว ้ โดยใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมนัน้ดว้ย      
  5.  การประเมนิผลขัน้สดุทา้ย  (post – assesment) เป็นขอ้สอบเพือ่วดัผลหลงัการเรยีน 
  ทศินา  แขมมณ ี (2534: 10-12) กล่าววา่ ชุดกจิกรรมประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  1.  ชื่อกจิกรรม ประกอบดว้ยหมายเลขกจิกรรม ชื่อของกจิกรรมและเน้ือหา 
  2.  คําชี้แจง เป็นส่วนที่อธบิายความมุ่งหมายหลกัของกจิกรรม และลกัษณะของการจดั
กจิกรรม เพือ่ใหบ้รรลุจุดมุง่หมาย 
  3.  จุดมุง่หมาย เป็นสว่นทีร่ะบุจุดมุง่หมายทีส่าํคญัของกจิกรรมนัน้ แนวคดิเป็นสว่นทีร่ะบุ
เน้ือหา หรอืมโนทศัน์ของกจิกรรมนัน้ สว่นน้ีควรไดร้บัการยํา้และเน้นเป็นพเิศษ 
  4.  สื่อ เป็นสว่นทีร่ะบุถงึวสัดุอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในการดําเนินกจิกรรม เพื่อช่วยใหค้รทูราบ
วา่ตอ้งเตรยีมอะไรบา้ง 
  5.  เวลาทีใ่ช ้เป็นการระบุจาํนวนเวลาโดยประมาณวา่กจิกรรมนัน้ควรใชเ้วลาเทา่ใด 
  6.  ขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม เป็นสว่นทีร่ะบุวธิกีารดาํเนินกจิกรรม เป็นขัน้ตอนเพือ่ให้
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
  7.  ภาคผนวก ในสว่นน้ีคอื ตวัอยา่งวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมและขอ้มลูอื่น ๆ ที่
จาํเป็นสาํหรบัครรูวมทัง้เฉลยแบบทดสอบ 
  กรรณกิา  ไผทฉนัท ์(2541: 83 – 84)ไดจ้ดัทาํ ชุดกจิกรรมสิง่แวดลอ้มมสีว่นประกอบดงัน้ี  
  1.  ชื่อกจิกรรม เป็นสว่นทีร่ะบุชื่อเน้ือหาการเรยีน 
    2.  คาํชีแ้จง เป็นสว่นทีอ่ธบิายการใชชุ้ดกจิกรรม เพือ่ใหบ้รรลุจุดมุง่หมายทีว่างไว ้
    3.  จุดประสงค ์เป็นสว่นทีร่ะบุเปาหมายทีน่กัเรยีนตอ้งบรรลุผล หลงัการปฏบิตักิจิกรรม้  
    4.  เวลาทีใ่ช ้เป็นสว่นทีร่ะบุเวลาในการเรยีนชุดกจิกรรมนัน้ ๆ 
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  5.  สือ่ เป็นสว่นทีร่ะบุถงึวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการกบัชุดกจิกรรมนัน้ ๆ  
    6.  เน้ือหา เป็นรายละเอยีดทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนทราบ 
    7.  กจิกรรม เป็นสว่นทีน่กัเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่าํหนดไวใ้นชุดกจิกรรม 
  ศริลิกัษณ์  หนองเส  (2545: 6-7) ไดจ้ดัทํา ชุดกจิกรรมส่งเสรมิศกัยภาพการเรยีนรูท้าง
วทิยาศาสตร ์ภายในชุดกจิกรรมน้ี มโีครงสรา้งดงัน้ี 

  1.  ชื่อชุดกจิกรรม หมายถงึ ชื่อกจิกรรมสง่เสรมิศกัยภาพการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์    
  2.  ชื่อหน่วย หมายถงึ หวัขอ้เรือ่งยอ่ยทีป่ระกอบขึน้เป็นชุดกจิกรรมสง่เสรมิศกัยภาพ 

การเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ในแต่ละชุดกจิกรรม 
  3.  คาํชีแ้จงสาํหรบันกัเรยีนในการปฏบิตักิจิกรรมในชุดกจิกรรม หมายถงึขอ้แนะนําในการ

เรยีนดว้ยตนเอง จากชุดกจิกรรมของผูเ้รยีน 
  4.  สาระการเรยีนรู ้หมายถงึ เน้ือหารายละเอยีดของหน่วยการเรยีนในชุดกจิกรรม 
  5.  ตวับ่งชีใ้นการเรยีนรู ้หมายถงึ การระบุพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องเน้ือหาในหน่วยยอ่ย

ของชุดกจิกรรมตามทีห่ลกัสตูรกาํหนด 
 6.  เวลาทีใ่ช ้หมายถงึ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละหน่วยของชุดกจิกรรม 
 7.  กจิกรรมการเรยีนรูใ้นหน่วย หมายถงึ การกาํหนดงานทีจ่ะใหผู้เ้รยีนปฏบิตั ิ
 8.  สือ่และอุปกรณ์ทีใ่ช ้หมายถงึ วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชก้บัการเรยีนการสอนในชุดกจิกรรม     
 9.  การประเมนิผล หมายถึง การทดสอบความสามารถของผู้เรยีนหลงัจากเรยีนด้วย
หน่วยการเรยีนในชุดกจิกรรม 
  ดวน  (Duann. 1973: 169) กล่าวถงึ องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมไว ้ 6 ประการ คอื 

1.  มจุีดมุง่หมายและเน้ือหาทีต่อ้งการเรยีน 
2.  บรรยายเน้ือหา 
3.  มจุีดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม 
4.  มกีจิกรรมในการเรยีน 
5.  มกีจิกรรมทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิ 
6.  มเีครือ่งมอืวดัผลก่อนทีจ่ะเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน               

  คารด์าเรลลี ่ (Cardarelli.  1973: 150) ไดก้าํหนดโครงสรา้งของชุดกจิกรรม ไวว้า่ 
ประกอบดว้ย 

1.  หวัขอ้ (Topic) 
2.  หวัขอ้ยอ่ย (Subtopic) 
3.  จุดมุง่หมายหรอืเหตุผล (Rational) 
4.  จุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Objective) 
5.  การทดสอบก่อนเรยีน (Pre-Test) 
6.  กจิกรรมและการประเมนิตนเอง (Active and Self-Evaluation) 
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7.  การทดสอบยอ่ย (Quiz and Formative Test) 
8.  การทดสอบขัน้สดุทา้ย (Post-Test and Summative Evaluation) 

 กรนี  (Green. 1976: 38 – 47)  กล่าวไวว้า่ การสอนวทิยาศาสตรส์าํหรบัผูเ้รยีนใน 
โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา เมื่อผูส้อนมกีารนําอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นการสอน ต้องมกีารพฒันาให้
เหมาะกบัหลกัสูตรและเปาหมาย เน้นใหเ้ดก็ได้ค้นพบความจรงิด้วยตนเอง ได้ทํางานดว้ยตนเอง้

ตามความยากง่ายอย่างเหมาะสม  การจดัการเรยีนการสอนจะมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้จึงเสนอ
รปูแบบการสรา้งชุดการเรยีนในการสอนวทิยาศาสตรด์ว้ยตนเอง ไวด้งัน้ี 

1.  บตัรคาํถามคาํตอบ ซึง่นําไปใชก้่อนและหลงัการเรยีน  เพื่อศกึษาว่าผูเ้รยีนรูห้รอืไมรู่้
เรือ่งเกีย่วกบังานทีท่าํมาก่อนและเพือ่ใหเ้ดก็เกดิความคดิก่อน 

2.  การทดลอง ประกอบดว้ยปญหาทีนํ่าไปสูก่ารทดลอง  ั วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ละวธิดีาํเนิน 
การทดลอง บทบาทของผูส้อนในการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนดว้ยตนเอง คอื  เป็นผูต้รวจสอบผลการ
ทดลอง ผูส้อนตอ้งพยายามใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มอภปิรายและผูส้อนตอ้งแนะนําใหผู้เ้รยีนทดลองซํ้า เพื่
ตรวจสอบผลการทดลอง 
            เดอวโีต  และครอกโกเวอร ์ (Devito; & Krokover. 1976: 388) ไดจ้ดัทาํ ชุดการเรยีน 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคม์ชีื่อวา่ “ Creative Science Ideas and 
Activities for Teachers and Children” กจิกรรมทีส่รา้งขึน้  นํากระบวนการทางวทิยาศาสตรม์า
สมัพนัธก์บัความรูท้างวทิยาศาสตร ์แต่ละกจิกรรมควรกระตุน้ใหผู้อ้า่นเกดิความคดิ เพือ่ใหเ้กดิ
กจิกรรมอื่นๆ ตามมา  ดงันัน้ เพือ่ใหก้จิกรรมวทิยาศาสตรป์ระสบผลสาํเรจ็ รปูแบบการสรา้งชุดการ
เรยีนกจิกรรม ควรประกอบดว้ย 

1.  ระบุปญหา  เพือ่นําไปสูก่ารทาํกจิกรรมั  
2.  กาํหนดสถานการณ์  ซึง่เป็นการบรรยายหรอืกาํหนดกจิกรรมการทดลอง 
3.  คาํถามจากสถานการณ์หรอืการทาํกจิกรรมทดลอง จะไมม่คีาํตอบทีต่ายตวัเดก็จะตอบ

อยา่งไรกไ็ด ้ คาํตอบของเดก็จะอยูใ่นรปูของการตัง้สมมตฐิาน 
4.  ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็  เพือ่แนะนําเดก็ใหท้าํกจิกรรมต่อเน่ืองไปอกี 
5.  ถามเพือ่ใหเ้ดก็เกดิความคดิความสนใจและหาขอ้เทจ็จรงิตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์

  บุญชม  ศรสีะอาด  (2541: 95)  และ  บุญเกือ้  ควรหาเวช  (2545: 95 – 96) กล่าวถงึ
องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมไวด้งัน้ี 
            1.  คู่มอืการใชชุ้ดกจิกรรม  เป็นคู่มอืที่จดัทําขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชชุ้ดกจิกรรมศกึษาและปฏบิตัิ
ตามเพื่อบรรลุผล  อยา่งมปีระสทิธภิาพ  อาจประกอบดว้ยแผนการสอน  สิง่ทีผู่ส้อนตอ้งเตรยีมก่อน
สอน  บทบาทผูเ้รยีน  และการจดัชัน้เรยีน 
 2.  บัตรงาน  เป็นบัตรที่มีคําสัง่ว่าจะให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างไรบ้าง  โดยระบุกิจกรรม
ตามลาํดบัขัน้ตอนของการเรยีน 



   21 

   
 3.  แบบทดสอบวดัผลความกา้วหน้าของผูเ้รยีน  เป็นแบบทดสอบทีใ่ชส้ําหรบัตรวจสอบ
ว่าหลงัจากเรยีนด้วยชุดกิจกรรมแล้วผู้เรยีนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ที่
กาํหนดไวห้รอืไม ่

4.  สือ่การเรยีนต่างๆ เป็นสือ่สาํหรบัผูเ้รยีนไดศ้กึษา มหีลายชนิดประกอบกนั อาจเป็น
ประเภท  สิง่พมิพ ์ เชน่  บทความ  เน้ือหาเฉพาะเรือ่ง  จุลสาร  บทเรยีนโปรแกรม  หรอืประเภท
โสตทศันูปกรณ์ เชน่ รปูภาพ แผนภมูต่ิางๆ  เทปบนัทกึเสยีง ฟิลม์สตรปิ สไลดข์องจรงิ เป็นตน้ 
  สนีุย ์ เหมะประสทิธ ิ ์ (2543: 243)  กล่าววา่ชุดกจิกรรมหน่ึง ๆ  จะประกอบดว้ย 

1.  คาํชีแ้จงหรอืคูม่อืการใช ้ ซึง่ระบุถงึ  ชื่อ  จุดมุง่หมาย  วธิใีช ้ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
2.  สาระความรูท้ีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นกจิกรรม  ไดแ้ก่  ใบความรู ้ หรอืวดีทิศัน์  เป็นตน้ 
3.  กจิกรรมทีต่อ้งปฏบิตั ิ ไดแ้ก่  บตัรกจิกรรมและใบงาน 
4.  สือ่วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิจิกรรม  พรอ้มคาํแนะนําในการใช ้
5.  แบบบนัทกึผลการปฏบิตั ิ และการประเมนิผล 

  เน้ือทอง  นายี ่ (2544: 68 – 69) ไดก้ล่าวไวว้า่รปูแบบของชุดกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร ์ ประกอบดว้ย 

1.  ชื่อกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุชื่อกจิกรรม 
2.  แนวคดิหลกั  เป็นความคดิรวบยอดของกจิกรรม 
3.  จุดประสงคข์องกจิกรรม  เป็นทีร่ะบุเป้าหมายทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนบรรลุผล 
4.  เวลาทีใ่ช ้ เป็นสว่นทีร่ะบุเวลาในการเรยีนในชุดกจิกรรม 
5.  ปญหาเพือ่นําไปสูก่จิกรรม  เป็ั นสว่นทีร่ะบุปญหานํา  เพือ่ใหผู้้ั เรยีนเขา้สูก่จิกรรม 
6.  รายการวสัดุอุปกรณ์  เป็นสว่นทีร่ะบุสือ่ทีใ่ชป้ระกอบการทาํกจิกรรม 
7.  กจิกรรมฝึกปฏบิตั ิ เป็นสว่นทีร่ะบุคาํชีแ้จง  อธบิายลาํดบัขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตั ิ

กจิกรรมในชุดกจิกรรม 
8.  ขอ้เสนอแนะ  เป็นสว่นทีร่ะบุขอ้คดิในการทาํกจิกรรม 
9.  สถานการณ์ฝึก  เป็นสว่นบรรยายขอ้ความคาํถามหรอืกจิกรรมฝึก 
10. บนัทกึผลกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุสิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งปฏบิตัใินการทาํกจิกรรมและบนัทกึ

ผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรม 
11. เอกสารประกอบ  เป็นรายละเอยีดทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนทราบ 
12. คาํถามทา้ยกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุคาํถามหลงัปฏบิตักิจิกรรม 
13. เฉลยแนวคาํตอบทา้ยกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุคาํตอบในคาํถามหลงัปฏบิตักิจิกรรม 

 พลูทรพัย ์ โพธสิ ุ ์ (2546:  44 – 46) ไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรซ์ึง่ประกอบดว้ย
เอกสาร 2 สว่น  คอื 1)  ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์และ 2) คูม่อืผูส้อนประกอบการสอนชุดกจิกรรม
วทิยาศาสตร ์ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
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1.   ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ มไีวเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนใชเ้ป็นแนวทางในการทาํกจิกรรมแต่ละ

ครัง้  ซึง่ประกอบดว้ยดงัรายละเอยีดดงัน้ี 
 1.1 ชื่อกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุหมายเลขกจิกรรม  และชื่อกจิกรรม 
 1.2 คาํชีแ้จง  เป็นสว่นทีอ่ธบิายคาํมุง่หมายหลกัของชดุกจิกรรม และลกัษณะของ
กจิกรรม 
 1.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เป็นสว่นทีร่ะบุจุดมุง่หมายของกจิกรรมเป็นจุดมุง่หมายเชงิ
พฤตกิรรม 
 1.4 เวลาทีใ่ช ้ เป็นสว่นทีร่ะบุเวลาทัง้หมดในการใชชุ้ดกจิกรรมแต่ละชุด 
 1.5 ใบความรู ้ เป็นสว่นทีร่ะบุเน้ือหาของกจิกรรมนัน้ ๆ 
 1.6 อุปกรณ์  เป็นสว่นทีร่ะบุวสัดุอุปกรณ์ในการทาํกจิกรรม 
 1.7 กจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุกจิกรรมการเรยีนการสอน  การปฏบิตักิจิกรรมของ 
ผูเ้รยีน 
 1.8 แบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม  เป็นสว่นทีก่าํหนดคาํถามเพือ่ตรวจสอบผลการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน 

2.  คู่มอืประกอบการสอนชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ มไีวเ้พื่อใหผู้ส้อนเป็นแนวทางในการ
จดัการเรยีนการสอน  และดาํเนินกจิกรรมซึง่ประกอบดว้ยดงัรายละเอยีดดงัน้ี 
 1.1 ชื่อกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุหมายเลขกจิกรรม  และชื่อกจิกรรม 
 1.2 คาํชีแ้จง  เป็นสว่นทีอ่ธบิายคาํมุง่หมายหลกัของชุดกจิกรรม  
  1.3 จุดประสงค์การเรยีนรู ้ เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายของกจิกรรมเป็นจุดมุ่งหมาย
เชงิพฤตกิรรม 
  1.4 แนวคดิหลกั  เป็นสว่นทีร่ะบุแนวความคดิหลกัทีม่ใีนชุดกจิกรรมแต่ละชนิด 
 1.5 เวลาทีใ่ช ้ เป็นสว่นทีร่ะบุเวลาทัง้หมดในการใชชุ้ดกจิกรรมแต่ละชุด 
 1.6 สือ่อุปกรณ์  เป็นสว่นทีร่ะบุวสัดุอุปกรณ์ในการทาํกจิกรรม 
 1.7 การดาํเนินกจิกรรม  เป็นสว่นทีร่ะบุกจิกรรมการเรยีนการสอนการปฏบิตั ิ       
กจิกรรมของผูเ้รยีน 
 1.8 คําเฉลยแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุคําเฉลยแบบฝึกหดัเพื่อเป็น
แนวทางในการพจิารณาคาํตอบของผูเ้รยีน 
 1.9 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเป็นสว่นทีร่ะบุคาํแนะนําในการทาํกจิกรรม 

  จากการศกึษาองคป์ระกอบของชุดกจิกรรม  ผูว้จิยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของชุด 
กจิกรรม คอื ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ประกอบดว้ย  ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ คาํชีแ้จง จุดประสงคก์าร
เรียนรู้  เวลาที่ใช้  ใบความรู้  สื่ออุปกรณ์และสารเคมี กิจกรรม แบบบันทึกผลกิจกรรม และ
แบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม   
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 2.4  หลกัในการสร้างชดุกจกรรมิ  
   เมื่อจะสร้างชุดกิจกรรม  ผู้สร้างต้องรู้ถึงหลกัการสร้างชุดกิจกรรม ว่าจะต้องมีวิธีการ
ดาํเนินการอยา่งไร  ซึง่ไดม้นีกัการศกึษาไดเ้สนอไวด้งัน้ี 
   บทัทส์  (อภญิญา  เคนบุปผา.  2546: 25;  อา้งองิจาก  Butts.  1974: 85)  ไดเ้สนอ
หลกัการสรา้งชดุกจิกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  ก่อนทีจ่ะสรา้งตอ้งกาํหนดโครงรา่งครา่ว ๆ  ก่อนวา่ จะเขยีนเกีย่วกบัเรือ่งอะไร  
วตัถุประสงคอ์ะไร       
 2.  ศกึษางานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทาํ 
 3.  เขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมและเน้ือหาทีส่อดคลอ้งกนั 
 4.  แจง้วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมเป็นกจิกรรมยอ่ย ๆ  โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมของ
ผูเ้รยีน 
 5.  กาํหนดอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นกจิกรรมแต่ละตอนใหเ้หมาะสมกบัแบบฝึก 
 6.  กาํหนดเวลาทีใ่ชใ้นแบบฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 
 7.  กาํหนดการประเมนิผลวา่จะประเมนิกอ่นหรอืหลงัเรยีน 
  วชิยั  วงศใ์หญ่  (2525: 189 – 192) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งชุดกจิกรรมไว ้10 ขัน้ตอน
ดงัน้ี 
  1.  ศกึษาเน้ือหาสาระของวชิาทัง้หมดอยา่งละเอยีดวา่สิง่ทีเ่รานํามาทาํเป็นชุดกจิกรรมนัน้
จะมุง่เน้นใหเ้กดิหลกัการของการเรยีนรูอ้ะไรบา้งใหก้บัผูเ้รยีน  นําวชิาทีไ่ดท้าํการศกึษาวเิคราะหแ์ลว้
มาแบ่งเป็นหน่วยของการเรยีนการสอน  ในแต่ละหน่วยนัน้จะมหีวัเรือ่งยอ่ย ๆ  รวมอยูอ่กีทีเ่ราจะตอ้ง
ศกึษาพจิารณาใหล้ะเอยีดชดัเจนเพือ่ไมใ่หเ้กดิการซํ้าซอ้นในหน่วยอื่น ๆ  และควรคาํนึงถงึการแบ่ง
หน่วยของการเรยีนการสอนของแต่ละวชิานัน้  ควรจะเรยีงลาํดบัขัน้ตอนของเน้ือหา สาระสาํคญัให้
ถูกตอ้งวา่อะไรเป็นสิง่จาํเป็นทีผู่เ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูก้่อนอนัเป็นพืน้ฐานตามขัน้ตอนของความรูแ้ละ
ลกัษณะธรรมชาตใินวชิานัน้ 
  2.  เมือ่ศกึษาเน้ือหาสาระและแบ่งหน่วยการเรยีนการสอนไดแ้ลว้จะตอ้งพจิารณาตดัสนิใจ
อกีครัง้วา่  จะทาํชุดการสอนแบบใดโดยคาํนึงถงึขอ้กาํหนดวา่  ผูเ้รยีนคอืใคร  จะใหอ้ะไรกบัผูเ้รยีน  
จะทาํกจิกรรมอยา่งไร  และจะทาํไดด้อียา่งไร  สิง่เหล่าน้ีจะเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดการเรยีน 
  3.  กาํหนดหน่วยการเรยีนการสอน  โดยประมาณเนื้อหาสาระทีเ่ราจะสามารถถ่ายทอด
ความรูแ้ก่นกัเรยีน  หาสือ่การเรยีนไดง้า่ย  พยายามศกึษาวเิคราะหใ์หล้ะเอยีดอกีครัง้หน่ึงวา่หน่วย 
การเรยีนการสอนนี้มหีลกัการหรอืความคดิรวบยอดอะไร  และมหีวัขอ้เรือ่งยอ่ย ๆ  อะไรอกีทีร่วมกนั
อยูใ่นหน่วยน้ี 
  4.  กาํหนดความคดิรวบยอด  ตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัหน่วย  และหวัเรือ่ง  โดยสรปุ
แนวความคดิสาระและหลกัเกณฑท์ีส่าํคญั  เพือ่เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้
สอดคลอ้งกนั 
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  5.  จุดประสงคก์ารเรยีน  ตอ้งกําหนดใหส้อดคลอ้งกบัความคดิรวบยอด  โดยกําหนดเป็น
จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  6.  การวเิคราะห์งาน  คอื  การนําจุดประสงค์การเรยีนแต่ละขอ้มาทําการวเิคราะห์งาน  
เพื่อหากจิกรรมการเรยีนการสอน  แลว้จดัลําดบักจิกรรมการเรยีนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคท์ีก่าํหนดไวใ้นแต่ละขอ้ 
  7.  เรยีงลําดบักจิกรรมการเรยีน  เพื่อใหเ้กดิการประสานกลมกลนืของการเรยีนการสอน
จะตอ้งนํากจิกรรมการเรยีนของแต่ละขอ้  ทีท่าํการวเิคราะหง์าน  และเรยีงลําดบักจิกรรมไวท้ัง้หมด
นํามาหลอมรวมกิจกรรมการเรียนขัน้ที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการซํ้าซอ้นในการเรยีนโดย
คาํนึงถงึพฤตกิรรมพืน้ฐานของผูเ้รยีน  วธิดีาํเนินการสอน ตลอดจนการตดิตามผล  และการประเมนิ    
พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนแสดงออกมาเมือ่มกีารเรยีนการสอนแลว้ 
  8.  สื่อการเรยีน  คอื  วสัดุอุปกรณ์และกจิกรรมการเรยีนทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนจะตอ้งกระทํา
เพื่อเป็นแนวทางในการเรยีนรู ้ ซึ่งผูส้อนจะต้องจดัทําขึน้และจดัหาไวใ้หเ้รยีบรอ้ย  ถ้าสื่อการเรยีน
เป็นของที่ใหญ่โตหรอืมคีุณค่าที่ต้องจดัเตรยีมมาก่อนจะต้องเขยีนบอกไว้ใหช้ดัเจนในคู่มอืผูส้อน
เกีย่วกบัการใชชุ้ดการสอนวา่จะตอ้งจดัหาได ้ ณ  ทีใ่ด 
  9.  การประเมนิผล  คอื  การตรวจสอบดวูา่หลงัจากการเรยีนการสอนแลว้ไดม้กีาร 
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามทีจุ่ดประสงคก์ารเรยีนกาํหนดไวห้รอืไม ่ การประเมนิผลน้ีจะใชว้ธิกีารใด
กต็าม  แต่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนทีเ่ราตัง้ไว ้
  10. การทดลองใชชุ้ดกจิกรรมเพื่อหารประสทิธภิาพ  การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม
เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสมควรนําไปใชก้บักลุ่มเลก็ ๆ  ดูก่อนเพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพร่องและแกไ้ข
ปรบัปรงุอยา่งดแีลว้จงึไปทดลองใชก้บักลุ่มใหญ่หรอืทัง้ชัน้ 
  จากกระบวนการสรา้งชุดกจิกรรม  สรุปได้ว่าการสร้างชุดกจิกรรม  ควรมกีารวางแผน
กําหนดเน้ือหา  ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั  กําหนดกจิกรรม  กําหนดเวลา  สื่ออุปกรณ์และสารเคม ี 
และมกีารประเมนิผล  แล้วทดลองใชเ้พื่อปรบัปรุงขอ้บกพร่อง  ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการสรา้งตามแนว
ของบทัทส์ และ วชิยั  วงศใ์หญ่  มาประยกุตเ์พือ่ความเหมาะสมของงานวจิยัครัง้น้ี 
 

 2.5 คณุคาของชดุกจกรรม่ ิ  
  วชิยั  วงศใ์หญ่  (2525: 192 – 193)  ไดก้ล่าวถงึคุณคา่ของชุดกจิกรรมไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยอํานวยความสะดวกในการสอนของผูส้อนทําใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 
 2. ชว่ยขจดัปญหาการขาดแคลนั ผูส้อน  เพราะผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 
 3. ชุดการสอนสามารถนําไปใชไ้ดทุ้กสถานทีแ่ละทุกเวลา 
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  อุษา  คาํประกอบ (2530: 30) ไดก้ล่าวถงึ คุณคา่ของชุดการเรยีน ไว ้ 5 ประการ  คอื 
 1. ผูเ้รยีนสามารถทดสอบตนเองก่อนว่า มคีวามสามารถอยูใ่นระดบัใด  แลว้เริม่ตน้เรยีนรู้
ในสิง่ทีต่นเองไมท่ราบ ทาํใหไ้มต่อ้งเสยีเวลากลบัมาเรยีนในสิง่ทีผู่เ้รยีนรูแ้ลว้ 
 2. ผู้เรียนสามารถนําบทเรยีนไปเรยีนที่ไหนก็ได้  ตามความพอใจ ไม่จํากดัเวลาและ
สถานที ่
 3. เมือ่เรยีนจบ   ผูเ้รยีนสามารถทดสอบและทราบผลการเรยีนของตวัเองไดท้นัท ี
 4. ผู้เรยีนมีโอกาสได้พบกบัผู้สอนมากขึ้น เพราะผู้สอนเป็นผู้คอยให้คําปรกึษา เมื่อมี
ปญหาในขณะทีใ่ชชุ้ดการเรยีนั      
 5. ผู้เรยีนจะได้คะแนนเท่าไรขึ้นอยู่กบัความสามารถหรอืผลสมัฤทธิทางการเรยีน์ ของ
ผูเ้รยีนไม่มกีารสอบตกสาํหรบัผูเ้รยีนไม่สาํเรจ็ แต่จะใหผู้เ้รยีนกลบัไปศกึษาเรื่องเดมิใหม่ จนไดผ้ล
การเรยีนตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้
  วภิาภรณ์  เตโชชยัวุฒ ิ (2533: 45)   กล่าวถงึ  คุณค่าของชุดการเรยีนไวว้่า  ชุดการเรยีนช่วย
ใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ตามความสามารถของตนเอง  ไมจ่าํกดัเวลาและสถานทีเ่รยีน ผูเ้รยีนได้
ฝึกทกัษะต่าง ๆ  ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองการสอน  โดยใชชุ้ดการเรยีนช่วยลดบทบาทของผูส้อน
และชว่ยแกป้ญหาการเรยีนการสอนได ้เชน่ การขาดั ผูส้อนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 สมจติ  สวธนไพบลูย ์(2535ข: 3) ไดก้ล่าวถงึขอ้ดขีองชุดกจิกรรมหรอืการเรยีน ไวด้งัน้ี  
1.  ชว่ยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามอตัภาพ ความสามารถของแต่ละคน 
2.  ชว่ยแกป้ญหาการขาดแคลนั ผูส้อน 
3.  ใชส้อนซ่อมเสรมิใหผู้เ้รยีนทีย่งัเรยีนไมท่นั 
4.  ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการอา่น 
5.  ชว่ยไมใ่หเ้กดิความเบื่อหน่ายจากการเรยีนทีผู่ส้อนตอ้งทบทวนซํ้าซาก 
6.  สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไมจ่าํเป็นตอ้งเรยีนใหพ้รอ้มกนั 
7.  ผูเ้รยีนตอบผดิไมม่ผีูเ้ยาะเยย้ 
8.  ผูเ้รยีนไมต่อ้งคอยฟงการสอนของั ผูส้อน 
9.  ชว่ยลดภาระของผูส้อนในการสอน  
10. ชว่ยประหยดัรายจา่ยอุปกรณ์ทีม่ผีูเ้รยีนจาํนวนมาก 
11. ผูเ้รยีนจะเรยีนเมือ่ใดกไ็ดไ้มต่อ้งคอยฟงผูส้อนั  
12. การเรยีนไมจ่าํกดัเวลาและสถานที ่
13. สง่เสรมิความรบัผดิชอบของผูเ้รยีน  

  กรนิวาลต ์ (เชาวนีย ์ อะยะวงค.์  2526: 32; อา้งองิจาก Grinewald. 1975) ไดก้ล่าวถงึ 
คุณคา่ของชุดกจิกรรม ไวว้า่ 

1.  ผูเ้รยีนทีใ่ชชุ้ดกจิกรรมดว้ยตนเอง จะมโีอกาสศกึษาวสัดุประเภทต่าง ๆ ซึง่จะทาํให้
ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์กวา้งขวางขึน้ 
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2.  ผูเ้รยีนเหน็คุณคา่ความจาํเป็นของวสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรยีนและพยายามทีจ่ะ

ศกึษาพจิารณาผลการเรยีนของตนเองวา่รูส้ ิง่ใดบา้ง จะตอ้งศกึษาเพิม่เตมิอะไรบา้ง 
3.  สต่ีาง ๆ ของอุปกรณ์ทีแ่ปลก ๆ จะชว่ยดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน 
4.  ชุดกจิกรรม มกีารแนะนําใหผู้เ้รยีนทาํกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนกาํหนดแหล่งวสัดุ

อุปกรณ์อื่น ๆ ทีจ่ะตอ้งไปศกึษาเพิม่เตมิ เชน่ หอ้งสมดุ การสบืคน้ผา่ยเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
5.  กจิกรรมใดทีผู่เ้รยีนทาํไดส้าํเรจ็บรรลุถงึวตัถุประสงคแ์ลว้ ยอ่มก่อใหเ้กดิความพอใจแก่

ผูเ้รยีน อนัเป็นการเสรมิแรงใหผู้เ้รยีนอยากศกึษาหรอืทาํกจิกรรมต่อไป 
  ศรไีพบลูย ์ เพชรกลู  (2528: 8 – 9)  ไดก้ล่าวถงึคุณคา่ของชุดกจิกรรมไว ้ 8 ประการดงัน้ี        

1.  ทาํใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพ  เพราะผูผ้ลติเป็นผูท้ีม่คีวามรูห้ลายดา้นและไดท้ดลอง
จนแน่ใจแลว้วา่ไดผ้ลดจีงึนําออกไปใช ้

2.  ทาํใหล้ดภาระของผูส้อน  เพราะการเรยีนการสอนจะเป็นไปตามลาํดบัขัน้ที ่
บอกไวผู้ส้อนไมจ่าํเป็นตอ้งทาํเพิม่เตมิอกีกส็ามารถใชไ้ด ้

3.  ไดค้วามรูใ้นแนวเดยีวกนั  การสอนหลายคนในวชิาเดยีวกนัจะเกดิความแตกต่างใน
ดา้นประสทิธภิาพในการสอน 

4.  มวีตัถุประสงคบ์อกไวอ้ยา่งชดัเจน 
5.  มกีจิกรรมการเรยีนการสอนตลอดจนขอ้เสนอแนะในการทาํกจิกรรมพรอ้มทัง้อุปกรณ์ 
6.  มขีอ้สอบประเมนิผลเพือ่จดัการเรยีนไดค้รบถว้น 
7.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนตามความสามารถของแต่ละบุคคล  อตัราการเรยีนของ

แต่ละบุคคลจะมมีากน้อยแตกต่างกนัไปตามความสามารถ 
8.  ชุดกจิกรรมเสรมิการเรยีนแบบต่อเน่ือง 

 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง “รา่งกายมนุษย”์ สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ซึง่ประกอบดว้ย 2 หน่วยการเรยีนรูด้งัน้ี  คอื หน่วยที ่1 ระบบยอ่ย
อาหาร  และหน่วยที ่2  ระบบหมนุเวยีนเลอืด  ซึง่ประกอบดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์โดยมุง่หวงั
ใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ ทกัษะบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอวทิยาศาสตร ์
  

 2.6 งานวจยัิ ในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกจกรรมิ  
 กรรณกิาร ์ ไผทฉนัท ์ (2541: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการใชชุ้ดกจิกรรมสิง่แวดลอ้มตาม

วธิกีารวจิยัในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มในกจิกรรม
ชุมนุมวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ผลการศกึษาพบวา่ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรมสิง่แวดลอ้มตามวธิกีารวจิยักบั
การสอนแบบสบืเสาะหาความรูแ้ตกต่างกนั 
 จริพรรณ์  ทะเขยีว  (2543: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบทกัษะภาคปฏบิตัทิาง
วทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์อง์ ผูเ้รยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชชุ้ด
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กจิกรรมอุปกรณ์วทิยาศาสตรก์บัการสอนตามคูม่อืผูส้อน  ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะภาคปฏบิตัทิาง
วทิยาศาสตรแ์ละผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรท์ีส่อนโดยใชชุ้ดกจิกรรมกบัการสอนโดยคู่์  
มอืผูส้อน หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 เพชรรตัดา  เทพพทิกัษ์  (2545: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาในชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง
เทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสมเพื่อการทําโครงงานวทิยาศาสตร ์ สําหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3
ผลการศกึษาพบว่า 1) นกัเรยีนมทีกัษะการปฏบิตักิารทดลอง เฉลีย่รอ้ยละ 95.50  2) ผูเ้รยีนมี
ความสามารถในการในการคดิทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์ เฉลีย่รอ้ยละ 95.00 และ 3) ผูเ้รยีนมคีวาม
ตระหนกัต่อเทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก 

 สมชยั อุน่อนนัต ์ (2539: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาใน ผลการใชชุ้ดกจิกรรมเทคโนโลย ี                    
ในทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอความสามารถการคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ ความสนใจทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถการคดิแกป้ญหาทางั

วทิยาศาสตร ์ โดยใชชุ้ดกจิกรรมเทคโนโลยใีนทอ้งถิน่กบัการสอน โดยครเูป็นผูส้อนแตกต่างกนั  
  วนิดา  อยูย่นื  (2539: บทคดัย่อ)ไดท้าํการศกึษา ผลการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีีม่ต่ีอผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ และความสามารถในการประดษิฐ ์ของ์
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  กบัการสอนตามคู่มอืคร ูพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสอนตามคู่มือครู  มีผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา์
วทิยาศาสตรแ์ละความสามารถในการประดษิฐ ์แตกต่างกนั 
  อาคม  ขุ่นด้วง  (2539: 89-90) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา์
วทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และความคงทนในการเรยีนรู ้ ในกลุ่มสรา้งเสรมิ
ประสบการณ์ชวีติเรือ่ง พชืและสตัวข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดการสอนกบั
การสอนตามปกต ิผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดการสอน มผีลสมัฤทธทิางการเรยีน์
วทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ ความคดิสรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตร ์ความคงทนในการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิ 
  ประพฤต ิ ศลีพพิฒัน์ (2540: 68) ไดท้าํการศกึษาผลของการใชชุ้ดกจิกรรมในสรา้งสิง่ประดษิฐ ์
ในค่ายวทิยาศาสตรท์ีม่ต่ีอความสามารถในการสรา้งสิง่ประดษิฐ์และการใชค้วามคดิสรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรมสรา้ง
สิง่ประดษิฐท์างวทิยาศาสตรก์บัครเูป็นผูส้อน  มคีวามสามารถในการประดษิฐไ์ดแ้ตกต่างกนั นกัเรยีนที่
เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมสรา้งสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร ์ มคีวามคดิสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร์
ดา้นความคดิคล่องทางวทิยาศาสตร ์และดา้นความคดิยดืหยุน่ทางวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั  และดา้น
ความคดิรเิริม่ทางวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 
  รตันะ  บวัรา  (2540: 102) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละความสามารถ์ ใน
การแกป้ญหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มัั ธยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีน 
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ดว้ยตนเองกบัการสอนตามคู่มอืครู พบว่า ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนที่์
ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนดว้ยตนเองสงูขึน้ 
            เสาวภา  สมววิฒันกุล  (2541: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาผลการใชชุ้ดการเรยีนการสอน
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  ผลการศกึษาพบว่า 
หลงัจากนกัเรยีนใชชุ้ดการเรยีนการสอนพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์นกัเรยีนมทีกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้ 

 นุศรา  เอีย่มเนาวรตัน์  (2542: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนและเจตคติ์
ต่อสิง่แวดลอ้มของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมสิง่แวดลอ้มแบบ
ยัง่ยนืกบัการสอนตามปกต ิพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของนักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมสิง่แวดลอ้มแบบยัง่ยนืแตกต่างกบัการสอนตามปกต ิ

 เน้ือทอง  นายี ่ (2544: 92) ไดศ้กึษาผลการใชชุ้ดกจิกรรมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
กับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน  ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสนใจทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรก์บัการสอนโดยครเูป็นผูส้อนแตกต่างกนั    

 ศริพิร  ทพิยส์งิห ์ (2545: บทคดัยอ่)  ไดท้าํการศกึษาการพฒันาชุดการเรยีนการสอน เรื่อง  
“ ชวีติกบัสิง่แวดล้อม ” โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งประสบการณ์การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  บรเิวณ
ชุมชนวดัประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพอยูใ่นเกณฑร์ะดบัด ี นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มและผลการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัด ี

 ศริลิกัษณ์  หนองเส  (2545: 112)   ไดท้าํการศกึษา  ผลการใชชุ้ดกจิกรรมสง่เสรมิศกัยภาพ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กับการสอนตามคู่มือครูพบว่า 
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมสง่เสรมิศกัยภาพการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์กบัการสอน
ตามคูม่อืครมูคีวามสามารถทางการพึง่พาตนเองดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละดา้นผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 
 พลูทรพัย ์ โพธสิุ  ์ (2546: บทคดัยอ่)  ไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง  พชืและ
สตัวใ์นสาระที ่1  สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ  สาํหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2  เพื่อศกึษาผลการ  
เรยีนรูด้้านความรู ้ และด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และเจตคติของนักเรยีนต่อชุด
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ผลการศกึษาปรากฏว่านักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์รื่อง
พชืและสตัว ์ในสาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ  สาํหรบัผูเ้รยีนช่วงชัน้ที ่2 มผีลการ
เรยีนรูด้า้นความรู ้ และเจตคตขิองนักเรยีนต่อชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ีผลการเรยีนรู้
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 อารยี ์ ทวลีาภ  (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาแบบการเรยีนและผลสมัฤทธทิางการเ์ รยีนวชิา
วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ผลการศกึษา
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พบว่าผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
 

 2.7 งานวจยัตางประเทศท่ีเก่ียวข้ิ ่ องกบัชดุกจกรรมิ  
 ฮนัสเบอรเ์กอร ์ (Huntsberger.  1976: 185 – 191)  ไดศ้กึษาพฒันาการดา้นความคดิ 
สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนประถมศกึษา  หลงัการใชชุ้ดกจิกรรมชื่อ “Attribute  Game  and  Program”
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นนักเรยีนเกรด  5 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 10 คน ผล
การศกึษาพบว่า  คะแนนความคดิสรา้งสรรคด์า้นความยดืหยุ่น  และความคดิรเิริม่ของผูเ้รยีนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  ส่วนคะแนนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่าง และพบว่ากลุ่มทดลองมีความ
กระตอืรอืรน้  และสนุกสนานในการทํากจิกรรม  และช่วยกนัคดิในการแกป้ญหาั  แสดงว่าอุปกรณ์  
ทีนํ่ามาใชใ้นกจิกรรม  สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะในการแกป้ญหาั  
  สตรกิแลนด ์(Strickland.  1971: Abstract) ไดศ้กึษา  ผลการใชบ้ทเรยีนสาํเรจ็รปูทีม่ต่ีอ
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนกบัการสอนตามปกต ิ ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้์
บทเรยีนสาํเรจ็รปูมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูวา่การสอนตามปกติ์  
  ววีาส  (Vivas. 1985: 603) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการออกแบบพฒันา  และประเมนิค่า
ของการรบัรูท้างความคดิของผู้เรยีนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใช้ชุดการสอน จาก
การศกึษาเกีย่วกบัความเขา้ใจในการพฒันาทกัษะทัง้  5 ดา้น  คอื  ดา้นความคดิ  ดา้นความพรอ้ม
ในการเรยีนดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ ดา้นเชาวป์ญญา ั และดา้นการปรบัตวัทางสงัคม  ผลการวจิยั
พบว่านกัเรยีน ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการสอนมคีวามสามารถในดา้นความคดิ  ดา้นความพรอ้ม
ในการเรยีน  ด้านความคดิสรา้งสรรค์  ด้านเชาว์ปญัญา  และด้านการปรบัตวัทางสงัคมหลงัจาก
ไดร้บัการสอนดว้ยชุดการสอนสงูกวา่ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัสอนแบบปกต ิ
 มคีส ์ (Meeks.  1972:  4296 – A)  ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบวธิสีอนแบบใชชุ้ดกจิกรรม
กบัวธิสีอนแบบธรรมดา ผลการวจิยัพบวา่ วธิสีอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมมปีระสทิธภิาพมากกวา่การสอน
ดว้ยวธิสีอนแบบธรรมดาอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผูว้จิยัไดส้าํรวจความคดิเหน็ของ
ผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มทดลองทุกคนโดยทําการสาํรวจก่อนและหลงัการทดลอง  ผลการวเิคราะหช์ีใ้หเ้หน็ว่า
ทุกคนมพีฒันาการทางเจตคตทิีด่ต่ีอการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเพิม่ขึน้ 
  จากงานวจิยัสรุปได้ว่า การสอนโดยใช้ชุดกจิกรรม สามารถนํามาใช้ในการจดัการเรยีน  
การสอนได้  และจะช่วยให้ผู้เรยีนมผีลการเรยีนรู้  ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางวิทยาศาสตร์และ
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นดขีึน้  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึคดิทีจ่ะพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  “รา่งกายของ
มนุษย”์  สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  เพือ่เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนต่อไป 
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3. เอกสารและงานวจยัท่ีเก่ียวกบัผลสมัฤทธทางการเรียนิ ิ์ วทยาศาสตร์ิ  
 3.1 ธรรมชาตวทยาศาสตร์ิ ิ  
 วทิยาศาสตรม์าจากภาษาองักฤษทีว่า่ “ Science ” นัน้มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิวา่  
“ Sciences ” ซึง่หมายถงึ ”ความรู ้ ” ฉะนัน้ในสมยัก่อน ๆ คําว่าวทิยาศาสตรจ์งึมคีวามหมายถงึ
ความรู้เพยีงอย่างเดยีว กระบวนการเรยีนการสอนที่จดัขึ้นในสมยัก่อน ๆ จงึมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนได้
เรยีนรูเ้ฉพาะเน้ือหาวชิาใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้วธิกีารถ่ายทอดเน้ือหาของผูส้อนทีง่่ายและ
สะดวกรวดเรว็ คอื การบรรยาย ผูเ้รยีนมหีน้าทีฟ่ง จดจํา ความหมายของวทิยาศาสตรใ์นปจจุบนัน้ีั ั

ไดม้กีารกล่าวถงึส่วนทีเ่ป็นตวัความรูท้างวทิยาศาสตร ์(body of knowledge) และส่วนที่เป็น
กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์(process of scientific inquiry) กล่าวคอื 
 ทบวงมหาวทิยาลยั (2525: 5) ไดใ้หนิ้ยามความหมายของวทิยาศาสตรไ์วว้่า เป็นศาสตรท์ี่
เกี่ยวกับการค้นคว้าหาความจริงของธรรมชาติโดยการใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร ์ซึ่งความหมายของวทิยาศาสตรน์ัน้ไม่ใช่หมายถงึความรูท้างวทิยาศาสตรอ์ย่างเดยีว 
แต่ยงัประกอบดว้ย ความรูท้างวทิยาศาสตรซ์ึง่ทาํใหไ้ดค้วามรูน้ัน้ ๆ อกีดว้ย 
 ดงันัน้ วิทยาศาสตร์ในความหมายปจจุบันจึงหมายถึง ตัวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ั

สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นระบบจนเชื่อถอืได ้และส่วนที่เป็นกระบวนการแสวงหาความรูท้าง
วทิยาศาสตร ์
 
 3.2 ความหมายของผลสมัฤทธทางการเรียนิ์ วทยาศาสตร์ิ  

 ผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นคุณลักษณะเกี่์ ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลที่
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดา้นต่าง ๆ จากการไดร้บัมวลประสบการณ์ซึง่เป็นผลจากการเรยีนการสอน  
มผีูก้ล่าวถงึ ผลสมัฤทธทิางการเรยีนไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี์  

 ทบวงมหาวทิยาลยั  (2525: 1 – 5) กล่าวถงึ  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรว์่า์
หมายถงึ ผลสมัฤทธดิา้นเน้ือหาความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ์ กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์

 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกระทรวงศกึษาธกิารไดป้รบัปรุง
หลกัสตูรรายวชิาวทิยาศาสตร ์ ใหเ้อือ้ต่อการพฒันาความสามารถของนักเรยีน โดยยดึจุดประสงค์
ดงัน้ี (กรมวชิาการ. 2546) 

1. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎขีัน้พืน้ฐานของวชิาวทิยาศาสตร ์
2. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในลกัษณะขอบเขต และวงจาํกดัของวทิยาศาสตร ์
3. เพือ่ใหเ้กดิทกัษะในการศกึษาคน้ควา้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
4. เพือ่ใหม้เีจตคตทิางวทิยาศาสตร ์
5. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและอทิธพิล

ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยต่ีอมวลมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม 
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6. เพือ่สามารถนําความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์

ต่อสงัคมและพฒันาคุณภาพชวีติ 
 จากการศึกษาเอกสารที่กล่าวมา  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิทางการเรียน ์  หมายถึง 

คุณลกัษณะดา้นความรู ้ความเขา้ใจ  ความสามารถในการนํามวลประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีน
การสอนและการทาํกจิกรรมต่าง ๆ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนัในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยั
ได้สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการ์ เรยีนใหค้รอบคลุมทัง้ในส่วนของเน้ือหาความรูแ้ละ
กระบวนการแสวงหาความรู ้เป็นปรนัยแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก    
 
           3.3 องคป์ระกอบของผลสมัฤทธทางการเรียนิ์ วทยาศาสตร์ิ   

 สมจติ  สวธนไพบลูย ์ (2535ก: 101 – 103) ไดเ้สนอไวว้า่ ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์
ประกอบดว้ย  2 สว่นดงัน้ี 
 1.  สว่นทีเ่ป็นตวัความรู ้(Body of Knowledge) ทางวทิยาศาสตร ์ ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้เทจ็จรงิ 
(fact)  มโนมต ิ(Concept)  หลกัการ (Principle)  กฎ (Law)  ทฤษฎ ี(Theory)  และ สมมตฐิาน
(Hypothesis) ดงัภาพประกอบ 2 
 
 

         
    
        
 
            
     

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธข์องความรูท้างวทิยาศาสตร ์
 

 2.  สว่นทีเ่ป็นกระบวนการแสวงหาความรู ้(Process of Scientific Inquiry) เป็นกระบวนการ
คดิและการทาํงานอยา่งมรีะบบการคน้หาความรู ้ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ  จากสถานการณ์ทีอ่ยูร่อบตวัเราดว้ย
วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ม ี4 ขัน้ตอน  คอื ขัน้ตัง้ปญหา ขัน้ตัง้สมมตฐิาน ั ข ัน้รวบรวมขอ้มลูจากการ
สงัเกต ทดลอง และขัน้สรปุผลและ การนําไปใช ้ ดงัภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ทางวทยาศาสตร์ิ  

สมมตฐาน มโนมติ ิ ข้อเทจ็จรงิ  

ทฤษฎี 

กฎ หลกัการ 

 อนุมานหรอืความคดิสรา้งสรรค ์
ขัน้ตรวจทาน 

อปุมาน 

อนุมาน 

อปุมาน 
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ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
 

  3.4 พฤตกรรมท่ีใช้ิ ในการวดัผลสมัฤทธทางการเรียนิ์ วทยาศาสตร์ิ   
  ประวติร  ชศูลิป ์  (2524: 21 – 31)  กล่าวไวว้า่ การวดัผลสมัฤทธทิาง์ ดา้นการเรยีน
วทิยาศาสตรเ์พือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้บัเน้ือหาความรู ้และกระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์
จะตอ้งวดัทัง้สองสว่น ดงันัน้ในการประเมนิสามารถจาํแนกพฤตกิรรมในการวดั เป็น 4 พฤตกิรรม   
ดงัน้ี 
 1.  ดา้นความรู ้ – ความจํา หมายถงึ ความสามารถในการระลกึ นําสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ตกลง คาํศพัท ์มโนมต ิหลกัการ กฎ และทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์  
 2.  ความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการอธบิายความหมาย ขยายความ ตีความ 
และการแปลความหมายโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ตกลง คําศพัท์ มโนมต ิหลกัการ กฎ และทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตร ์
 3.  ด้านการนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้ และนําวิธีการทาง
วทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นการแกป้ญหาในสถานการณ์ใหม ่ทีแ่ตกต่างจากทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ โดยเฉพาะั

อยา่งยิง่การนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
 4.  ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถของบุคคลใน   การ
สบืเสาะหาความรู้  โดยผ่านการปฏบิตัิและการฝึกฝนความคดิอย่างมรีะบบจนเกดิความชํานาญ 
สามารถเลอืกใชก้จิกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  สมบูรณ์  ชติพงษ์  และคนอื่น ๆ  (2540: 6 – 7) กล่าวไวว้่า การวดัผลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 3 ดา้น คอื 
  1.  ดา้นความคดิ (Cognitive Domain) เป็นความสามารถทางสมอง  ดา้นการคดิ 
(Thinking) เกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีแ่ยกยอ่ยเป็น 6 ขัน้ คอื 
     1.1 ความรูค้วามจาํ (Memory) เป็นความสามารถในการทรงไว ้รกัษาไวซ้ึง่มวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีใ่นชวีติไดร้บัรูม้า 

ปญหาเกีย่วกบัั  
- วตัถุ 
- เหตุการณ์ 
-ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
 

กระบวนการแสวงหา
ความรูท้างวทิยาศาสตร ์
- วธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
- เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

ความรูท้างวทิยาศาสตร ์
1. ขอ้เทจ็จรงิ     
2. มโนมต ิ         
3. สมมตฐิาน    
4. หลกัการ 
5. ทฤษฎ ี
6. กฎ 
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     1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความตคีวามและ
ขยายความในเรือ่งราวและเหตุต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ 
     1.3 การนําไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการนําประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญหาทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นชวีติั  
     1.4 การวเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการจบัใจความสาํคญั และการหา
ความสมัพนัธ ์และหลกัการของสิง่ของ เรือ่งราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
     1.5 การสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
เรือ่งราวต่าง ๆ ขึน้มาใหม ่โดยใชส้ิง่เดมิมาดดัแปลงและปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพดกีวา่เดมิ 
     1.6 การประเมนิคา่ (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสนิประเมนิคา่และสรปุ
ในเรือ่งราวต่าง ๆ  
 
 2.  ดา้นความรูส้กึ (Affective Domain) สามารถแยกเป็นคุณลกัษณะทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย ๆ
ไดแ้ก่ ความสนใจ ความซาบซึง้ เจตคตคิา่นิยม และการปรบัตวัเป็นทา่ททีีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ โดย
แบ่งเป็น 5 ขัน้  คอื 
   2.1 การรบัรู ้(Receiving) เป็นความรูส้กึฉบัไวในการทีจ่ะรบัรูต่้อสิง่เรา้ต่าง ๆ  
   2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นปฏกิริยิาต่อสิง่เรา้ ดว้ยความรูส้กึทีย่นิยอม  
เตม็ใจและพอใจ 
   2.3 การสรา้งคุณคา่ (Valuing) เป็นการแสดงออกซึง่ความรูส้กึมสีว่นรว่มต่อสิง่ต่าง ๆ 
ตัง้แต่การยอมรบั นิยมชมชอบ และเชื่อถอืในสิง่นัน้ 
   2.4 การจดัระบบ (Organization) เป็นการสรา้งความคดิรวบรวมของคุณคา่ใหเ้ป็น
ระบบโดยอาศยัความสมัพนัธข์องคุณคา่ในสิง่ทีย่ดึถอื 
   2.5 การสรา้งลกัษณะนิสยั (Characterization) เป็นการจดัคุณคา่ทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้ป็น
ระบบแลว้ยดึถอืเป็นลกัษณะนิสยัประจาํตวับุคคล 
 3.  ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) เป็นทกัษะในการปฏบิตัมิ ี3 ขัน้ คอื 
   3.1 การเลยีนแบบ (Imitation) เป็นการเลอืกหาตวัแบบทีส่นใจ 
   3.2 การทาํตามแบบ (Manipulation) เป็นการลงมอืทาํตามแบบทีส่นใจ 
   3.3 การหาความถูกตอ้ง (Precision) เป็นการตดัสนิใจเลอืกทาํสิง่ทีเ่หน็วา่ถูกตอ้ง 
   3.4 การทาํอยา่งต่อเน่ือง (Articulation) เป็นการกระทาํสิง่ทีถู่กตอ้งอยา่งจรงิจงั 
   3.5 การทาํโดยธรรมชาต ิ(Naturalization) เป็นการปฏบิตัจินเกดิทกัษะสามารถปฏบิตัิ
ไดโ้ดยอตัโนมตัแิละเป็นธรรมชาต ิ

 จากเอกสารที่กล่าวมา สรุปไดว้่า  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนเป็นคุณลกัษณะดา้นความรู้์
ความสามารถ มวลประสบการณ์ของบุคคลทีไ่ดร้บัจากการเรยีนการสอน การฝึกอบรม หรอืการทาํ
กจิกรรมต่าง ๆ ผูว้จิยัจงึสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการ์ เรยีน ใหค้รอบคลุมทัง้ในสว่นของเน้ือหา
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ความรูแ้ละกระบวนการแสวงหาความรู ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงัของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
 

 3.5 งานวจยัิ ในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธทางการเรียนิ์ วทยาศาสตร์ิ  
 ศจ ี อนนัตโสภาจติร ์ (2540: 112 – 113) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิา์

วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยกจิกรรมมุมวทิยาศาสตร ์กบัการสอนทีไ่ม่ไดจ้ดัดว้ย
กิจกรรมมุมวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้ร ับการสอนด้วยกิจกรรมมุม
วทิยาศาสตร ์กลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนโดยไม่ไดจ้ดักจิกรรมมุมวทิยาศาสตร ์ผลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 

 กญัญา  ทองมัน่ (2534: 83-84) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิทางกาเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์์  
ดา้นความรู ้ความจาํ และทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 พบว่า นักเรยีนกลุ่มที่ได้รบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้แบบไม่กําหนดแนวทางมี
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนดา้นความรู ้ความจํา และดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์ูงกว่า์
นกัเรยีนกลุ่มทีไ่ด ้ รบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูแ้บบกาํหนดแนวทาง  

 มนมนสั  สุดสิน้  (2543: 87) ไดศ้กึษา ผลสมัฤทธทิางวทิยาศาสต์ ร ์และความสามารถใน
การคดิวเิคราะหว์จิารณ์ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้
ประกอบกบัการเขยีนผงัมโนมต ิผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธทิางวทิยาศาสตรแ์ละความสามารถ์
ในการคดิวเิคราะหว์จิารณ์ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้
ประกอบกบัการเขยีนผงัมโนมตแิตกต่างกนั 

 มณีรัตน์  เกตุไสว (2540: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้านมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง์
วทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนวชิาฟิสกิสไ์ดม้โนมตทิางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยการจดักจิกรรมทดลองที่
ผูเ้รยีนออกแบบการทดลองและปฏบิตัิการทดลองตามที่ได้ออกแบบไวพ้รอ้มทัง้เลอืกรูปแบบการ
บนัทกึขอ้มูลจากการทดลองแตกต่างจากกลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยการจดักจิกรรมการทดลองตาม
คูม่อืผูส้อน 

 ชลสตี ์ จนัทาส ี (2543: 69)  ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์์
และความสามารถในการตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการตดัสนิใจทางวทิยาศาสตร์กบัการสอนตามคู่มอืผู้สอน ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละความสามารถในการตดัสนิใจอย่างสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนั์
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ศิริภรณ์  แม่นมัน่ (2543: 112) ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชา์
วทิยาศาสตรแ์ละทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีนชัน้
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มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยมผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตทิางวทิยาศาสตรแ์ตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเจตคตทิางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 จริพรรณ  ทะเขยีว  (2543: 82)  ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบทกัษะภาคปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์
ทางทะเลและผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่์ 1 ทีส่อนโดยใช้
ชุดกจิกรรมอุปกรณ์วทิยาศาสตรก์บัการสอนตามคู่มอืผูส้อน ผลการศกึษาพบว่าทกัษะภาคปฏบิตัิ
ทางวทิยาศาสตรท์างทะเลและผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง์
สถิติที่ระดบั .01 และทกัษะภาคปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผลสมัฤทธิทางกา์ รเรียน
วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

 3.6 งานวจยัตางประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธทางการเรียนวทยาศาสตร์ิ ิ ิ่ ์  
 นอรแ์มน  (Norman.  1992: 715 – 727)  ไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธขิองทกัษะกระบวนการ์

ทางวทิยาศาสตรร์ะหว่างแบบจําลองทีเ่ป็นระบบ (Systematic modeling) กบัวฏัจกัรการเรยีนรู ้
(Learning cycle) ผลปรากฏว่า ผูเ้รยีนที่เรยีนโดยผูส้อนเป็นผูส้อนแบบจําลองที่เป็นระบบมี
ผลสมัฤทธิข์องทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า นักเรยีนที่เรียนโดยผู้สอนเป็นผู้สอน
แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้
 บอรด์ (Bard. 1975: 5947 - A) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธทิาง์ ดา้นการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์
กายภาพของนกัศกึษาที ่Southern  Colorado  State  College  โดยใชบ้ทเรยีนสาํเรจ็รปูกบัการ
สอนปกติกลุ่มทดลองโดยใช้บทเรยีนสําเรจ็รูป กลุ่มควบคุมสอนแบบปกติปรากฏว่า  ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไมแ่ตกต่างกนั 
 ฮาร์ท  และอลั-ฟาเลห์ (Harty; & Al-Faleh. 1983: 861 - 866) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาเคมแีละเจตคตทิีไ่ดจ้ากการสอนแบบสาธติประกอบการบรรยายและวธิสีอนแบบ
แบ่งกลุ่มย่อยทดลองของนักเรยีนระดบั 11 จํานวน 74 คน ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนของนักเรยีนที่สอนแบบแบ่งกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ         

 แฟรงเกล  (Frankel.  1960: 281 - 289) ได้ทาํการศึกษา สาเหตุที่ทาํให้ผู้เรยีนที่มี
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงกบั์ ผูเ้รยีนชายทีม่ผีลสมัฤทธทิางการเรยีนตํ่าแต่มรีะดบัสตปิญญาเทา่กนั ์ ั

มคีวามสามารถทางวชิาการแตกต่างกนั ผลการศกึษาพบว่า  ความสนใจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหผู้เ้รยีน
ทัง้สองกลุ่มมคีวามสามารถทางวชิาการแตกต่างกนั โดยผูเ้รยีนชายทีม่ผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงมคีวาม์
สนใจในวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ในขณะทีผู่เ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธทิางการเรยีนตํ่ามคีวาม์  
สนใจเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกลและศลิปะ 
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 สมทิ  (Smit.  1994:  2528-A) ได้ศกึษาผลจากการวธิสีอนที่มเีจตคตต่ิอผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบบรรยายแบบลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองและ
ทัง้แบบบรรยายและแบบลงมอืปฏบิตั ิ ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบลงมอืปฏบิตัิ
ดว้ยตนเองมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูกวา่ทัง้สองแบบ์   
        จากการศกึษาผลการวจิยั พบว่า ผลสมัฤทธทิางการ์ เรยีนมทีัง้ดา้นความรูค้วามสามารถที่
ไดร้บัจากการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนจดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน ซึง่มหีลากหลายรปูแบบ  จนผูเ้รยีนสามารถนํา
ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันาตนเองในชวีติประจาํวนั     

 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัทาํการศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีน์  จากการทดสอบก่อนและ
หลงัเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง ร่างกายมนุษย ์ สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
 

4.  เอกสารและงานวจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตตอวทยาศาสตร์ิ ิ ิ่  
 4.1 ความหมายของเจตคติตอวทยาศาสตร์่ ิ  
 เจตคต ิหรอืทศันคต ิ(attitude) เป็นพฤตกิรรมการวดัดา้นเจตพสิยั (affective  domain)

โดยเน้นการวดัความรูส้กึ  อารมณ์  การยอมรบั  ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายของเจตคตไิวด้งัน้ี 
 ศกัด ิ สุนทรเสณี ์  (2531: 1 – 3)  ไดก้ล่าวถงึคาํว่าเจตคตไิวว้่าเจตคต ิ (attitude)  มาจาก
คาํวา่ “Aptus” ในภาษาลาตนิตรงกบัคาํว่าความเหมาะเจาะ (fitness) หรอืการปรุงแต่ง (adaptedness) 
เจตคตเิป็นพฤตกิรรมการเตรยีมพรอ้มทางสมองในการทีจ่ะกระทาํซึง่จะบ่งบอกถงึหน้าทีข่องสภาวะ
จิตใจหรือสภาพของอารมณ์ที่สลับซับซ้อนก่อนที่คนเราจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงในการ
แกป้ญัหา ดงันัน้เจตคต ิ หมายถงึ  ความสลบัซบัซอ้นของความรูส้กึ ความอยาก  ความกลวั  ความ
ลําเอยีง หรอืการมอีคตขิองบุคคล ความรูแ้ละความรูส้กึเหล่าน้ีมคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะมปีฏกิริยิาต่อสิง่
หน่ึงสิง่ใดในทางทีด่หีรอืต่อตา้น 
 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2538: 28) ไดก้ล่าวถงึจติพสิยั  
(Affective  domain)  ว่าเป็นคุณลกัษณะดา้นหน่ึงทีเ่ป็นเปาหมายหลกัในการพฒันาเชงิการศกึษาที่้

เกี่ยวกบัความรูส้กึนึกคดิโดยพฤตกิรรมดา้นจติพสิยัทางวทิยาศาสตรจ์ะเน้นทีเ่จตคต ิ2 กลุ่ม คอื  
เจตคตทิางวทิยาศาสตรก์บัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ โดยทีเ่จตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ มธีรรมชาตเิป็น  
“อารมณ์”  และโน้มเอยีงไปในเชงิ  “ศลิปะ”  ในขณะทีเ่จตคตทิางวทิยาศาสตรม์ธีรรมชาตโิน้มเอยีง
ไปในทางเป็น  “เหตุผล”  และ  “ศาสตร”์  มากกวา่ 
 บุญชม  ศรสีะอาด  (2541:  17) กล่าววา่เจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่เรา้ต่าง ๆ   
อาจอยูใ่นรปูของการชอบ  หรอืไมช่อบ  สนใจหรอืไมส่นใจ  และตอ้งการหรอืไมต่อ้งการ  เป็นตน้ 

 พวงรตัน์  ทวรีตัน์  (2543:  106)  กล่าวว่า เจตคต ิ หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลต่าง ๆ  
อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรยีนรู้  ประสบการณ์ เป็นตวักระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิง่    
ต่าง ๆ ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง ซึง่อาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรอืทางต่อตา้นกไ็ด ้
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 จากความหมายของเจตคตขิา้งตน้  สรุปไดว้่า  เจตคต ิ หมายถงึ  ความรูส้กึภายในจติใจ  
ความคดิเหน็ส่วนบุคคล  ค่านิยม  ความเชื่อ  ทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง  ทัง้ทางบวก  ทางลบ  สรา้งและ
เปลีย่นแปลงได ้ อนัเน่ืองมาจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลมแีนวโน้มทีจ่ะ
แสดงพฤตกิรรมต่อสิง่ต่าง ๆ  ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรอื ทาง
ต่อตา้นกไ็ด ้

 เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (2546: 149) กล่าวว่า เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์

เป็นความรูส้กึของบุคคลต่อวทิยาศาสตร ์ ซึง่เป็นผลจากการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ โดยผา่นกจิกรรมที่
หลากหลาย  ความรูส้กึดงักล่าว  ไดแ้ก่  ความพอใจ  ความศรทัธาและซาบซึ้ง  เหน็คุณค่าและ
ประโยชน์  ตระหนักในคุณและโทษ  ความตัง้ใจเรยีนและเขา้ร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์การ
เลอืกใชว้ธิทีางวทิยาศาสตรใ์นการคดิและปฏบิตั ิ การใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรอ์ยา่งมคีุณภาพโดย
ใครค่รวญ  ไตรต่รองถงึผลดแีละผลเสยี 
            สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย;ี (2538: 29 – 30)  ไดท้าํการกาํหนด
โครงสรา้งของพฤตกิรรมดา้นเจตคตไิวด้งัน้ี 

1.  พอใจในประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์
2.  ศรทัธาและซาบซึง้ในผลงานทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
3.  เหน็คุณคา่และประโยชน์ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
4.  ตระหนกัในคุณคา่และโทษของการใชเ้ทคโนโลย ี
5.  ตัง้ใจเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์
6.  เรยีนหรอืเขา้รว่มกจิกรรมทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งสนุกสนาน 
7.  เลอืกใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการคดิและปฏบิตั ิ
8.  ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมคีุณธรรม 
9.  ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยใครค่รวญไตรต่รองถงึผลดแีละผลเสยี 

 จากกรอบแนวคดิดงักล่าวไดจ้ดัเรยีงพฤตกิรรมดา้นจติพสิยัออกเป็น  2  ลกัษณะ  คอื 
1.  พฤตกิรรมในระดบัความรูส้กึนึกคดิ  ไดแ้ก่  พฤตกิรรม  1 – 4 
2.  พฤตกิรรมในระดบัการแสดงออก ซึง่ประกอบดว้ย พฤตกิรรมยอ่ย  2 สว่น คอื 

   2.1  การแสดงออกในระดบัการศกึษาเล่าเรยีน  ไดแ้ก่  พฤตกิรรม  5 – 7 
 2.2  การแสดงออกในระดบัการนําไปใช ้ ไดแ้ก่  พฤตกิรรม  8 – 9 
 สรปุไดว้า่  การวดัพฤตกิรรมดา้นเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรแ์บ่งเป็น  2  ลกัษณะ  ไดแ้ก่   

พฤตกิรรมในระดบัความรูส้กึนึกคดิ  และพฤตกิรรมในระดบัการแสดงออกในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้
ศกึษาเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์น 2 ลกัษณะดงักล่าว 
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 4.2 แนวทางการพฒันาเจตคติ 
 การพฒันาเจตคติให้เกิดขึ้นในตวัผู้เรยีนเป็นเปาหมายที่สําคญัเพื่อให้บรรลุเปาหมาย้ ้

ดงักล่าวทบวงมหาวทิยาลยัไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาเจตคตดิงัน้ี 
1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กประสบการณ์เพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ทีโ่ดยเน้นวธิเีรยีนรูจ้าก

การทดลองใหผู้เ้รยีนมโีอกาสใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
2. มอบหมายให้ทํากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ฝึกการทํางานเป็นกลุ่มเพื่อ

ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น ฝึกความรบัผดิชอบต่องานที่ไดร้บัมอบหมายและขณะที่ผูเ้รยีนทําการทดลอง
ผูส้อนตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืและสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน 

3. การใชค้ําถามหรอืการสรา้งสถานการณ์มาเป็นการช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้ง
เจตคตไิดด้ ี

4. ในขณะทีท่ําการทดลองควรนําเอาหลกัจติวทิยามาใชใ้นรปูต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
ประสบการณ์หลาย ๆ ทางไดแ้ก่ กจิกรรมทีม่กีารเคลื่อนไหว สถานการณ์ทีแ่ปลกใหม่ การใหค้วาม
เอาใจใสข่องผูส้อน เป็นตน้ ในการสอนแต่ละครัง้ควรมกีารสอดแทรกเจตคตติามความเหมาะสมของ
เน้ือหาบทเรียนและวยัของผู้เรยีน (คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสูตรและผลิตอุปกรณ์การสอน
วทิยาศาสตร ์2525:  57-58)  

 หลกัการสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอเดก็ 
 ในการจดัการเรยีนการสอนในวชิาต่าง ๆนัน้นอกจากจะมจุีดมุ่งหมายใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้

ความสามารถในวชิาทีเ่รยีนแลว้กย็งัตอ้งปลูกฝงใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาเหล่านัน้ดว้ยั

โดย (คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสตูรและผลติอุปกรณ์การสอนวทิยาศาสตร ์2525:  57-58) 
ไดก้ล่าวถงึการสรา้งเจตคตทิีด่แีก่ผูเ้รยีน ดงัน้ี 

1. ใหผู้เ้รยีนทราบจุดมุง่หมายในเรือ่งทีเ่รยีน 
2. ใหผู้เ้รยีนเหน็ประโยชน์ของวชิานัน้ ๆ อยา่งแทจ้รงิ 
3. ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสหรอืมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอน 
4. ใหผู้เ้รยีนได้เรยีนสอดคล้องกบัความสามารถ ความถนัดเพื่อใหเ้กดิผลสําเรจ็ในการ

เรยีนอนัเป็นผลใหม้เีจตคตทิีด่ต่ีอไป 
5. การสอนของผูส้อนจะตอ้งมกีารเตรยีมตวัอยา่งด ีใชว้ธิสีอนทีด่ ีผูเ้รยีนเขา้ใจไดง้า่ย 
6. ผูส้อนตอ้งสรา้งความอบอุน่ใจและความเป็นกนัเองใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน  
7. ผูส้อนตอ้งสรา้งบุคลกิภาพใหเ้ป็นทีเ่ลื่อมใสแก่ผูเ้รยีน 
8. จดัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของโรงเรยีน หอ้งเรยีนใหม้บีรรยากาศทีน่่าอยูแ่ละน่าสนใจ 

 
 4.3 การวดัผลการเรียนรู้ด้านเจตคตตอวทยาศาสตร์ิ ิ่  

 พวงรตัน์  ทวรีตัน์ (2543: 106 – 108)  กล่าวไวว้า่เครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรูด้า้นเจตคติ
ต่อวทิยาศาสตรท์ีนิ่ยมใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปม ี 3  วธิ ี คอื  1)  วธิขีองเธอรส์โตน  (Thurstone)  2) วธิี



   39 

   
ของลเิคริท์  (Likert)  และ  3)  วธิขีองออสกดู  (Osgood)  ในการวจิยัครัง้น้ีไดใ้ชว้ธิกีารของลเิคริท์  
เป็นเครือ่งมอืวดัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.  ใหค้วามหมายของเจตคตต่ิอสิง่ทีจ่ะศกึษานัน้อยา่งแจม่ชดั 
2.  สรา้งขอ้ความใหค้รอบคลุมลกัษณะทีส่าํคญั ๆ  ใหค้รบถว้นทุกแงทุ่กมุม  ลกัษณะของ

ขอ้ความเป็นทางบวกหรอืนิมาน  (positive)  และทางลบหรอืนิเสธ  (negative)  เท่านัน้  ขอ้ความ
กลาง ๆ  จะไมนํ่ามาใชใ้นการสรา้งการเขยีนขอ้ความควรมลีกัษณะดงัน้ี 
 2.1 เป็นขอ้ความสัน้ ๆ มคีวามเป็นปรนยั (ชดัเจนมคีวามหมายแน่นอนไมค่ลุมเครอื) 
 2.2 ควรเป็นขอ้ความทีเ่ป็นปจจุบนัั  
 2.3 ไมค่วรใชข้อ้ความปฏเิสธซอ้นปฏเิสธ 
 2.4 ไมค่วรใชข้อ้ความทีม่แีนวโน้มวา่คนสว่นใหญ่จะเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย 
 2.5 หลกีเลีย่งขอ้ความทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ (fact)  ของเรือ่งนัน้ ๆ  เพราะจะเป็นการถาม
ขอ้เทจ็จรงิไมใ่ชค้วามคดิเหน็ 
 2.6 เน้นขอ้ความทีว่ดัไดเ้ป็นสว่นตวัมากกวา่ขอ้ความทัว่ไป เชน่  “ฉนัไดร้บัประโยชน์
จากการเขา้รว่มโครงงานวทิยาศาสตร”์ ซึง่ต่างจากขอ้ความทัว่ไปวา่ “กจิกรรมวทิยาศาสตรม์ี
ประโยชน์” 
 3.  กาํหนดมาตรวดัคาํตอบของขอ้ความแต่ละขอ้ความ  (ทัง้เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย) เป็น  
5  ระดบั  คอื  1)  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ (strongly  agree)  2)  เหน็ดว้ย (agree)  3)  ไมแ่น่ใจ
(uncertain)  4) ไมเ่หน็ดว้ย (disagree)  5)  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  (strongly  disagree) 
 4.  กาํหนดคะแนนเป็นคา่ประจาํระดบัของแต่ละระดบัความเหน็ซึง่เป็นวธิทีีส่ะดวกมาก
ในทางปฏบิตั ิ ดงัน้ี 
   ขอ้ความเชงินิมาน  (ทางบวก) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 
        เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 5 
        เหน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 4 
        ไมแ่น่ใจ   ระดบัคะแนน 3 
        ไมเ่หน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 2 
        ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 1 
   ขอ้ความเชงินิเสธ  (ทางลบ) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 
        เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 1 
        เหน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 2 
        ไมแ่น่ใจ   ระดบัคะแนน 3 
        ไมเ่หน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 4 
        ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 5 
 5.  นําขอ้ความและมาตรวดัมาจดัเป็นแบบวดัเจตคตติามรปูแบบตาราง  2  มติ ิ
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 6.  นําไปทดลองใชเ้พื่อใหผู้ต้อบตอบความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิและตรงกบัความเหน็ของผูต้อบ
มากทีส่ดุ  (ไมค่าํนึงถงึความถูกตอ้งหรอืขอ้เทจ็จรงิ)  กลุ่มตวัอยา่งหรอืแหล่งขอ้มลูทีท่ดลองใชค้วรมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งหรอืแหล่งขอ้มลูทีใ่ชจ้รงิ  โดยมจีาํนวนผูต้อบไมน้่อยกว่า  5  เท่า
ของขอ้ความ 
 7.  นําคําตอบของผูต้อบแต่ละคนมาใหค้ะแนน  โดยพจิารณาอย่างระมดัระวงัว่าทศิทาง
ของขอ้ความใดเป็นนิมานหรอืนิเสธ เน่ืองจากคะแนนจะสวนทางหกัลา้งกนัคะแนนเจตคตขิองผูต้อบ
แต่ละคนไดจ้ากการรวมคะแนนของแต่ละขอ้จนครบทุกขอ้ 
 8.  หาค่าอํานาจจําแนกของขอ้ความแต่ละขอ้ความเพื่อใหไ้ดข้อ้ความที่สามารถจําแนก
ผูต้อบทีม่เีจตคตสิงูออกจากผูท้ีม่เีจตคตติํ่า 
 9.  เลอืกขอ้ความที่มอีํานาจจําแนกมาใชเ้ป็นขอ้ความวดัเจตคต ิ โดยมจีํานวนขอ้ความ
เชงินิมานและเชงินิเสธพอ ๆ  กนั  
 10.  นําแบบทดสอบฉบบัรา่งไปหาคา่ความเชื่อมัน่หรอืคา่ความเทีย่ง 
  ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัวดัเจตคตขิองผูเ้รยีนต่อวทิยาศาสตร ์ โดยใชว้ธิขีองลเิคริท์  ดว้ย
เหตุผลที่ว่าแบบของลิเคริ์ทนัน้เป็นที่นิยมทัว่ไป  สรา้งง่าย  ใช้สะดวก  และในการใหน้ํ้าหนกัขอ
คะแนน  5  ระดบั  ช่วยใหห้าระดบัของเจตคตขิองแหล่งขอ้มลูไดส้ะดวกกว่าวธิอีื่น ผูต้อบสามารถ
แสดงความคดิเหน็ทัง้ทางบวก (นิมาน) และทางลบ (นิเสธ) ในลกัษณะทีเ่ทยีบเป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่ได ้ ซึง่อาศยัจากกรอบแนวคดิของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
 

 4.4 งานวจยัิ ในประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตตอวทยาศาสตร์ิ ิ่  
 กรรณิการ ์ ไผทฉนัท ์ (2541: 103)  ไดศ้กึษาผลการใชชุ้ดกจิกรรมสิง่แวดลอ้มตามวธิกีาร

วจิยัในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มในกจิกรรมชุมชน
วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท ี 3  ผลการศกึษาพบว่า  ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ  และเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรม
สิง่แวดลอ้มตามวธิกีารวจิยักบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูแ้ตกต่างกนั 
 ปารชิาต ิ แก่นสาํโรง  (2541:  บทคดัยอ่)  ผลของการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื่อง  “หญงิ
และชาย”  โดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยการสอน  ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธทิางการเรยีน  และเจตคตต่ิอการเรยีน์
การสอนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ผลการศกึษาพบว่าในสว่นของเจตคตต่ิอการเรยีนการ
สอนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยการสอนกบัการสอนตามคูม่อืครแูตกต่างกนั 
 วริงรอง  โรจนกุล  (2530:  97-100)  ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 กลุ่มทดลองไดร้บัการสอนโดยการใชแ้ผ่นภาพโปรง่ใส สว่นกลุ่มควบคุมไดร้บั
การสอนตามคู่มอืผู้สอนผลการศึกษาพบว่า นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้แผ่นภาพโปร่งใสกบั
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามคูม่อืผูส้อน มเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั 
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 จนิตนา  รกุขชาต ิ (2546:  72)  ไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมการเรยีน  เรื่อง  ดนิและธาตุอาหาร
หลักของพืช  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน  ผล
การศกึษาพบวา่  นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัสงู 
 พลูทรพัย ์ โพธสิุ  ์ (2546:  บทคดัยอ่)  ไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง  พชืและ
สตัวใ์นสาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ  สาํหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 เพื่อศกึษาผลการ
เรยีนรูด้้านความรู ้ และด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และเจตคติของนักเรยีนต่อชุด
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ผลการศกึษาปรากฏว่านักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์รื่อง
พชืและสตัว ์ ในสาระที ่ 1  สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ  สาํหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 มผีลการ
เรยีนรูด้า้นความรู ้ และเจตคตขิองนักเรยีนต่อชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ี ผลการเรยีนรู้
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 สกาว  แสงอ่อน  (2546:  73) ไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง  สบัปะรดทอ้งถิน่
ในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์เพื่อศึกษา ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเจตคตขิองนักเรยีนต่อชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ในส่วนของเจตคตขิองนักเรยีน  
ผลการศกึษา พบวา่นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรส์งูกวา่ระดบัด ี
 

 4.5 งานวจยัตางประเทศท่ีเก่ียวิ ่ ข้องกบัเจตคตตอวทยาศาสตร์ิ ิ่  
 มคีส ์ (Meeks.  1972:  4296 – A)  ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบวธิสีอนแบบใชชุ้ดกจิกรรม
กบัวธิสีอนแบบธรรมดา  โดยผูร้ายงานไดส้าํรวจความคดิเหน็ของผูท้ีอ่ยูใ่นกลุ่มทดลองทุกคน  โดย
ทาํการ สาํรวจก่อนและหลงัการทดลอง  ผลการวเิคราะหช์ีใ้หเ้หน็ว่า  ทุกคนมพีฒันาการทางเจตคติ
ทีด่ต่ีอการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเพิม่ขึน้ 
 เวด  (Wade.  1995:  816)  ไดศ้กึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนดา้นทกัษะกระบวนการทาง์
วทิยาศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอวชิาชวีวทิยาของนกัเรยีนระดบัเกรด  9 โดยใชว้ธิสีอน 3 วธิ ีไดแ้ก่การ
สอนแบบปกต ิ การสอนโดยใชก้ารทดลองและการสอนโดยใชก้ารทดลองกบัเครื่องคอมพวิเตอรช์่วย
สอน  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 116 คน ทดลองสอนเป็นเวลา  9 สปัดาห ์ผลการวจิยัพบว่าในสว่นของ
เจตคติต่อวชิาชวีวทิยา สําหรบักลุ่มที่ได้รบัการสอนโดยใชก้ารทดลองกบัเครื่องคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนสงูกวา่กลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิ และการสอนโดยใชก้ารทดลอง 
 เฮอรร์อน  (Heron.  1997: 1602-At)  ไดศ้กึษาการสอนตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึกบัการ
สรา้งเจตคตทิางบวกต่อวชิาวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย การเกบ็
ขอ้มลูแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการใชว้ธิกีารตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึกบัการเปลีย่นแปลง
เจตคติรูปแบบการทดลองครัง้น้ีมีการสอบก่อนและหลังการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายที่เรยีนวชิาชวีวทิยา เคม ีหรอืวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมจํานวน 2 
โรงเรยีน นักเรยีนจํานวน 28 หอ้งรวม 249 คน คร ู10 คน ซึง่แบ่งเป็นครกูลุ่มทดลองจํานวน 6 คน 
ครกูลุ่มควบคุม 4 คนซึง่แต่ละคนถูกสงัเกตสงัเกตดว้ยแบบสาํรวจเพื่อวดัความถี่ของพฤตกิรรมการ



   42 

   
สอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวซิมึ ค่าเฉลี่ยที่แสดงไดจ้ากกลุ่มควบคุมเท่ากบั 12.89 ส่วนกลุ่ม
ทดลองเทา่กบั 20.67 ซึง่แสดงว่าพฤตกิรรมการสอนของครทูีแ่ตกต่างกนัและจากสมมตฐิานทีว่่าเจต
คติต่อวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนที่เสนอตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวซิึมกบัการสอนตามปกติไม่
เปลีย่นแปลงจงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั กลุ่มควบคุมโดยส่วนใหญ่ไดเ้กรดวชิาวทิยาศาสตรค์รัง้ทีผ่า่น
มาสงูกวา่กลุ่มทดลองแต่หลงัจากทีผ่า่นไป 4 เดอืน กลุ่มควบคุมมเีจตคตทิางลบต่อวชิาวทิยาศาสตร ์
(-1.18) ในกลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตรใ์นทางบวก (+1.34) เมื่อวเิคราะหเ์จตคตต่ิอวชิา
วทิยาศาสตรแ์ยกตามเพศนัน้ ตอนแรกพบวา่เพศชายและเพศหญงิในกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่หลงัจากการทดลองแลว้เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องเพศชายและ
เพศหญงิไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเฉพาะเพศหญงิในกลุ่มควบคุมจะมเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์น
ทางบวก (ค่าเฉลี่ย 43.40) สูงกส่าเพศหญิงในกลุ่มทดลอง (ค่าเฉลี่ย39.26) อย่างมีนัยสําคัญ 
ถงึแมว้่าภายหลงัการทดลองพบว่าเพศหญงิในทัง้ 2 กลุ่มจะมเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั
แต่ค่าเฉลีย่เจตคตขิองเพศหญงิในกลุ่มทดลองเพิม่ขึน้ 2.04 แต่คะแนนเจตคตขิองเพศหญงิในกลุ่ม
ควบคุมลดลง 1.75 
 แซงเตอร ์และซูวแ์มน (Sangster; & Shulman. 1998: 71) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการใช้
แผนการสอน 4MAT กบัแผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวชิาการ ผลการวจิยัซึง่ไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ พบว่าระบบการสอนแบบ 4MAT ไดร้บัการยอมรบัอยา่งดจีาก
นักเรยีนดว้ยเหตุผลดงักล่าวทําใหน้ักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชแ้ผนการสอนแบบ 4MAT มี
คะแนนเจตคตต่ิอการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชแ้ผนการสอนตามแนว
การสอนของกรมวชิาการ 
 สมธิ  (Smith. 1997:  Abstract)  ไดศ้กึษาผลของวธิสีอนทีม่ต่ีอเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรแ์ละ
ผลสมัฤทธทิางการเรี์ ยนการสอนของนกัเรยีนในระดบัเขต 7 ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ
สอนแบบบรรยายและใหล้งมอืปฏบิตั ิมเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์ูงกว่าวธิกีารสอนแบบบรรยายหรอื
ใหล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองเพยีงแบบใดแบบหน่ึง 
 จากงานวจิยัดงักล่าวขา้งต้น  สรุปได้ว่า เจตคติเป็นความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอสิง่ใดสิง่
หน่ึงสามารถสรา้งและเปลีย่นแปลงได ้ โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยสรา้งความรูส้กึทีด่ขีอง
นกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนวทิยาศาสตร ์ทําใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข และจะทําใหผ้ลการเรยีนรู้
สงูขึน้ดว้ย 



บทท่ี 3 
วธีดาํเนนการิ ิ วจยัิ  

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1.  การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4.  การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลมุตวัอยาง่ ่  
 ประชากรท่ีใช้ในการวจยัิ  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีเ่รยีนในภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบล ทะเล
ชุบศร อาํเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  จาํนวน  
5 หอ้งเรยีน แบ่งเป็นดงัน้ี 

 หอ้งเรยีนที ่1 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน    หอ้งเรยีนที ่2 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 หอ้งเรยีนที ่3 จาํนวนผูเ้รยีน   49   คน    หอ้งเรยีนที ่4 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 หอ้งเรยีนที ่5 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 รวมผูเ้รยีนทัง้หมด 249 คน 

 
 กลมุตวัอยางท่ีใช้ในการวจยั่ ่ ิ  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีเ่รยีนในภาคเรยีน  

ที ่1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบล
ทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  จาํนวน  
1 หอ้งเรยีน ซึง่ไดร้บัการเลอืกอยา่งเจาะจง (Purposive sampling) คอื หอ้งเรยีนที ่1 จาํนวนผูเ้รยีน 
50 คน     
 

แบบแผนการวจยัิ  
 การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีว (One Group 
Pretest -Posttest  Design) (พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2538: 60 - 61)  ดงัน้ี 
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ตาราง 1 แบบแผนการวจิยั 
 
 
       กลุ่มตวัอยา่ง  สอบก่อน     ทดลอง         สอบหลงั 
       E       T1         X                T2 
 
           สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง   

 E  แทน กลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนโดยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ 
 T1 แทน  การสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
 X แทน การสอนโดยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
 T2 แทน การสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวจยัิ  
 ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 

 1.  ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์  
 3.  แบบประเมนิวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์

 
 ขัน้ตอนการสร้างชดุกจกรรมวทยาศาสตร์ิ ิ  
 ในการสรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งตามขัน้ตอนดงัน้ี 

  1.  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
ช่วงชัน้ที่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่1 – 3 คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือครู และหนังสือแบบเรียน
วทิยาศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิาร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
  1.1  สรา้งชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่2   
  2.  คูม่อืการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์มขีัน้ตอนในการสรา้ง ดงัน้ี 
  2.1  ศกึษาหลกัสตูร คูม่อืคร ู ในดา้นมาตรฐานการเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั  
สาระการเรยีนรู ้ กระบวนการเรยีนรู ้เพือ่นําไปสรา้งคูม่อืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรม 
  2.2  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละชดุกจิกรรม   
  2.3  จดัทาํคูม่อืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรม โดยแต่ละหน่วยของชุดกจิกรรมประกอบ 
ดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

• ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้

• คาํชีแ้จง 
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• กจิกรรม 

• จุดประสงคข์องกจิกรรม 

• คาํชีแ้จงของกจิกรรม 

• เวลาทีใ่ช ้

• สือ่การเรยีนการสอน 

• วธิทีาํกจิกรรม 

• แบบบนัทกึผลกจิกรรม 

• แบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม 

• แบบทดสอบก่อน - หลงัหน่วยการเรยีนรู ้

• เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลงัหน่วยการเรยีนรู ้
 3.  นําคู่มอืการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรไ์ปใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและเหมาะสม แลว้นํามาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 
 4.  นําคูม่อืการใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่2  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง เพือ่พจิารณาถงึความเหมาะสม
ของกจิกรรมการเรยีนรู ้ภาษาทีใ่ช ้เวลาทีใ่ช ้และสือ่การเรยีนการสอน แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุ
แกไ้ขก่อนนําไปทดลองใชจ้รงิ 

 5.  วธิกีารหาคณุภาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
  5.1 ตรวจสอบชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์โดยผูเ้ชีย่วชาญในวชิาวทิยาศาสตรจ์าํนวน  
3 ท่าน พจิารณาความชดัเจนและความเหมาะสมถูกต้องของภาษาที่ใชภ้ายในชุดกจิกรรม โดย
พจิารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IC (Index of Congruency) ระหว่างจุดประสงคก์ารเรยีนรูก้บั
ลกัษณะพฤตกิรรมทีต่้องการจะวดัและความถูกต้องของภาษาทีใ่ชภ้ายในชุดกจิกรรม แลว้เลอืกใช้
สว่นทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.50  - 1.00  แต่ถา้สว่นใดมคี่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากวา่
0.50 กนํ็ามาแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ (พวงรตัน์  ทวรีตัน์.  2538: 117) 
  5.2 นําชุดกิจกรรมที่ได้ร ับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเล
ชุบศร อาํเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ทีไ่มใ่ช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2   
(เสาวนีย ์ สกิขาบณัฑติ. 2528: 294 – 296) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
  5.2.1 ทดลองกบันกัเรยีนจาํนวน 3 - 5 คน ซึง่มรีะดบัความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง ออ่น เพือ่นําขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ มาปรบัปรงุ แกไ้ข 
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  5.2.2 ทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเทพสตร ีทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซึง่มรีะดบัความสามารถ เก่ง 
ปานกลาง ออ่น เพือ่นําขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ มาปรบัปรงุ แกไ้ข 
  5.3 นําชุดกจิกรรมทีไ่ดป้รบัปรุงแลว้ตามขอ้ 5.2.1 และ 5.2.2 นําไปทดลองใชก้บั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  จาํนวน 30 คน เพือ่หาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 
  การยอมรับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม พิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการทํา
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนของนักเรยีนจากขอ้ 5.3 โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 
80/80    
  80 ตวัแรก หมายถึง ค่าประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมย่อยแต่ละชุด คดิเป็นรอ้ยละ 
ของคะแนนเฉลีย่ จากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรมแต่ละชุด ไดค้ะแนนไมต่ํ่ากวา่ 80 % 
  80 ตวัหลงั หมายถงึ คา่ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ 
จากการทาํแบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกจิกรรม ไดค้ะแนนไมต่ํ่ากวา่ 80 % 
  หลงัจากนําผลการตรวจใหค้ะแนนในแต่ละหน่วยการเรยีนรูข้องชุดกจิกรรม จาํนวน  
2 หน่วยการเรียนรู้ ไปคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร E1/E2 ซึ่งได้ค่า
ประสทิธภิาพของแต่ละหน่วยการเรยีนรูข้องชุดกจิกรรมตามลาํดบัดงัน้ี 80.33,81.66 /80.88    
   5.4 นําชุดกจิกรรมทีไ่ดป้ระสทิธภิาพไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทางการเรียนวทิ ิ์ ยาศาสตร ์
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์์  มีข ัน้ตอนการ

ดาํเนินการดงัน้ี 
  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัแนวการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
  2. วเิคราะหเ์น้ือหาและผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของชุดกจิกรรมมาสรา้งแบบทดสอบวดัผล
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรื่อง ร่างกายมนุษย ์์ ความรูช้นิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก โดย
แบ่งพฤติกรรมที่ต้องการวดัเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ – ความจาํ  2)  ด้านความเข้าใจ   
3) ดา้นการนําไปใช ้และ 4) ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์กําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ดงัน้ี ตรวจใหค้ะแนนจากกระดาษคาํตอบ โดยขอ้ทีถู่กใหค้ะแนนเป็น 1 คะแนน  ขอ้ทีต่อบผดิ ไมไ่ด้
ตอบ หรอืตอบเกนิ 1 ขอ้ ให ้0 คะแนน 
  3. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรช์นิดเลอืกต์ อบ 4 ตวัเลอืก 
โดยใชต้ารางวเิคราะหข์อ้สอบ จาํนวน 60 ขอ้ 
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ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์  
1. อวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอ่ยอาหารมทีัง้หมดกีส่ว่น (ความรู-้ความจาํ) 
 ก. 3 สว่น 
 ข. 4 สว่น 
 ค. 5 สว่น 
 ง. 6 สว่น 
2. ขอ้ใดจดัเป็นเอนไซมท์ีผ่ลติทีก่ระเพาะอาหารทัง้หมด (ความเขา้ใจ) 
 ก. อะไมเลส  ทรปิซนิ  ไลเปส 
 ข. คารบ์อกซเีปปดเิดส  อะไมเลส  เปปซนิ 
 ค. เปปซนิ  ไลเปส  เรนนิน 
 ง. เรนนิน  อะไมเลส  เปปซนิ 
3. การยอ่ยอาหารตอนใดทีจ่าํเป็นตอ้งใชเ้อนไซมเ์ขา้รว่ม (การนําไปใช)้ 
 ก. การบดเคีย้วอาหารดว้ยฟนั 
 ข. การยอ่ยวติามนิและแรธ่าตุ 
 ค. การบบีตวัของทางเดนิอาหาร 
 ง. การยอ่ยอาหารใหซ้มึผา่นเยือ่ผนงัลาํไส ้
4. การเรยีงลาํดบัขนาดของอวยัวะยอ่ยอาหารจากใหญ่ไปหาเลก็ขอ้ใดถูกตอ้ง  

(ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร)์   
  ก. กระเพาะอาหาร  ลาํไสใ้หญ่  ลาํไสเ้ลก็ 
  ข. ปาก  ตบั  กระเพาะอาหาร 
  ค. ลาํไสใ้หญ่  ปาก  ตบัออ่น 
  ง. หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลาํไสใ้หญ่    

  
 4. วธิกีารหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์  

 4.1 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์ ทีไ่ดส้รา้งขึน้ เสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ทา่นทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญชุดเดยีวกบัผูเ้ชีย่วชาญทีต่รวจประเมนิคุณภาพของชุด
กจิกรรม เพือ่ตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํ ความถูกตอ้งทางดา้นภาษาของแบบสงัเกตทกัษะการ
ปฏบิตักิารทดลอง เพือ่หาคา่ความเทีย่งตรง โดยพจิารณาจากดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบั
ลกัษณะพฤตกิรรม (IC) ทีม่คีา่ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป (พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543: 117)  แลว้นําขอ้เสนอแนะมา
ปรบัปรงุแกไ้ข 

 4.2 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ปรบัปรุงแก้ไขตาม์
คาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญมคี่า IC 0.67-1.00 แลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ที่
เคยเรยีนเรือ่งน้ีมาแลว้ จาํนวน 100 คน เพือ่หาคา่คุณภาพของแบบทดสอบ  
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     4.3 นํากระดาษคําตอบที่ผู้เรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให ้       

1 คะแนน ขอ้ทีต่อบผดิหรอืตอบเกนิ 1 คําตอบหรอืไม่ตอบให ้0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนเรยีบรอ้ย
แล้วนําผลการทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยใช้สูตร                     
(พชิติ ฤทธจิรญู์ . 2545: 141)  คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่าอาํนาจจําแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และค่าความ
ยากงา่ย มคี่าอยู่ระหว่าง 0.20–0.80 คดัเลอืกไวจ้ํานวน 30 ขอ้ ซึ่งไดค้่าความยากงา่ยอยู่ระหว่าง 
0.58-0.78 

 4.4 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรท์ี่คดัเลอืกไว้ ์ 30 ขอ้ ไป
ทดสอบกับนัก เ ร ียนชัน้ม ัธยมศึกษา ปีที่ 3  จํานวน  100  คน  เพื่อหาค่าความ เชื่ อมัน่
แบบคเูดอร ์– รชิารด์สนั โดยใชส้ตูร K – R 20 (พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543: 123) ไดค้่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์ เทา่กบั .91 

 4.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ์ ไปทดลอง
ใช้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์
มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ีที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

 
 ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมนเจตคตตอวทยาศาสตร์ิ ิ ิ่  
 การวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรค์รัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้บบประเมนิทีป่ระกอบดว้ยประโยคบอกเล่า

เกีย่วกบัความคดิ ความรูส้กึทีม่ต่ีอวทิยาศาสตรห์ลงัจากไดร้บัการสอนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
โดยมขี ัน้ตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 
  1. ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบประเมนิวดัเจตคตติามวธิขีอง 
ลเิคริท์ และการวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
  2. ศกึษาและวเิคราะหห์าพฤตกิรรมที่แสดงออกถงึเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรเ์พื่อใช้ในการ
กาํหนดแนวทางในการสรา้งแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
  3. สรา้งแบบประเมนิวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
คอื 5, 4, 3, 2, และ 1 ซึง่หมายถงึ  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ  ไมเ่หน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่  ตามลาํดบั  จาํนวน 30 ขอ้ ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
  4. นําแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรใ์หผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรง
ของเน้ือหา โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัลกัษณะพฤตกิรรม (IC) ทีม่คี่าดชันีความ
สอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป (พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543: 117) จาํนวน 30 ขอ้ มคีา่ IC 0.67-1.00  
  5. วธิกีารหาคณุภาพของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
  5.1 นําแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรท์ี่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและ
ปรบัปรุงแล้วไปทดสอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพ
สตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100 คน 
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  5.2 นํากระดาษคาํตอบมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑโ์ดยกาํหนดน้ําหนกัของตวัเลอืก  
ในชอ่งต่าง ๆ เป็น 5,4,3,2 และ 1 ดงัน้ี 

ขอ้ความเชงินิมาน  (ทางบวก) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 
        เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 5 
        เหน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 4 
        ไมแ่น่ใจ   ระดบัคะแนน 3  
        ไมเ่หน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 2 
        ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 1 
   ขอ้ความเชงินิเสธ  (ทางลบ) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 
        เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 1 
        เหน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 2 
        ไมแ่น่ใจ   ระดบัคะแนน 3 
        ไมเ่หน็ดว้ย   ระดบัคะแนน 4 
        ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 5 
  5.3 นําผลการตอบคําถามมาวเิคราะหห์าค่าอํานาจจําแนกเป็นรายขอ้ โดยใชว้ธิกีาร
ของการแจกแจงที (t-distribution) ที่มคี่ามากกว่า 1.75 ขึ้นไป และมคี่านัยสาํคญัทางสถิติที่
ระดบัตํ่ากวา่ .05 แลว้คดัเลอืกไวจ้าํนวน 30 ขอ้ ไดข้อ้คาํถามมคีา่อาํนาจจาํแนก(t) 1.76 – 4.56  
  5.4 นําแบบประเมนิเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ที่ไดไ้ปทดสอบกบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมอืง
ลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 
100 คนเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีการหาสมัประสิทธิแอลฟาของครอนบคั ์ (Cronbach)  
(พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543: 125)  ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เท่ากับ .77 
  5.5 นําแบบประเมนิเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ที่มคีุณภาพปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
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  ตาราง 2  ตวัอยา่งแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. ตดิต่อประสานงานกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนเพือ่ขอความรว่มมอืในการศกึษา 
 2. เลอืกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ซึง่ไดร้บัการเลอืกอยา่งเจาะจง (Purposive sampling) 
จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จากจาํนวน 5 หอ้งเรยีน 
 3. ชีแ้จงกระบวนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เพือ่ทีจ่ะใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4. ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) กบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
 5. ดาํเนินการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์กบันกัเรยีนกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเอง ใชเ้วลา 12 ชัว่โมง 
 6. เมือ่สิน้สดุการสอนทาํการทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) กบันกัเรยีนกลุ่มเดมิ ดว้ย
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์์  ซึง่
เอกสารทัง้สองฉบบัเป็นชุดเดยีวกบัทีใ่ชท้ดสอบก่อนเรยีน 
 7. นําคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละแบบ์
ประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์มาวเิคราะหโ์ดยวธิทีางสถติ ิเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 
 

การจดักระทาํและการวเคราะหข้์อมลูิ  
 ผูว้จิยัดาํเนินการจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
 1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาส์ ตรแ์ละเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ t – test Dependent Sample or Correlated Sample   
(พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543: 165-167)   
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 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

       1. สถติพิืน้ฐาน 
1.1 คา่เฉลีย่เลขคณติ (mean) โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  

2538: 73) 
   

X   =   
N

x∑  

 
   เมือ่     X แทน   คา่เฉลีย่ของคะแนน 
    ∑ x  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     N แทน   จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยคํานวณจากสูตร (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สายยศ.  
2538: 79) 
 
 
      S.D. =      
 
 
 
   เมือ่ S.D. แทน   คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

    ΣX  แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    ΣX2     แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
             N แทน   จาํนวนนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

 
              2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื  
 2.1 การหาค่าดชันีความเที่ยงตรงของแบบทดสอบผลสมัฤทธิทางการเรยีน และ์
แบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ เรื่อง ร่างกายมนุษย ์ โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
คาํถามกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการจะวดั (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2538: 117) 
 

          IC  =  ΣR 
      
                 

( )
( )1

22

−ΝΝ

−Ν ∑ ∑ XXNΣX2  -  (ΣX)2 

     

    N( N-1 ) 

  N 
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   เมือ่           IC      แทน    ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถามกบัลกัษณะพฤตกิรรม 

               ΣR  แทน   ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ 
                 N    แทน   จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
 
 2.2 การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม โดยใชส้ตูร   E1/E2  (เสาวนีย ์ สกิขาบณัฑติ.  
2528: 294 – 296) ดงัน้ี 
 
  
 
             
 เมือ่           แทน  ประสทิธภิาพของการเรยีนการสอน โดยใชชุ้ดกจิกรรม 
วทิยาศาสตรเ์รือ่ง รา่งกายมนุษย ์คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่ง
เรยีน 
 ΣΧ  แทน  คะแนนรวมจากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
 Ν     แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 Α     แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
 

 
 

 
 เมือ่          แทน   ประสทิธภิาพของผลลพัธจ์ากการเรยีนการสอนโดยใช ้
ชุดกจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน   
                                        FΣ   แทน  คะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน  
            N     แทน  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
  B     แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

                     2.3 การคาํนวณหาคา่ความยากงา่ย ( p ) และคา่อาํนาจจาํแนก ( r )   ของแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์  โดยคาํนวณหาคา่จากสตูร   ดงัน้ี                 

    1)  หาค่าระดับความยากง่าย (difficulty level) โดยใช้สูตร                        
(พชิติ ฤทธจิรญู์ . 2545: 141) 
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    2)  หาคา่อาํนาจจาํแนก (discrimination)  

       n

PP
r LH −=  

     เมือ่  P แทน คา่ดชันีความยากงา่ย 
       r แทน คา่อาํนาจจาํแนก 
       PH แทน จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบถูกในกลุ่มสงู 
       PL แทน จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบถูกในกลุ่มตํ่า 
       n แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มสงูหรอืกลุ่มตํ่า 

 
  2.4 การหาค่าอาํนาจจาํแนก(t)  ของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์โดยใช้
เทคนิค  25% ของกลุ่มสูงตํ่าแล้วใช้วิธีการหาค่า  t – distr ibut ion (ล้วน  สายยศ  และ
อังคณา สายยศ .  2536: 185–186) 
 
                  t  =   
 
 
  เมือ่     t  แทน   คา่ทีใ่ชพ้จิารณาของการแจกแจงแบบท ี
 XH  แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุม่สงู 
 XL  แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตํ่า 
 S2

H  แทน   คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสงู 
 S2

L  แทน   คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มตํ่า 
 nH  แทน   จาํนวนนกัเรยีนกลุม่สงู (เทา่กบักลุ่มตํ่า) 
 nL   แทน   จาํนวนนกัเรยีนกลุม่ตํ่า (เทา่กบักลุ่มสงู) 
 
  2.5 การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบผลสมัฤทธทิางการเรยีน โดยคํานวณ์
จากสตูร K – R 20 ของคเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder  Richardson) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2538: 123) 
 

 

     rtt   =       
 
 

 เมือ่      rtt  แทน   คา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
 n  แทน   จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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 p  แทน   สดัสว่นของผูท้ีต่อบถูกในแต่ละขอ้ (จาํนวนคนทีต่อบถูก)                       
                          จาํนวนคนทัง้หมด 
 q  แทน   สดัสว่นของผูท้ีต่อบผดิในแต่ละขอ้ ( 1 - p ) 
 St

2 แทน   คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
  
 2.6 การคาํนวณหาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์คาํนวณ

จากสูตร การหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา์   (α - coeff icient)  ของครอนบัค (Cronbach)  
(พวงรตัน์  ทวรีตัน์.  2538: 125 – 126) 
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 เมือ่        α   แทน   คา่สมัประสทิธคิวามเชื่อมัน่์  
                                            n แทน   จาํนวนขอ้คาํถามทัง้ฉบบั 
 S2

i แทน   คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
 S2

t แทน   คะแนนความแปรปรวนทัง้ฉบบั 
 

 3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
                    3.1 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที1่ และ 2 “ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อน์
เรยีน และมเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน”โดยใชค้า่ทางสถติ ิ 
t - test for Dependent  Sample (พชิติ ฤทธจิรญู์ . 2545: 141)   

 
 t  =  D 

                 DS  
                

เมือ่         t   แทน   คา่ทีใ่ชพ้จิารณา t- test for Dependent Sample     
                D   แทน   ค่าเฉลีย่ของคะแนนผลต่างทีเ่ขา้คูก่นั                                        

                                             DS   แทน   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างทีเ่ขา้คูก่นั                         
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวเคราะหข้์อมลูิ  

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวเคราะหข้์อมลูิ  
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชส้ญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
  n แทน    จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 x  แทน    คา่เฉลีย่ของคะแนน 
 S.D. แทน     สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
          DS    แทน    สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างทีเ่ขา้คูก่นั    
 t แทน    คา่พจิารณาในการแจกแจงแบบทใีน (t – distribution) 

 *  แทน    ความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  A      แทน    คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
 ΣΧ  แทน    คะแนนรวมจากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีน 
  แทน    ประสทิธภิาพของการเรยีนการสอน คดิเป็นรอ้ยละคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้าก

การทาํแบบฝึกหดัระหวา่ง 
            FΣ    แทน    คะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน  
             B     แทน    คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

แทน    ประสทิธภิาพของผลลพัธจ์ากการเรยีนการสอน คดิเป็นรอ้ยละของคะแนน     
  เฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน   
 

ผลการวเคราะหข้์อมลูิ  
 ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและแปรความหมายขอ้มลูเป็นดงัน้ี 

 1.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีไ่ดร้บัการ์
สอนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์โดยใชส้ถติ ิt - test  for Dependent  Sample 
 2.  เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยชุด
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์โดยใชส้ถติ ิt - test  for Dependent  Sample 
  
 
 
 
 
 

1Ε

2
Ε
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 1. การหาคา่ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ทีพ่ฒันาขึน้ 
โดยใชส้ตูร  E1/E2     ดงัแสดงไวใ้นตาราง 3   
 
ตาราง 3  ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ 
 

ประสทิธภิาพ
ของชุด
กจิกรรม 

N 
 
A 
 

ΣΧ  E1 B FΣ  E2 

หน่วยที ่1 
(ระบบยอ่ยอาหาร) 

 

หน่วยที ่2 
(ระบบโลหติ) 

30 
 

 
30 

 
10 

 

 
10 
 

 
241 

 

 
245 

 

 
80.33 

 

 
81.66 

 

30 728 80.88 

 
  จากตาราง  3  พบวา่  ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์แต่ละหน่วย
กจิกรรมไดค้า่ประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80    
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 2. การศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตรข์องนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ด
กจิกรรมวทิยาศาสตร์  เรื่อง ร่างกายมนุษย์ แล้วนําผลต่างของคะแนนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนมา
วเิคราะหท์างสถติ ิ โดยใชก้ารพจิารณา คา่ t จาก   t– test  for Dependent  Sample ตามลําดบั ดงั
แสดงไวใ้นตาราง 4  
 
ตาราง 4  ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรม   
  วทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษยร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 
  

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

         ตาราง  4  พบวา่ นกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์  
เรือ่ง  รา่งกายมนุษย ์ มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั ์ .05 เป็นไปตาม
สมมตฐิาน ขอ้ที ่1    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

n x  

 
      D DS  t 

ทดสอบก่อนเรยีน 
 

ทดสอบหลงัเรยีน 

50 
 

50 

18.40 
 

21.44 

 
3.04 

 
0.30 

 
10.01* 
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 3. การศกึษาเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์แลว้นําผลต่างของคะแนนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนมา
วเิคราะหท์างสถติ ิ โดยใชก้ารพจิารณา คา่ t จาก   t– test  for Dependent  Sample ตามลําดบั ดงั
แสดงไวใ้นตาราง 5 
 
ตาราง 5  เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรร์ะหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
  

 
เจตคตต่ิอ

วทิยาศาสตร ์
n x  

 
     D 

 

DS  t 

ก่อนทดลอง 
 

หลงัทดลอง 

50 
 

50 

106.04 
 

119.70 

 
13.66 

 
1.10 

 
12.35* 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 ตาราง  5  พบวา่ พบวา่ นกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรม
วทิยาศาสตร ์ เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์มเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์งูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05  
เป็นไปตามสมมตฐิาน ขอ้ที ่2    
 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  5 
สรปุผล  อภปรายผลและข้อเสนอแนะิ  

 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์ และเจตคตต่ิอ์
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรม
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ซึง่สรปุสาระสาํคญัไวด้งัน้ี 

 

ความมงุหมายของการวจยั่ ิ  
 1.  เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่์ 2   
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
 2.  เพื่อศกึษาเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์
 

สมมตุฐานการวจยัิ ิ  
 1. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มผีลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 2. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์
หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 

วธีดาํเนนการิ ิ วจยัิ  
 ประชากรท่ีใช้ในการวจยัิ  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีเ่รยีนในภาค
เรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช 
ตําบล ทะเลชบุศร อาํเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
จาํนวน 5 หอ้งเรยีน แบ่งเป็นดงัน้ี 

 หอ้งเรยีนที ่1 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน    หอ้งเรยีนที ่2 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 หอ้งเรยีนที ่3 จาํนวนผูเ้รยีน   49   คน    หอ้งเรยีนที ่4 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 หอ้งเรยีนที ่5 จาํนวนผูเ้รยีน   50   คน 
 รวมผูเ้รยีนทัง้หมด 249 คน 
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 กลมุตวัอยางท่ีใช้ในการวจยั่ ่ ิ  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ทีเ่รยีนในภาคเรยีน  

ที ่1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีถนนนารายณ์มหาราช ตําบล
ทะเลชบุศร อาํเภอเมอืงลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ีสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  จาํนวน  
1 หอ้งเรยีน ซึง่ไดร้บัการเลอืกอยา่งเจาะจง (Purposive sampling) คอื หอ้งเรยีนที ่1 จาํนวนผูเ้รยีน 
50 คน     

 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวจัิ ย 
   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี ประกอบดว้ย 
  1. ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ทีพ่ฒันาขึน้มคีา่ประสทิธภิาพ 
E1/E2 เทา่กบั 80.33 , 81.66 / 80.88  ซึง่ผา่นเกณฑป์ระสทิธภิาพทีก่าํหนดไว ้ 
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรเ์์ ป็นแบบปรนยั
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก มคีา่อาํนาจจาํแนกตัง้แต่ .23 - .79 คา่ความยากงา่ยตัง้แต่ .20 - .25 และคา่
ความเชื่อมัน่ เทา่กบั .91  จาํนวน 30 ขอ้ 
  3. แบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ซึง่ผูว้จิยัสรา้งโดยศกึษาวธิสีรา้ง
แบบสอบถามความคดิเหน็ตามวธิขีองลเิคริท์ มคีา่นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัตํ่ากวา่ .05 มคีา่อาํนาจ
จาํแนก (t) 1.78 – 4.56 และมคีา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั .77  จาํนวน 30 ขอ้ 

 
  ขัน้ตอนการวจยัิ  
 1. พฒันาชุดกจิกรรม เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
 2. ศกึษาผลการทดลองสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรม เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ทีพ่ฒันาขึน้  
ดงัน้ี 
 2.1 ใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตร ์ และ
แบบประเมนิวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ก่อนสอนแลว้ตรวจใหค้ะแนน (Pretest) 
 2.2 ดาํเนินการสอนโดยใชช้ดุกจิกรรม เรื่อง รา่งกายมนุษยป์ระกอบการสอน  
    2.3 เมือ่สิน้สดุการสอนใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน      ์
วทิยาศาสตรแ์ละแบบประเมนิวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรแ์ลว้ตรวจใหค้ะแนน (Posttest) 
  3. นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห ์โดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 
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การวเคราะิ หข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 1. นําชุดกจิกรรมเรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ทีพ่ฒันาขึน้ทดลองใชก้บันกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุ่ม
ตวัอยา่ง  แลว้นําคะแนนการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรม์า์
หาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม   โดยใชส้ตูร  E1/E2  
 2. นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร ์และ์
คะแนนจากการประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรร์ะหวา่งก่อนเรยีน และหลงัเรยีนมาวเิคราะหผ์ล   
โดยใชก้ารพจิารณาคา่ t จาก คา่ t – test for Dependent Sample 
  

สรปุผลการวจยัิ  
 1.  หลงัจากนําชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งพบวา่  
 1.1 ผลสมัฤทธทิางการเรยีน์ วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่ง 
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 1.2 เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
     

อภปรายผลิ การวจยัิ  
  การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร ์และเจตคตต่ิอ์
วทิยาศาสตร ์ระหวา่งก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยชุด
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์จากการศกึษาคน้ควา้สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์  
 จากการวจิยัพบว่า หลงัเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง ร่างกายมนุษย ์ 
ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน  ซึ่งเป็์ นไปตามสมมตฐิานที่กําหนดไว ้ในขอ้ที่ 1 
เหตุทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเน่ืองมาจาก ชุดกจิกรรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้
ในส่วนของเน้ือหา การใชภ้าษา สถานการณ์และกจิกรรม ทีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิทีจ่ดัไวใ้นชุด
กิจกรรม มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง จนมคีวามรู้
ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของทบวงมหาวิทยาลยั (2525: 1-5) ที่กล่าวไว้ว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์เป็นผลการเรยีนรู้ด้านเน้ือหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอาคม ขุ่นดว้ง (2539: 
89-90) ไดศ้กึษาพบวา่ หลงัจากนกัเรยีนไดใ้ชชุ้ดการสอนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์์
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละความคงทนในการเรยีนรูใ้นกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ  
เรือ่งพชื และ สตัวส์งูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิและงานวจิยัของเสาวภา  สมววิฒันกุล 
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(2541: บทคดัย่อ) ยงัศึกษาพบว่า หลงัจากนักเรียนใช้ชุดการเรยีนการสอนพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้ นอกจากน้ีการใช้
ภาษาในการสื่อสารระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนมคีวามชดัเจนเขา้ใจไดต้รงกนั  จนประสบความสาํเรจ็  
ตามความสามารถของตนเองและบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึง่ตรงกบัแนวคดิของสมบูรณ์  ชติพงษ์
และคนอื่น ๆ  (2540: 6 - 7) ซึง่กล่าวไวว้่า ผลสมัฤทธทิางการเรยีน เป็นความสามารถทางสมอง์
ดา้นการคดิ (Thinking) ทีแ่สดงออกเป็น 6 พฤตกิรรมไดแ้ก่ ความรู ้ ความจํา ความเขา้ใจ การ
นําไปใช ้การวเิคราะห ์และการสงัเคราะห ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของววิาส (Vivas. 1985: 603) 
ได้ศึกษาพบว่านักเรยีนที่เรยีนโดยใช้ชุดการสอนเกี่ยวกบัการรบัรู้ทางความคิด  และเจตคติต่อ
วทิยาศาสตรส์งูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามปกต ิในสว่นการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดใ้ช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้
ความสามารถพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ  ไดแ้สดงความคดิเหน็รว่มกนั จน
เกดิความรูค้วามเขา้ใจ สามารถนํามวลประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจําวนั ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของวนิดา  อยู่ยนื  (2539: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาพบว่าหลงัจากนักเรยีนที่ไดร้บั
การสอน โดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรม์ผีลส ัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์์ สูงกว่า
การสอนตามคู่มือครูและงานวิจ ัยของ  บรรณรกัษ์  แพงถิน่ (2539: 68) ยงัศกึษาพบว่า 
นักเรยีนที่เรยีนโดยใช้ชุดการสอนมผีลสมัฤทธิทางการเรยีน ์ และความคงทนในการเรยีนสูงกว่า
นักเรยีนทีเ่รยีนตามแบบปกตแิละยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรตันะ  บวัรา (2540: 102) พบว่า 
หลงัจากนักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง มผีลสมัฤทธิทางการเรยีนวิชา์
วทิยาศาสตรแ์ละความสามารถในการแกป้ญหาทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้ั   และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ประพฤติ  ศีลพพิฒัน์ (2540: 68) ได้ศึกษาพบว่า หลงัจากนักเรียนได้ใช้ชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตรแ์ล้วมคีวามสามารถด้านความคดิทางวทิยาศาสตร์สูงกว่านักเรยีนที่เรยีนโดยครูเป็น
ผูส้อน และงานวจิยัของจริาภรณ์  เป็งวงศ ์ (2547: ออนไลน์) ยงัศกึษาพบว่า หลงัจากนักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้เรื่อง รา่งกายมนุษย ์มผีลสมัฤทธทิางการเรยีนและความส์ ามารถใน
การแกป้ญหาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนสงูขึน้ั  สาํหรบัชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง รา่งกายมนุษย ์
ที่พัฒนาขึ้นทําให้ผู้เรียนได้ร ับประสบการณ์ต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย ครบทุกองค์ประกอบ 
สอดคลอ้งตามแนวคดิของทชิเชอร ์และคณะ (สุวฒัก ์นิยมคา้. 2531: 408; อา้งองิจาก Tisher; et al. 
1972: 110 – 111)  โดยเรยีนรูจ้าก 1) ประสบการณ์โดยตรงจากการทีน่กัเรยีนไดท้าํการทดลองใน
ทุกหน่วยการเรยีนและศกึษาจากของจรงิ  ไดแ้ก่ การศกึษาจากหุน่จาํลองอวยัวะต่างๆ ของระบบใน
ร่างกาย  และการชมวีดิทศัน์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร และ 2) ประสบการณ์ทดแทนคําพูดและ
สญัลกัษณ์ คอื การทีน่ักเรยีนไดศ้กึษาความรูจ้ากใบความรู ้ ทําใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์
จากรปูธรรม และนามธรรม สง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตรด์ขีึน้ 
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 จากเหตุผลทีก่ล่าวมา  จงึเป็นการสนบัสนุนผลการวจิยั  ซึง่พบวา่  หลงัจากนกัเรยีน
ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษยแ์ลว้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธทิางการ์
เรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
 
  2. เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
 จากการวจิยัพบว่า หลงัเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง ร่างกายมนุษย ์ 
ผูเ้รยีนมเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนดไว ้ในขอ้
ที ่2 เหตุทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเน่ืองมาจาก  
 ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์มกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่กีจิกรรมหลากหลาย  มสีื่อ
การเรยีนการสอนทีเ่รา้ความสนใจ  ใชต้วัเองและบุคคลอื่นเป็นสื่อ  กจิกรรมการทดลองเป็นเรื่องใกล้
ตวัทีค่วรรู ้ และสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนั  ทาํใหน้กัเรยีนอยากจะทาํการทดสอบ
และทดลองตามกจิกรรมทีจ่ดั  นกัเรยีนจงึมคีวามสนใจและกระตอืรอืรน้ในการเรยีนเป็นอยา่งด ี และ
มีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดงัคํากล่าวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(2546: 149) ทีว่่าเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรเ์ป็นความรูส้กึของบุคคลต่อวทิยาศาสตร ์ ซึง่เป็น
ผลจากการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  ความรูส้กึดงักล่าว ได้แก่ ความพอใจ  
ความศรทัธาและซาบซึ้ง  เหน็คุณค่าและประโยชน์  ตระหนักในคุณและโทษ  ความตัง้ใจเรยีนและเขา้ร่วม
กจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์ การเลอืกใชว้ธิทีางวทิยาศาสตรใ์นการคดิและปฏบิตั ิ การใชค้วามรูท้าง
วทิยาศาสตรอ์ยา่งมคีุณภาพโดยใคร่ครวญ  ไตรต่รองถงึผลดแีละผลเสยี  ส่งผลใหน้กัเรยีนมเีจตคติ
ทีด่ต่ีอวทิยาศาสตรซ์ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกาว แสงอ่อน  (2546: 74) ทีศ่กึษาเจตคตขิอง
นักเรยีนต่อชุดกจิกรรม ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมเีจตคตติ่อวทิยาศาสตรส์ูง และงานวจิยัของ 
จนิตนา  รุกขชาต ิ(2546: 72) ทีศ่กึษาเจตคตขิองนักเรยีนที่เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีน  
สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนโดยใชชุ้ด
กจิกรรมการเรยีนอยู่ในระดบัสูง นอกจากน้ีการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ 
เรื่อง  รา่งกายมนุษย ์  ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดท้าํกจิกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน  มกีารปฏบิตัิ
กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยกนัหาคําตอบและแก้ปญหาอย่างมหีลกัการทางั

วทิยาศาสตร์  และกจิกรรมเป็นรายบุคคล นักเรยีนจงึไม่เกดิความเบื่อหน่าย และมคีวามสุขขณะ
เรยีน  ขณะเดยีวกนักเ็หน็ประโยชน์ของการเรยีนรูเ้พื่อนําไปใชป้ฏบิตัตินและแนะนําผูอ้ื่นไดอ้กีดว้ย 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  มคีส ์ (Meeks. 1972: 4296 – A) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบวธิสีอนแบบ
ใช้ชุดกจิกรรมกบัแบบธรรมดา  ผลการวจิยัพบว่า  ความคดิเหน็ของผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองทุกคน  
หลงัทดลองมพีฒันาการทางเจตคตทิีด่ต่ีอการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเพิม่ขึน้จากก่อนทดลอง 
 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้จงึทาํใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง 
รา่งกายมนุษย ์มเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
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ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 ก่อนนําชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  รา่งกายมนุษย ์ไปใชใ้นการเรยีนการสอน
ครผููส้อนควรศกึษารายละเอยีดทุกขัน้ตอนและทดลองทํากจิกรรมของชุดกจิกรรมทุกหน่วยก่อนทุก
ครัง้ เพื่อทําความเขา้ใจและเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นกจิกรรมการเรยีนและสื่อวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
กจิกรรม 
  1.2 ขณะนักเรยีนปฏบิตัิกจิกรรมผูส้อนควรดูแลอย่างใกล้ชดิและคอยแนะนําให ้      
นกัเรยีนระมดัระวงัอนัตรายในการทาํกจิกรรม  เช่น  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2  กจิกรรมที ่ 2  วดัอตัรา
การเต้นของหวัใจถ้านักเรยีนออกกําลงักายแลว้เหน่ือยมาก  ควรใหน้ักเรยีนหยุดทํากจิกรรมทนัท ี
และกจิกรรมทีต่อ้งใชอุ้ปกรณ์ทีเ่ป็นอนัตรายควรเน้นใหน้กัเรยีนระมดัระวงัอนัตราย 
  1.3 ผูส้อนควรแนะนําและกระตุน้ใหน้กัเรยีนนําหลกัการทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการทาํ 
กจิกรรมไปศกึษาคน้ควา้ ทดลองเพิม่เตมิ และนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
  1.4 ผู้สอนสามารถนํากิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
สถานศกึษาในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ด ้ โดยปรบัใหเ้หมาะสมกบัระดบัชว่งชัน้ของผูเ้รยีน
และสภาพของสถานศกึษา 
  1.5 เวลาทีใ่ชใ้นการทํากจิกรรม  ผูส้อนอาจยดืหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมตามระดบั
ความสามารถของนักเรยีนและระยะเวลาของกจิกรรม  แต่ไม่ควรมากเกนิไปอาจจะทําใหน้ักเรยีน
เกดิความเบื่อหน่ายได ้
  1.6 จากการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนระหว่างใชชุ้ดกจิกรรม เรื่อง ร่างกายมนุษย ์    
พบวา่ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน และตอ้งการสรา้งงานใหม้คีุณภาพมากทีสุ่ด 
ดงันัน้ผูส้อนควรมกีารเสรมิแรงทางบวกเพื่อเป็นกําลงัใจแก่ผูเ้รยีน ทําใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจ
และทาํงานอยา่งมคีวามสขุ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของจนัทรเ์พญ็ เชือ้พานิช (2525: 320-328)  ได้
กล่าวไวว้่า การเสรมิแรง เป็นเทคนิคการสอนทีใ่ชห้ลกัการเรยีนรูท้ฤษฎกีารวางเงื่อนไขเป็นการให้
สิง่เรา้กบัผูเ้รยีนเพือ่ใหผู้เ้รยีนแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึงออกมา 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการทาํวจยัครัง้ตอไปิ ่  
   2.1 ควรพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรใ์นสาระการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์ 
ในระดบัชว่งชัน้อื่น ๆ โดยปรบัเน้ือหาและกจิกรรมใหม้คีวามยากงา่ยและเหมาะสมกบัชว่งชัน้ของ
นกัเรยีนหรอืพฒันาชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรใ์นสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ื่น ๆ 
  2.2 ควรศกึษาผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรก์บัตวัแปรอื่นๆ
เชน่ ทกัษะปฏบิตัทิางวทิยาศาสตรพ์ฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม และ ความคดิสรา้งสรรคท์าง
วทิยาศาสตร ์ 
  2.3 ควรศกึษาผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรอ์ื่น ๆ ในขัน้ 
บรูณาการ เพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นขัน้สงูขึน้ไป 
  2.4 ควรมกีารศกึษาผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้ จากการทาํแผนทีค่วามคดิ เพือ่สง่เสรมิ
ใหน้กัเรยีนพฒันาทกัษะในการคดิ และการจดัระเบยีบทางความคดิ  สง่เสรมิอสิระในทางความคดิ
ของนกัเรยีน 
  2.5 ควรสง่เสรมิใหก้ลุ่มสาระการเรยีนรู ้ทัง้ 8กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ภาษาไทย  
คณติศาสตร ์ สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาต่างประเทศ  สขุศกึษา และพลศกึษา ศลิปะ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี รวมทัง้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์องไดพ้ฒันาชุดกจิกรรมขึน้ 
เพือ่ใชเ้ป็นสือ่ประกอบการเรยีน เพือ่สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถเพิม่มากขึน้ และนํา
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนัตลอดจนถงึอนาคต  
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ภาคผนวก ก 

-  หนงัสอืขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
-  บนัทกึขอ้ความ ขอความอนุเคราะหใ์ชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      78 
   

 

 



                                                                                                                                      79 
   

 

 



                                                                                                                                      80 
   

 

 



                                                                                                                                      81 
   

รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
 

1. ผศ.วรรณวไิล    นนัทมานพ  
    อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี
 
2. ผศ.วนัทนี       ปานเจรญิ  
    อาจารยส์าขาวชิาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี

 
3. ผศ.ประมวล     แซ่โคว้  
    อาจารยส์าขาวชิาเกษตร  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ี
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ภาคผนวก  ข 
-  คา่ประสทิธภิาพชุดกจิกรรม เรือ่ง รา่งกายของมนุษย ์
-  คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของแบบทดสอบผลสมัฤทธท์ิางการเรยีนวทิยาศาสตร ์
-  คา่ความยากงา่ย( p) และคา่อาํนาจจาํแนก( r ) ของแบบทดสอบผลสมัฤทธทิางการเรยีน์

วทิยาศาสตร ์
-  คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์
-  คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
-  คา่ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
-  คา่อาํนาจจาํแนก ( t ) ของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
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ตาราง 6 คา่ประสทิธภิาพชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง  รา่งกายมนุษย ์
 

 

 คะแนนทดสอบระหวา่งเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์

คนที ่
คะแนนทดสอบ

หลงัเรยีน 
 

หน่วยที ่1 ระบบยอ่ยอาหาร 
( 10 คะแนน ) 

หน่วยที ่2 ระบบโลหติ 
( 10 คะแนน ) ( 30 คะแนน ) 

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

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

8 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
7 23 
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  ตาราง 6 ( ต่อ ) 
 

 คะแนนทดสอบระหวา่งเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์

คนที ่
คะแนนทดสอบ

หลงัเรยีน 
 

หน่วยที ่1 ระบบยอ่ยอาหาร 
( 10 คะแนน ) 

หน่วยที ่2 ระบบโลหติ 
( 10 คะแนน ) ( 30 คะแนน ) 

21 25 
22 27 
23 25 
24 27 
25 27 
26 26 
27 27 
28 25 
29 25 
30 

8 
8 
9 
9 
8 
9 
8 
7 
8 
9 

8 
10 
9 
8 
8 
10 
9 
8 
9 
8 28 

รวม 
E1 

241 
80.33 

245 
81.66 

728 
- 

E2 - 80.88  
 
เมือ่พจิารณาจากคา่ E1/E2 พบว่า ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์ เรื่อง รา่งกายมนุษย ์ มคี่าประสทิธภิาพ
เป็นไปตามเกณฑ ์ 80/80  สามารถนําชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรน้ี์ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้
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ตาราง 7 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์  

  

คาํถามทีม่คีา่  IC  ตัง้แต่   0.5  - 1.0  ถอืวา่ มคีวามเทีย่งตรง สามารถนําไปใชไ้ด ้
 
 
 
 
 

ความชดัเจนถกูตอ้งของคาํถามและตวัเลอืก ความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั ขอ้
ที ่ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
รวม 

IC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

รวม 
IC 

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

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

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

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

3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 

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

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

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

3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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ตาราง 8 คา่ความยาก(p) และคา่อาํนาจจาํแนก(r)ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีน ์ จาํนวน  30  ขอ้ 
 
 

 ขอ้ p r 
1 .69 .21 
2 .58 .20 
3 .75 .21 
4 .68 .20 
5 .74 .20 
6 .77 .21 
7 .67 .21 
8 .68 .22 
9 .68 .22 
10 .63 .21 
11 .74 .22 
12 .77 .21 
13 .74 .20 
14 .69 .21 
15 .76 .24 
16 .72 .24 
17 .78 .22 
18 .75 .23 
19 .75 .21 
20 .61 .21 
21 .72 .22 
22 .77 .23 
23 .74 .20 
24 .67 .21 
25 .74 .20 
26 .70 .20 
27 .70 .24 
28 .74 .20 
29 .75 .25 
30 .69 .21 

 

ขอ้คาํถามทีม่คีา่ความยากงา่ย (p)  อยูร่ะหวา่ง .20 - .80 และมคีา่อาํนาจ(r)  ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป  
ถอืวา่ มคีวามยากงา่ยทีส่ามารถนํามาใชไ้ด ้  
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ตาราง 10 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
 

ความชดัเจนถกูตอ้งของคาํถามและตวัเลอืก ความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั ขอ้
ที ่ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
รวม 

IC คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

รวม 
IC 

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

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

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

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

3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
0.67 
1.0 
0.67 
0.67 
0.67 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
0.67 
0.67 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
0.67 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 

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

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

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

3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

1.0 
0.67 
0.67 
0.67 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.67 
1.0 
0.67 
0.67 
1.0 
0.67 

 

 คาํถามทีม่คีา่  IC  ตัง้แต่   0.5  - 1.0  ถอืวา่ มคีวามเทีย่งตรง สามารถนําไปใชไ้ด ้
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ตาราง 12   คา่อาํนาจจาํแนก (t) ของแบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์จาํนวน  30  ขอ้  
 
 

 

ขอ้คาํถามใดมคีา่อาํนาจจาํแนก (t)  ตัง้แต่ 1.75  ขึน้ไป และคา่นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัตํ่ากวา่ .05  
ถอืวา่มอีาํนาจจาํแนก และนํามาใชไ้ด ้  

ขอ้ คา่อาํนาจจาํแนก (t) คา่นยัสาํคญัทางสถติ ิ
1 2.40 0.002 

2 1.95 0.001 

3 3.42 0.001 

4 1.84 0.050 

5 4.56 0.000 

6 1.81 0.024 
7 2.30 0.026 
8 1.83 0.049 
9 2.91 0.005 
10 3.48 0.001 
11 3.04 0.004 
12 3.27 0.002 
13 3.51 0.001 
14 3.06 0.004 
15 3.54 0.001 
16 1.94 0.050 
17 2.12 0.039 
18 2.39 0.029 
19 3.38 0.001 
20 2.36 0.040 
21 2.28 0.027 
22 2.63 0.011 
23 2.39 0.021 
24 1.78 0.018 
25 3.41 0.001 
26 3.05 0.004 
27 3.80 0.000 
28 4.08 0.000 
29 2.19 0.033 
30 4.29 0.000 
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ภาคผนวก ค 
   - ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์
   - แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตร์์  
   - แบบประเมนิเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์  
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เรื่อง...รางกายมนุษย์่  
สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสาธตมหาวทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ิ ิ  

อาํเภอเมืองลพบรีุ  จงัหวดัลพบรีุ 
 

 
 

ช่ือ…………………………………………………  เลขท่ี........ 
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1. การใช้ชดุกจกริ รม   

 การใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  มี
ขอ้ควรปฏบิตัแิละทาํความเขา้ใจ ดงัน้ี 

1.1 การใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2
มุง่เน้นใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู ้ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์มเีจตคตทิีด่ต่ีอวทิยาศาสตร ์
และสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

1.2 นกัเรยีนสามารถศกึษาเป็นรายบุคคลตามระดบัความสามารถและเป็นรายกลุ่ม ซึง่ควรมี
สมาชกิประมาณกลุ่มละ 4-5 คนในแต่ละกลุ่ม  ชุดกจิกรรมมจีาํนวนกจิกรรมยอ่ยไมเ่ทา่กนัซึง่ขึน้อยู่
กบัความซบัซอ้นของแต่ละเน้ือหา  

1.3 การศกึษาใหด้าํเนินตามลาํดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  
 1.3.1 ศกึษาใบความรู ้   1.3.2 ศกึษาใบกจิกรรม 
 1.3.3 ปฏบิตักิจิกรรม   1.3.4 บนัทกึผลการทาํกจิกรรม 
 1.3.5 ทาํแบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม   

 
 
 

 
 

 
 
 

2. องคป์ระกอบ  แต่ละชุดกจิกรรมมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
     ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายมนุษย ์มทีัง้หมด 2 หน่วยการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่ 

• หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ระบบยอ่ยอาหาร  ประกอบดว้ย 
กจิกรรมที ่1   ศกึษาอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร 
กจิกรรมที ่2   การยอ่ยทางเคมใีนปาก 

• หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ระบบหมนุเวยีนเลอืด  ประกอบดว้ย 
กจิกรรมที ่1   ศกึษาสว่นประกอบของหวัใจ 
กจิกรรมที ่2   วดัอตัราการเตน้ของหวัใจ 
 

คาํช้ีแจง 
 

ชือ่หนวยการ่
เรียนรู ้ คาํชีแ้จง       จุดประสงค ์

 ทาํแบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม บนัทกึผลการทาํกจิกรรม กจิกรรม 

ใบความรู ้เวลาทีใ่ช ้

ปฏบิตักิจิกรรม 

     เข้าใจแล้ว 
    ครบัผม 
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หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 1   
ระบบยอยอาหาร่  

 
 
 
 
 
 
 

ประกอบดว้ย   2  กจิกรรม  คอื 
 

กจิกรรมที ่1   ศกึษาอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร 
กจิกรรมที ่2   การยอ่ยทางเคมใีนปาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใช้เวลาในการศึกษา  6  ชัว่โมง 
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จดุประสงคข์องกจกรรมิ  

1. อธบิายการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ในระบบยอ่ยอาหารได ้
2. เขยีนแผนภาพแสดงอวยัวะในระบบยอ่ยอาหารได ้

คาํช้ีแจง  
 1. ใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมน้ีเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม 
 2. นกัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน  
 3. ศกึษาใบความรู ้เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร 
 4. ปฏบิตักิจิกรรม 
 5. นกัเรยีนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 

เวลาท่ีใช้   2  ชัว่โมง 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ใบความรู ้เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร 
 

 
 
 

 
 

การยอยอาหาร่   คอื  กระบวนการเปลีย่นแปลงขนาดของอาหารจากขนาดใหญ่
ใหม้ขีนาดเลก็ลง  เพือ่รา่งกายและสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ใบความรู้  
เร่ือง ระบบยอยอาหาร่  

สารอาหารประเภทโปรตนี
คารโ์บไฮเดรต และไขมนั  เมือ่เรา
รบัประทานเขา้ไปตอ้งผา่น
กระบวนการยอ่ยอาหารก่อน 
รา่งกายจงึจะนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

 

สารอาหารประเภทวติามนิ และ
เกลอืแร ่รา่งกายสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดท้นัทโีดยไมต่อ้งผา่น
กระบวนการยอ่ย 

 

กจกรรมท่ี ิ 1  ศึกษาอวยัวะในระบบยอยอาหาร่  
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อวยัวะในระบบยอยอาหาร่  
 อวยัวะต่าง ๆ ทาํหน้าทีร่ว่มกนั เพือ่ยอ่ยอาหาร ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ท่ีมา : www. varee.ac.th/files/2009/05/bodyimdigest.jpg 

1.ปาก   
เป็นทางรบัอาหารเข้าสู่ร่างกาย  ภายในปากจะมีลิ้นซึ่งมีต่อมรบัรสต่างๆอยู่ โดยลิ้นช่วย

คลุกเคลา้อาหารใหผ้สมกบัน้ําลายทีผ่ลติมาจากต่อมน้ําลายทีอ่ยูบ่รเิวณใตห้ ูใตล้ิน้ และใตข้ากรรไกร 
น้ําลายจะชว่ยทาํใหอ้าหารลื่น ออ่นนุ่ม  สะดวกต่อการเคีย้วและกลนื  ในปากมทีัง้การยอ่ยเชงิกล 
โดยการบดเคีย้ว และการยอ่ยเชงิเคมโีดยเอน็ไซมอ์ะไมเลส 

2.คอหอย   
เป็นทางผ่านของอาหาร ลักษณะเป็นช่องเปิด

ตดิต่อกบัจมกู ปาก หลอดลม หลอดอาหาร และชอ่งห ู
3.หลอดอาหาร    
เป็นทางผา่นอาหาร ยาวประมาณ 25 เซนตเิมตร  

ผนงัหนามต่ีอมขบัน้ําเมอืกชว่ยหล่อลื่นใหอ้าหารเคลื่อนที ่
งา่ยขึน้ ผนงัของหลอดอาหารสามารถยดืและหดตวัได ้
ชว่ยบบีใหอ้าหารลงสูก่ระเพาะอาหารต่อไป 

  
ท่ีมา : www. varee.ac.th/bodyimdigest.jpg 
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4.กระเพาะอาหาร   
เป็นถุงใหญ่ ภายในไมเ่รยีบลกัษณะคลา้ยลูกคลื่น  สามารถขยายใหญ่เพื่อรบัอาหารไดม้ากกว่า 

1 – 2 ลติร  อาหารจะอยูใ่นกระเพาะอาหารนาน 2 – 4 ชัว่โมง  ภายในกระเพาะอาหารจะมกีารยอ่ย
อาหารต่อจากการย่อยอาหารระยะแรกจากปาก  ภายในกระเพาะอาหารจะมกีารสรา้งน้ํายอ่ยและกรด
เกลอื เพือ่ยอ่ยสารอาหารประเภทโปรตนี  การรบัประทานอาหารไมเ่ป็นเวลาจะทาํใหก้รดและน้ํายอ่ย 
ในกระเพาะอาหารไปทาํลายเยือ่บุผนงักระเพาะอาหาร เมือ่เกดิซํ้าบ่อย ๆ กจ็ะทาํใหเ้กดิแผลในกระเพาะ
อาหารได ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ลาํไส้เลก็   
ลําไสเ้ลก็ยาวประมาณ 20 ฟุต  ผนงัของลําไสเ้ลก็มพีืน้ทีภ่ายในเพิม่ขึน้ลกัษณะเป็นรอยยน่ 

เป็นวงรอบ และยื่นออกมาคลา้ยน้ิวมอืเพื่อเพิม่พืน้ทีใ่นการย่อยอาหารและดูดซมึอาหาร  ลําไสเ้ลก็
เป็นอวยัวะที่มกีารย่อยอาหารเป็นขัน้สุดทา้ย โดยจะผลติเอน็ไซมห์ลายชนิดเพื่อใชย้่อยอาหารทุก
ประเภท เช่น เอน็ไซมม์อลเตสย่อยน้ําตาล  เอน็ไซมท์รปิซนิยอ่ยโปรตนี  เอน็ไซมไ์ลเปสยอ่ยไขมนั 
ลาํไสเ้ลก็จงึสามารถยอ่ยอาหารและดดูซมึอาหารไดม้ากกวา่อวยัวะอื่น ๆ 

6.ลาํไส้ใหญ  ่  
ลาํไสใ้หญ่ทาํหน้าทีส่ะสมกากอาหาร มกีารดดูซมึน้ําและกลโูคส เขา้สูก่ระแสเลอืด ทาํใหก้าก

อาหารเหนียวและแขง็ แลว้ไปรวมตวักนัทีล่าํไสต้รงเหนือทวารหนกัก่อนถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ  ใน
กรณทีีก่ากอาหารอยูใ่นลาํไสใ้หญ่นานเกนิไปจะทาํใหล้าํไสใ้หญ่ดดูน้ําออกมาก ทาํใหอุ้จจาระเป็น กอ้
แขง็ถ่ายออกยากเกดิอาการทอ้งผกูได ้แต่ทีล่ําไสใ้หญ่สว่นกลางจะมแีบคทเีรยีชื่อ E.coil ช่วยในการ
สงัเคราะหว์ติามนิใหก้บัรา่งกายได ้

       เพื่อน ๆ ครับ น่ีคือภาพ
ทางเดินอาหาร  ประกอบดว้ย 
กระเพาะอาหาร  ลาํไสเ้ลก็ 
และ ลาํไสใ้หญ่ครับผม....... 

 

 
ท่ีมา  : www. varee.ac.th/files/2009/05/body.jpg 
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วธีทาํกจกรรมิ ิ  

1. นกัเรยีนพจิารณาขอ้คาํถามในใบงานประกอบการศกึษาจนเขา้ใจ 
2. นกัเรยีนศกึษาใบความรู ้เรือ่ง ระบบยอ่ยอาหาร พรอ้มกบัตอบคาํถามลงในใบงาน 
3. นกัเรยีนรว่มกนัอภปิราย และซกัถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัหน้าทีข่องอวยัวะต่าง ๆ ในระบบ

ยอ่ยอาหาร 
4. นกัเรยีนชว่ยกนัเขยีนแผนภาพแสดงอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร และสรปุหน้าทีข่อง

อวยัวะต่าง ๆ ในระบบยอ่ยอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ําตาลกลโูคสเป็นสารทีร่า่งกายสามาร
นําไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ีและเรว็กวา่สาร
อื่น ๆ 
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แบบบนัทึกผลกจกรรมิ  
กจกรรมท่ี ิ 1 ศึกษาอวยัวะในระบบยอยอาหาร่  

 
 

สมาชกิกลุ่ม 
1.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
2.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
3.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่.... 
4.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
5.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
  

 
คาํสัง่   นกัเรยีนจงตอบคาํถามต่อไปน้ี 

 

1. การยอ่ยอาหารเกดิขึน้ครัง้แรกทีอ่วยัวะใด 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2. หลอดอาหารจะสง่อาหารต่อไปยงัอวยัวะใด 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
3. กระเพาะอาหารทาํหน้าทีย่อ่ยสารอาหารประเภทใด 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
4. ในระบบยอ่ยอาหารน้ํายอ่ยมหีน้าทีอ่ะไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
5. ลาํไสเ้ลก็ทาํหน้าทีใ่ด 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

6. น้ําดสีรา้งจากอวยัวะใด และมปีระโยชน์อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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7. ตบัออ่นผลติเอนไซมเ์พือ่ชว่ยยอ่ยอาหารใหก้บัอวยัวะใด 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
8. เสน้ใยอาหารมปีระโยชน์อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
9. แบคทเีรยี E.coil ในลาํไสใ้หญ่มปีระโยชน์อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

10. จงเรยีงลาํดบัอวยัวะทีเ่ป็นทางเดนิอาหารตัง้แต่ปากจนถงึทวารหนกั 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
คาํสัง่  ใหน้กัเรยีนเขยีนแผนภาพแสดงอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภาพแสดงอวยัวะตาง ๆ ของระบบยอยอาหาร่ ่  
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สรปุหน้าทีข่องอวยัวะต่าง ๆ ในระบบยอ่ยอาหาร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

แบบฝึกหดัท้ายกจกรรมท่ี ิ 1 
1. ใหน้กัเรยีนบอกชื่ออวยัวะต่าง ๆ ในระบบยอ่ยอาหาร พรอ้มระบุหน้าที ่
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. นกัเรยีนคดิวา่ถา้อวยัวะใดอวยัวะหน่ึงของระบบยอ่ยอาหารทาํงานผดิปกต ิจะมผีลกระ 
 ทบต่อการทาํงานของระบบยอ่ยอาหารทัง้ระบบหรอืไม ่ อยา่งไร ยกตวัอยา่งประกอบ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. จงยกตวัอยา่งโรคทีเ่กดิกบัอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร พรอ้มทัง้วธิปีองกนัมา ้ 1 โรค 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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จดุประสงคข์องกจกรรมิ  

1. นกัเรยีนสรปุไดว้า่ในน้ําลายมเีอนไซมท์ีส่ามารถเปลีย่นแปงใหเ้ป็นน้ําตาลได้้  
2. นกัเรยีนทดสอบอาหารทีส่ามารถยอ่ยทางเคมใีนปากได ้

คาํช้ีแจง  
 1. ใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมน้ีเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตอนที ่1 และ ตอนที ่2 ตามลาํดบั 

เวลาท่ีใช้   2 ชัว่โมง 
กจกรรมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
วสัด ุอปุกรณ์ และสารเคมี / ตอกลมุ่ ่  
 1.  น้ํากลัน่  จาํนวน  200 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
 2.  ขา้วสวย เผอืกตม้สกุ ไขข่าวตม้สกุ น้ํามนัพชื  ขนมจนี  อยา่งละ  3 กรมั 
 3.  น้ําลาย  จาํนวน 8 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
 4.  ทีจ่บัหลอดทดลอง  จาํนวน 1 อนั 
 5.  ตะเกยีงแอลกอฮอลพ์รอ้มทีก่ ัน้ลม   จาํนวน 1 อนั 
 6.  บกีเกอร ์ขนาด 100 และ 250 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร  อยา่งละ 1 ใบ 
 7.  จานหลุมโลหะ และ หลอดหยด อยา่งละ 2 อนั 
 8.  ไมข้ดีไฟ จาํนวน 1 กลกั 
 9.  หลอดฉีดยา จาํนวน 4 อนั 
 10.  แทง่แกว้คนสาร  จาํนวน 5 แทง่ 
 11.  ตาชัง่จานเดยีว  จาํนวน 1 เครือ่ง 
 12.  สารละลายเบเนดกิต ์ และ  สารละลายไอโอดนี 
 

กจกรรมท่ี ิ 2  การยอยทางเคมีในปาก ่ (ตอนท่ี 1) 

มอีาหารใหด้งัน้ี  ข้าวสวย  เผอืกต้ม  ไขขาว  ่
น้ํามนัพืช  และขนมจีน  อาหารใดบา้งทีย่อ่ย
ทางเคมใีนปากได ้ลองทาํกจิกรรมเพือ่หา
คาํตอบไดเ้ลยนะครบั... 
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วธีทาํกจกรรมิ ิ  

1. บว้นปากใหส้ะอาด แลว้บว้นน้ําลายเกบ็ไวใ้นบกีเกอรป์ระมาณ 8 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
2. นําหลอดทดลองขนาดเลก็ จาํนวน 5 หลอด เขยีนหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ทีข่า้งหลอด

แต่ละหลดตามลาํดบั 
3. ใสน้ํ่าลายในหลอดทดลองทัง้ 5 หลอด  จาํนวนหลอดละ 1 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
4. นําอาหารทีต่อ้งการทดสอบใสล่งหลอดทดลองทัง้ 5 หลอด ดงัน้ี 

• หลอดที ่1  ใสข่า้วสวย 1 กรมั 

• หลอดที ่2  ใสเ่ผอืกตม้สกุ 1 กรมั 

• หลอดที ่3  ใสไ่ขข่าวตม้สกุ 1 กรมั 

• หลอดที ่4  ใสน้ํ่ามนัพชื 1 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 

• หลอดที ่5  ใสข่นมจนี 1 กรมั 
5.  ใชแ้ทง่แกว้คนสารคนใหเ้ขา้กนั ตัง้ทิง้ไวป้ระมาณ 2 นาท ีแลว้หยดสารละสายเบเนดกิต ์

ลงไปหลอดละ 10 หยด สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผล จากนัน้นําไปตม้ในน้ําเดอืดประมาณ 2 – 3 นาท ี
สงัเกตการเปลีย่นแปลงหลงัตม้ และบนัทกึผล 

6.  นําขา้วสวย  เผอืกตม้  ไขข่าว  น้ํามนัพชื  และขนมจนี  จาํนวนเทา่กบัในขอ้ 4 ใสใ่น 
หลอดทดลองขนาดเล็กชนิดละ 1 หลอด  เขยีนหมายเลขกาํกบั  แล้วหยดสารละลายเบเนดกิต์ 
หลอดละ 10 หยด สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึผล  จากนัน้นําไปตม้ในน้ําเดอืดประมาณ  
2 – 3 นาท ี สงัเกตการเปลีย่นแปลงหลงัตม้ และบนัทกึผล 

7.  ใสน้ํ่าลายจาํนวน 1 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร  ลงในหลอดทดลองขนาดเลก็แลว้หยดสารละลาย 
เบเนดกิต์ลงไปจาํนวน 10 หยด  สงัเกตการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้และบนัทกึผล จากนัน้นําไปต้ม
ในน้ําเดอืดประมาณ 2 – 3 นาท ี สงัเกตการเปลีย่นแปลงหลงัตม้ และบนัทกึผล 

8.  นําขา้วสวย  เผอืกตม้  ไขข่าว  น้ํามนัพชื  และขนมจนี  ใสล่งในจานหลุมโลหะ  
ชนิดละหลุม  ระวงัอยา่ใหห้กปนกนั  แลว้หยดสารละลายไอโอดนีลงไป  หลุมละ 3 หยด สงัเกต       
การเปลีย่นแปลง และบนัทกึผล 
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       แบบบนัทึกผลกจกรรมิ  

                            กจกรรมท่ี ิ 2 การยอยทางเคมีในปาก ่ (ตอนท่ี 1) 
 

 
สมาชกิกลุ่ม 
1.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
2.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
3.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่.... 
4.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
5.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
 

 

ตารางบนัทึกผล 
ผลการทดสอบ 

สารละลายเบเนดกต์ิ  สารท่ีทดสอบ 

กอนต้ม่  หลงัต้ม 

สารละลาย
ไอโอดีน 

น้ําลาย+ขา้วสวย   - 
ขา้วสวย    

น้ําลาย+เผอืกตม้   - 
เผอืกตม้    

น้ําลาย+ไขข่าว   - 
ไขข่าว    

น้ําลาย+น้ํามนัพชื   - 
น้ํามนัพชื    

น้ําลาย+ขนมจนี   - 
ขนมจนี    
น้ําลาย   - 

 
อภปรายและสรปุผลิ  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหดัท้ายกจกรรมิ  
1. สารใดบา้ง ทีท่ดสอบดว้ยสารละลายเบเนดกิตแ์ลว้เกดิการเปลีย่นแปลง 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. ในน้ําลายมน้ํีาตาลอยูห่รอืไม ่ ทราบไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ในอาหารทีท่ดสอบมน้ํีาตาลอยูห่รอืไม ่ ทราบไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4. อาหารใดบา้งทีท่ดสอบดว้ยสารละลายไอโอดนีแลว้ทาํใหส้ารละลายไอโอดนีเปลีย่นสจีาก 
 สน้ํีาตาลเป็นสมีว่ง 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

5. เพราะเหตุใดเวลาทีเ่คีย้วขา้วเป็นเวลานาน ๆ จงึมรีสหวาน 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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จดุประสงคข์องกจกรรมิ  

1. นกัเรยีนอธบิายไดว้า่พืน้ทีผ่วิสมัผสัของอาหารมผีลต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลสใน
น้ําลาย 

2. นกัเรยีนอธบิายเหตุผลทีต่อ้งเคีย้วอาหารใหล้ะเอยีดได ้
เวลาท่ีใช้  2 ชัว่โมง 
 
 
วสัด ุอปุกรณ์และสารเคมี 

1. น้ํากลัน่ จาํนวน 300 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
2. น้ําลาย จาํนวน 15 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
3. ยางรดัของ จาํนวน 6 เสน้ 
4. ทีจ่บัหลอดทดลอง จาํนวน 1 อนั 
5. ขนมจนี จาํนวน 4 กรมั 
6. ขา้วสวย จาํนวน 4 กรมั 
7. หลอดทดลองขนาดเลก็ จาํนวน 6 หลอด 
8. กล่องพลาสตกิเบอร ์1 จาํนวน 2 ใบ 
9. ไมข้ดีไฟ จาํนวน 1 กลกั 
10. หลอดหยด จาํนวน 1 อนั 
11. โกรง่ จาํนวน 1 อนั 
12. ทีต่ัง้หลอด จาํนวน 1 อนั 
13. ตะเกยีงแอลกอฮอลพ์รอ้มทีก่ ัน้ลม จาํนวน 1 ชุด 
14. กระดาษเซลโลเฟนขนาด 15 x 15 เซนตเิมตร จาํนวน 6 แผน่ 
15. เผอืกตม้ ขนาด 1 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จาํนวน 2 กอ้น 
16. บกีเกอรข์นาด 250 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จาํนวน 1 ใบ 
17. หลอดฉีดยาขนาด 5 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร  จาํนวน 3 อนั 
18. สารละลายเบเนดกิต ์

 
 
 
 

กจกรรมท่ี ิ 2  การยอยทางเคมีในปาก ่ (ตอนท่ี 2) 

 

โอโ้ห ! อุปกรณ์เตม็เลย
ครบั น่าสนุกจงัอยาก
ทดลองแลว้......... 
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วธีทาํกจกรรมิ ิ  
1. บว้นปากใหส้ะอาด แลว้บว้นน้ําลายเกบ็ไวใ้นบกีเกอร ์จาํนวน 15 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
2. นํากระดาษเซลโลเฟนขนาด 15 x 15 เซนตเิมตร จาํนวน 2 แผน่ มาชุบน้ําและบุลงใน 

กล่องพลาสตกิเบอร ์1 กล่องละ 1 แผน่ 
3. ใสน้ํ่าลาย 2 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ลงในกระดาษเซลโลเฟนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2 ทัง้ 2 แผน่ 
4. บดเผอืกตม้สกุ 1 กอ้น แลว้ใสล่งในกระดาษเซลโลเฟนแผน่ที ่1 และเผอืกตม้สกุกอ้นที ่

ไม่บดใส่ลงในกระดาษเซลโลเฟนแผ่นที่ 2 พรอ้ม ๆ กนัทัง้ 2 ที่ แล้วรวบส่วนบนของกระดาษเซล
โลเฟนใหเ้ป็นถุงรดัดว้ยยางใหแ้น่น ระวงัอย่าใหม้รีอยรัว่ และอย่าใหส้ารหกออกมาภายนอก แล้ว
ลา้งขา้งนอกถุงดว้ยน้ําสะอาด 

5. ใสน้ํ่าลงในกล่องพลาสตกิเบอร ์1 ทัง้ 2 กล่อง กล่องละ 10 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร แลว้นํา 
ถุงกระดาษเซลโลเฟนทีไ่ดจ้ากขอ้ 4 ลงแชใ่นน้ํา กล่องละ 1 ถุง พรอ้มๆ กนั นานประมาณ 10 นาท ี

6. ยกถุงกระดาษเซลโลเฟนออก แลว้ใชห้ลอดฉีดยาดดูสารทีไ่ดจ้ากการแชถุ่งกระดาษเซลโลเฟน 
ในกล่องพลาสตกิทัง้ 2 กล่อง กล่องละ 2 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร ใสล่งในหลอดทดลองขนาดเลก็ แลว้
หยดสารละลายเบเนดกิตล์งไป หลอดละ 5 หยด นําไปตม้ในน้ําเดอืดเป็นเวลาประมาณ 1 – 2 นาท ี
เปรยีบเทยีบสทีีไ่ดจ้ากสารทัง้ 2 หลอด แลว้บนัทกึผล 

7. ทาํเชน่น้ีแต่เปลีย่นอาหารเป็น ขา้วสวยบดละเอยีด และไมบ่ดอยา่งละ 1 กรมั ขนมจนี 
บดละเอยีด และไมบ่ด อยา่งละ 1 กรมั แลว้บนัทกึผล 
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แบบบนัทึกผลกจกรรมิ  
กจกรรมท่ี ิ 2 การยอยทางเคมีในปาก ่ (ตอนท่ี 2) 

 
สมาชกิกลุ่ม 
1.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
2.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
3.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่.... 
4.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
5.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 

 
 

ตารางบนัทึกผล 

ผลการสงัเกตเมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบเนดกต์ิ  

ลกัษณะของอาหาร สารท่ีทดสอบ 

บดละเอียด ไมบด่  
น้ําลาย + เผอืกตม้   
น้ําลาย + ขา้วสวย   
น้ําลาย + ขนมจนี   

 
อภปรายและสรปุผลิ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกหดัท้ายกจกรรมิ  
1. อาหารทีบ่ดละเอยีด และไมบ่ด มพีืน้ทีผ่วิแตกต่างกนัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ผลการทดสอบดว้ยสารละลายเบเนดกิตข์องอาหารทีบ่ดละเอยีดและไมบ่ด แตกต่างกนั
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

 

3. ลกัษณะของอาหารแบบใดทีย่อ่ยแลว้ไดน้ํ้าตาลมากทีส่ดุ ทราบไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

4. พืน้ทีผ่วิสมัผสัของอาหารมผีลต่อการทาํงานของเอนไซมใ์นน้ําลายอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

5. นกัเรยีนคดิวา่เพราะเหตุใดเราจงึตอ้งเคีย้วอาหารใหล้ะเอยีด 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
พวกเราไปทาํแบบทดสอบทา้ยหน่วย
การเรยีนรูก้นัดกีวา่ ไปเรว็ !!!!! 
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แบบฝึกหดักอนเรียน ่ - หลงัเรียน 
หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 1 
เร่ือง ระบบยอยอาหาร่  

 

     คาํช้ีแจง 1. แบบฝึกหดัน้ี เป็นแบบปรนยั เลอืกตอบจาก 4 ตวัเลอืก  จาํนวน 10 ขอ้ 
         2. เลอืกคาํตอบทีถู่กทีส่ดุเพยีง 1 ขอ้  

         3. กา  ×  ทบั ก,ข,ค หรอื ง  หน้าคาํตอบทีเ่ลอืก  
 

1. ขอ้ใดอธบิายความของคาํวา่ “ ยอ่ย ”ไดถู้กตอ้ง 
  ก. การเปลีย่นเน้ือทีข่องอาหารใหล้ดน้อยลง 
  ข. การเปลีย่นอนุภาคของสารอาหารใหม้ขีนาดเลก็ลง 
  ค. การเปลีย่นสารอาหารใหเ้ป็นพลงังานโดยการสนัดาป 
  ง. การเปลีย่นขนาดของชิน้อาหารใหเ้ลก็ลงโดยการเคีย้ว 

2. สารอาหารประเภทใดทีไ่มต้องผาน่ ่ กระบวนการยอ่ยอาหาร 
  ก. คารโ์บไฮเดรต ไขมนั   ข. โปรตนีแรธ่าตุ 
  ค. วติามนิ  แรธ่าตุ   ง. วติามนิ คารโ์บไฮเดรต 

3. เมือ่หยดสารละลายเบเนตกิตล์งในหลอดทดลองหลอดใด  จะพบวา่สารละลายยงัคงเป็นส ี   
ฟาของสารละลายเบเนตกิตเ์หมอืนเดมิหลงันําไปตม้้  

 
 
 
 

 
ก. หลอดที ่1 เทา่นัน้   ข. หลอดที ่2 และ 3 
ค. หลอดที ่3 และ 4   ง. หลอดที ่2 ,3 และ 4 

4. ขอ้ใดบอกอวยัวะทีอ่าหารประเภทต่างๆ ถูกยอ่ยเป็นครัง้แรกไมถู่กตอ้ง 
  
  ก. 
  ข. 
  ค. 
  ง. 
 
 

 

ประเภทของสารอาหาร อวยัวะ 
ผกั ผลไม ้

คารโ์บไฮเครต 
โปรตนี 
ไขมนั 

ลาํไสใ้หญ่ 
ปาก 

กระเพาะอาหาร 
ลาํไสเ้ลก็ 
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5.ขอ้ใดเรยีบเรยีงลาํดบัการยอ่ยอาหารตัง้แต่อนัดบัแรกจนถงึลาํดบัสดุทา้ยไดถู้กตอ้ง 
  ก. ปาก              หลอดอาหาร            ลาํไสเ้ลก็               ลาํไสใ้หญ่ 
  ข. ปาก              กระเพาะอาหาร      ลาํไสเ้ลก็            ลาํไสใ้หญ่ 
  ค. หลอดอาหาร           กระเพาะอาหาร           ลาํไสเ้ลก็            ลาํไสใ้หญ่ 
 ง. หลอดอาหาร          กระเพาะอาหาร        ตบั           ลาํไสเ้ลก็         ลาํไสใ้หญ่ 

6. อนุภาคทีเ่ลก็ทีส่ดุของสารอาหารประเภทโปรตนีคอือะไร 
  ก. กลโูคส    ข. กรดอะมโิน 
  ค. กลเีซอรอล    ง. ลาํไสใ้หญ่ 

7. สารอาหารทุกชนิดจะถูกดดูซมึผา่นเขา้สูเ่ซลลท์ีอ่วยัวะในขอ้ใด 
  ก. ปาก     ข. กระเพาะอาหาร 
  ค. ลาํไสเ้ลก็    ง. ลาํไสใ้หญ่ 

8. ขอ้ใดเป็นหน้าทีข่องลาํไสใ้หญ่ 
  ก. ยอ่ยสลายกากอาหาร   ข. ดดูซมึน้ําออกจากกากอาหาร 
  ค. ยอ่ยสารอาหารประเภทไขมนั  ง. ดดูซมึสารอาหารเขา้สูเ่ซลล ์

9. สารในขอ้ใดทีก่ระเพาะอาหารผลติขึน้มาเพือ่ปรบัสภาพภายในกระเพาะอาหารใหเ้หมาะ
ต่อการทาํงานของเอนไซม ์

  ก. กรดแอซตีกิ    ข. กรดไฮโดรคลอรกิ 
  ค. สารละลายโซเดยีมคลอไรด ์  ง. สารละลายแบเรยีมคลอไรด ์

10. การเคีย้วอาหารใหล้ะเอยีดมผีลดอียา่งไร 
  ก. ทาํใหฟ้นบรหิารอยูเ่สมอั  
  ข. ทาํใหอ้าหารสมัผสักบัเอนไซมม์ากขึน้ 
  ค. ทาํใหล้ิน้ผลติน้ํายอ่ยสาํหรบัรบัรสอาหาร 

ง. เป็นการลดเน้ือทีข่องชิน้อาหาร  ทาํใหอ้าหารยอ่ยไดเ้รว็ขึน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      118 
   

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน่  - หลงัเรียน 
หนวยท่ี ่ 1 เรือ่ง ระบบยอยอาหาร่  

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 1  ข 
ขอ้ 2 ค 
ขอ้ 3 ง 
ขอ้ 4 ก 
ขอ้ 5 ข 
ขอ้ 6 ข 
ขอ้ 7 ค 
ขอ้ 8 ข 
ขอ้ 9 ข 

   ขอ้ 10   ข 
 

 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
 ได้......................คะแนน 

       ทาํได้ก่ีคะแนนครบั 
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      หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 2 
       ระบบหมนุเวียนเลือด 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ประกอบดว้ย   2  กจิกรรม  คอื 
 

กจิกรรมที ่1   ศกึษาสว่นประกอบของหวัใจ 
กจิกรรมที ่2   วดัอตัราการเตน้ของหวัใจ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ใช้เวลาในการศึกษา  6  ชัว่โมง 
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จดุประสงคข์องกจกรรมิ  

1. นกัเรยีนสามารถบอกโครงสรา้งของหวัใจได ้
2. นกัเรยีนอธบิายการหมนุเวยีนของเลอืดในรา่งกายได ้

คาํช้ีแจง  
 1. ใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมน้ีเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม 
 2. ศกึษาใบความรู ้เรือ่ง ระบบหมนุเวยีนเลอืด 
 3. ปฏบิตักิจิกรรมตอนที ่1 และ ตอนที ่2 ตามลาํดบั 

เวลาท่ีใช้   3  ชัว่โมง 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ใบความรู ้เรือ่ง ระบบหมนุเวยีนเลอืด 
 

วสัด ุอปุกรณ์และสารเคมี 
 1.   หวัใจสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม เชน่ หวัใจหม ู จาํนวน 1 หวัใจ 
 2.   มดีโกน จาํนวน 1 อนั 
 3.   ถุงมอืยาง จาํนวน 1 คู ่
 4.   ถาดโลหะ จาํนวน 1 ใบ 
 5.   หวัใจหุน่จาํลอง จาํนวน 1 ชุด 
 6.   ซดีรีอมแสดงการหมนุเวยีนของเลอืด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจกรรมท่ี ิ 1  ศึกษาโครงสร้างของหวัใจ 

เพ่ือน ๆ อยาลืมอานใบความรู้่ ่  นะ
ครบั  เด๋ียวเราไปทาํกจกรรมกนัิ

ดีกวาครบั ่ ...... 
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   ระบบหมุนเวียนเลือด  คือ ระบบการขนส่ง ทําหน้าที่ลําเลียงและ
ถ่ายเทสิ่งต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น อาหาร  ก๊าซ  น้ํา  ฮอรโ์มน ฯลฯ
นอกจากน้ียงัควบคุมอุณหภูมขิองรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาวะทีเ่หมาะสม ช่วย
ในการควบคุมสารอนิทรยีแ์ละของเหลวภายในร่างกาย ระบบหมุนเวยีน
เลอืดประกอบดว้ย 

1.  เลือด  สแีดงสด ส่วนในหลอดเลอืดดาํจะมสีแีดงคลํ้า เป็นของเหลวเหนียวและหนืด  
มกีลิน่คาว รสเคม็ มอุีณหภูมปิระมาณ 38 องศาเซลเซยีส pH ระหว่าง 7.35 – 7.45 เลอืด
ประกอบดว้ยของเหลวลกัษณะใส เรยีกว่า น้ําเลอืด มปีระมาณรอ้ยละ 55 ของเลอืด และสว่นทีเ่หลอื
เป็นของแขง็เรยีกว่า เมด็เลอืด มปีระมาณรอ้ยละ 45 ของเลอืด ประกอบดว้ย เมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดขาว และ
เกลด็เลอืด 
 2.  หลอดเลือด 
 เลอืดไหลอยูใ่นหลอดเลอืดวนเวยีนไปทัว่รา่งกาย หลอดเลอืดม ี3 ชนิด ไดแ้ก่ หลอดเลอืดดาํ  
หลอดเลอืดแดง  และหลอดเลอืดฝอย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        แสดงภาพ  หวัใจมนุษย ์ ท่ีมา : www.student.in.th/article/editor/assets/heart.jpg. 

ใบความรู ้ 
เรือง ระบบ่ หมุนเวียนเลือด 
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3. หวัใจ 
หวัใจเป็นกลา้มเน้ืออยูใ่นทรวงอกคอ่นขา้งไปทางซา้ยเลก็น้อย แบ่งเป็น 4 หอ้ง ดงัน้ี 
(1) ห้องบนขวา  รับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก 

ออกซเิจนน้อย 
(2) หอ้งล่างขวา  รบัเลอืดจากหวัใจหอ้งบนขวา แลว้ไหลไปสูป่อดทัง้สองขา้ง 
(3) หอ้งบนซา้ย  รบัเลอืดทีม่อีอกซเิจนมาก คารบ์อนไดออกไซดน้์อยมาจากปอด 
(4) ห้องล่างซ้าย  รบัเลือดจากหวัใจห้องบนซ้าย ผนังของห้องน้ีจะหนากว่าห้องอื่น ๆ 

เพราะว่าต้องใชแ้รงดนัในการสูบฉีดเลอืด เพื่อส่งเลอืดไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายระหว่างหวัใจ
หอ้งบนและหอ้งล่างจะมลีิน้หวัใจกัน้อยู ่เพือ่ปองกนัไมใ่หเ้ลอืดไหลยอ้นกลบั้  
 

การหมนุเวียนของเลือด 
 การหมุนเวยีนของเลอืด เริม่จากหวัใจหอ้งบนขวารบัเลอืดเสยีจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
แล้วบีบตัวให้เลือดไหลลงสู่ห้องล่างขวา  จากนัน้หวัใจห้องล่างขวาบีบตัวเพื่อส่งเลือดเสียไป
แลกเปลี่ยนก๊าซทีป่อด โดยปอดจะเปลีย่นเลอืดเสยีใหเ้ป็นเลอืดด ีทําใหเ้ลอืดดทีีม่อีอกซเิจนสงูไหล
กลบัเขา้สู่หวัใจทางหอ้งบนซ้าย เมื่อหอ้งบนซ้ายบบีตวัเลอืดจะไหลลงสู่หอ้งล่างซ้าย เมื่อหอ้งล่าง
ซา้ยบบีตวัเลอืดจะไหลออกทางเสน้เอออรต์าซึง่เป็นหลอดเลอืดแดงขนาดใหญ่ ไปเลีย้งส่วนต่าง ๆ 
ของรา่งกาย โดยการปล่อยออกซเิจนไปสนัดาปอาหารทีเ่ซลลใ์นรา่งกายแลว้ จะไหลกลบัเขา้สูห่วัใจ
หอ้งบนขวา หมนุเวยีนเชน่น้ีเรือ่ยไป ดงัแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน (MAC ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 

 
บนขวา 

 
บนซา้ย 

 
ลางขวา่  

 
ลางซา้ย่  

ปอด 

รางกาย่  

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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 การเต้นของหวัใจ 
เกิดจากการที่กล้ามเน้ือของหัวใจบีบตัวและคลายตัว การเต้นของหัวใจแต่ละครัง้

ประกอบดว้ย 2 ตอน คอื ตอนทีบ่บีตวั และตอนทีค่ลายตวั 
ความดนัเลือด  คอื แรงดนัของเลอืดอนัเน่ืองมาจากการบีบตวัของหวัใจ แรงดนัเลือดจะ

สงูขึน้เมือ่หวัใจบบีตวั และเมือ่หวัใจคลายตวัแรงดนัเลอืดจะลดลง  โดยปกตผิูใ้หญ่จะมคีวามดนัเลอืด
ประมาณ 120/80 มลิลเิมตรของปรอท  คา่ตวัเลขตวัแรก หมายถงึ ค่าความดนัเลอืดสงูสุดขณะหวัใจ
บบีตวัใหเ้ลอืดออกจากหวัใจ  ตวัเลขตวัหลงั หมายถงึ คา่ความดนัเลอืดตํ่าสดุขณะหวัใจคลายตวั 
รบัเลอืดเขา้สู่หวัใจ   ค่าความดนัเลอืดในรา่งกายของคนปกตเิปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัปจจยัหลายั

ประการ เชน่ อาย ุเพศ ขนาดของรา่งกาย อารมณ์ การทาํงาน การออกกาํลงักาย เป็นตน้ 
 

การวดัชีพจร 
คือ  เส้นเลือดที่อยู่ใกล้ข้อมือด้านหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีกระดูกรองรับการตรวจวัด 

ชพีจร สามารถใชป้ลายน้ิวสมัผสั จะรูส้กึมแีรงกระทบเบาๆ ซึง่เป็นจาํนวนทีบ่่งชีจ้าํนวนครัง้ทีห่วัใจ 
บบีตวั 

วธีวดัชีพจริ  
วางน้ิวมอื 3 น้ิวบนเสน้เลอืดในบรเิวณทีบ่อกไว ้แลว้ควรกดใหล้กึกวา่ปกตเิลก็น้อย และอยา่

ใชน้ิ้วหวัแมม่อืจบั เพราะปกตน้ิิวน้ีจะมชีพีจรอยูแ่ลว้ ทาํใหส้บัสนไดง้า่ย สิง่ผดิปกตทิีจ่ะพบได ้คอื  
1. จาํนวนครัง้ของชพีจรใน 1 นาทเีทา่กบัคา่ปกต ิแต่ชพีจรเตน้จงัหวะไมส่มํ่าเสมอ  
2. จาํนวนครัง้ของชพีจรใน 1 นาท ีเทา่กบัคา่ปกต ิแต่ชพีจรเตน้จงัหวะแรงหรอืเบากวา่ปกต ิ
3. จาํนวนครัง้เพิม่ขึน้หรอืลดลงจากคา่ปกต ิ 
 

คา่ปกตขิองชพีจรขณะตื่นนอนตอนเชา้  การเตน้ของชพีจรในผูใ้หญ่                                             
เพศชายทีส่ขุภาพสมบรูณ์ประมาณ  60-65  ครัง้/นาท ี การเตน้ของ                                               
ชพีจรสาํหรบัผูห้ญงิเรว็กวา่ผูช้ายเลก็น้อยประมาณ  7-8  ครัง้/นาท ี                                    

ชพีจรเปลีย่นแปลงตามอายุจะลดลงทลีะเลก็น้อย  ตัง้แต่เกดิจนถงึวยัหนุ่มสาวและจะเพิม่ใน
อายคุอ่นขา้งสงูมาก  คนผอมสงูชพีจรเตน้ชา้กว่าคนอว้นเตีย้  ดงันัน้  จงึควรบนัทกึขนาดและรปูรา่ง
ของร่างกายแต่ละคน  เพราะอาจมผีลต่อการเตน้ของชพีจร  สมาคมหวัใจของอเมรกิายอมรบัว่า
ผูใ้หญ่ปกตมิกีารเตน้ของชพีจรระหวา่ง  50-100  ครัง้/นาท ี  

                                                       ตาราง  เทยีบอตัราชพีจรของคนแต่ละวยั   

 

อาย ุ 20 30 40 50 60 มากกวา่ 70 
อตัราชพีจร 120-140 114-133 108-126 102-119 96-112 90-105 
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วธีทาํกจกรรมิ ิ  
 ตอนท่ี 1   การศึกษาซีดีรอมการหมนุเวียนของเลือดในรางกาย่  
 1.   นกัเรยีนศกึษาการหมนุเวยีนของเลอืดในรา่งกายจากซดีรีอม พรอ้มทัง้ตอบคาํถามใน
ใบงานประกอบการศกึษา โดย 
  1.1   พจิารณาขอ้คาํถามในใบงานประกอบการศกึษาจนเขา้ใจ 
  1.2   ศกึษาซดีรีอม การหมุนเวยีนของเลอืด พรอ้มกบัตอบคาํถามลงในใบงาน
ประกอบการศกึษา 
 
 ตอนท่ี 2  การศึกษาหวัใจหนุจาํลองและหวัใจหมู่  
 1.   นกัเรยีนศกึษาหวัใจหุน่จาํลองและหวัใจหม ูดงัน้ี 
  1.1   สงัเกตลกัษณะภายนอกของหวัใจหุน่จาํลอง และหวัใจหม ูเชน่ ลกัษณะทัว่ไป 
ส ีขนาด กลิน่ เป็นตน้ 
  1.2   นบัจาํนวนหอ้งของหวัใจหุน่จาํลอง และหวัใจหม ูและสงัเกตความหนาของ
ผนงัของหอ้งต่าง ๆ ของหวัใจ แลว้บนัทกึผล 
 2.   รว่มกนัอภปิรายถงึความสาํคญัของหวัใจ และอวยัวะอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการหมนุเวยีน
ของเลอืด 
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แบบบนัทึกผลกจกรรมิ  
กจกรรมท่ี ิ 1 ศึกษาโครงสร้างของหวัใจ (ตอนท่ี 1) 

 
 

สมาชกิกลุ่ม 
1.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
2.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
3.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่.... 
4.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
5.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 

 

ตอบคาํถามตอไปน้ี่  
1. หวัใจของมนุษยม์กีีห่อ้ง อะไรบา้ง 

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

.............................................................................................................................................. 
2.  หวัใจหอ้งใดทีร่บัเลอืดจากสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย 

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

.............................................................................................................................................. 
3.  หวัใจหอ้งใดทีส่ง่เลอืดไปแลกก๊าซทีป่อด 

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

.............................................................................................................................................. 
4.  หวัใจหอ้งใดทีร่บัเลอืดกลบัจากปอด 

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

.............................................................................................................................................. 
      5.  หวัใจหอ้งใดทีท่าํหน้าทีส่บูฉีดเลอืดไปยงัสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

6.  เลอืดทีม่าจากสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย และเลอืดทีม่าจากปอดมคีวามแตกต่างกนั 
     อยา่งไร 

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

.............................................................................................................................................. 
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7. ถา้หลอดเลอืดมคีอเลสเตอรอลอุดตนั จะมผีลอยา่งไรต่อการไหลเวยีนของเลอืด 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 

              จงเขยีนแผนภาพแสดงการหมุนเวยีนของเลอืดในรา่งกาย 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
บนขวา 

 
บนซา้ย 

 
ลางขวา่  

 
ลางซา้ย่  

ปอด 

สวนตาง ๆ ของรางกาย่ ่ ่  
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แบบบนัทึกผลกจกรรมิ  
กจกรรมท่ี ิ 1 ศึกษาโครงสร้างของหวัใจ (ตอนท่ี 2) 

 
 

สมาชกิกลุ่ม 
1.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
2.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
3.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่.... 
4.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
5.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 

 
ตารางบนัทึกผลการศึกษาหวัใจ 
 

ผลการศกึษา 
ลกัษณะภายใน 

การศกึษา 
ลกัษณะภายนอก จาํนวน

หอ้ง 
ความหนาของผนงัหอ้งหวัใจ 

หวัใจ
หุน่จาํลอง 

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

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

หวัใจหม ู

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

…………. ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
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อภปรายและสรปุผลิ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
แบบฝึกหดัท้ายกจกรรมิ  

1. หวัใจหมมูลีกัษณะภายนอกอยา่งไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. หวัใจคนมกีีห่อ้ง อะไรบา้ง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. ผนงัของหวัใจหอ้งใดหนาทีส่ดุ และนกัเรยีนคดิวา่เพราะอะไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

4. ในระบบหมนุเวยีนเลอืดปอดทาํหน้าทีอ่ะไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

5. หวัใจมคีวามสาํคญัอยา่งไรต่อรา่งกาย และนกัเรยีนมวีธิกีารดแูลหวัใจอยา่งไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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จดุประสงคข์องกจกรรมิ  
1. วดัอตัราการเตน้ของหวัใจได ้
2. ทดลองและอธบิายการเตน้ของหวัใจก่อนและหลงัออกกาํลงักายได ้
3. สาํรวจอตัราการเตน้ของหวัใจของบุคคลต่าง ๆ และบอกปจัจยัต่าง ๆ ทีท่าํใหอ้ตัราการ

เตน้ของหวัใจมคีวามแตกต่างกนั 
เวลาท่ีใช้  3 ชัว่โมง 
วสัด ุอปุกรณ์   นาฬกิา 1 เรอืน   
วธีทาํกจกรรมิ ิ  
 ตอนท่ี 1   วดัอตัราการเต้นของหวัใจกอนและหลงัออกกาํลงักาย่  

1. วดัอตัราการเตน้ของหวัใจ ซึง่ทาํไดโ้ดยวดัอตัราการเตน้ของชพีจร 
2.  จบัคู่กนัวดัชีพจรโดยผู้ที่ถูกวดัหงายมือขึ้นขา้งหน่ึง ผู้วดัใช้น้ิวชี้และน้ิวกลางแตะที่

บรเิวณขอ้มอืตรงตําแหน่งซึง่รูส้กึวา่มกีารเตน้ของชพีจร กดลงเลก็น้อยจนพบบรเิวณทีม่กีารเตน้ของ
ชพีจร วางน้ิวมอืในตําแหน่งทีพ่บการเตน้ของชพีจรทีช่ดัเจนทีส่ดุ นบัจาํนวนครัง้ของการเตน้ของชพี
จรภายในเวลา 1 นาท ีทาํเชน่เดมิอกี 2 ครัง้ หาคา่เฉลีย่ และบนัทกึผล 
 
 
 

                                                    ภาพวธิจีบัชพีจรทีป่ลายแขนทอ่นลา่ง  

 

 
3. นกัเรยีนวิง่รอบสนาม เป็นเวลา 2 นาท ีแลว้วดัอตัราการเตน้ของชพีจร ทาํเชน่เดมิอกี  

2 ครัง้ หาคา่เฉลีย่ และบนัทกึผล 
4. ผลดัเปลีย่นกนัทาํกจิกรรมตามขอ้ 1 และ 2 แลว้บนัทกึผลลงในตาราง 

 ตอนท่ี 2  สาํรวจอตัราการเต้นของหวัใจของบคุคลตาง ๆ่  
 1.   นกัเรยีนเลอืกสาํรวจอตัราการเตน้ของหวัใจของบุคคลต่าง ๆ เชน่ คุณพอ่ คุณแม ่
คุณคร ูญาตพิีน้่องอยา่งน้อย 4 คน โดยเลอืกบุคคลทีต่่างเพศ และต่างวยักนั 
 2.   สอบถามอาย ุและเพศ แลว้เขยีนลงในตารางบนัทกึผลการสาํรวจใหส้มบรูณ์ 
 3.   นบัจาํนวนครัง้ของการเตน้ของชพีจรภายในเวลา 1 นาท ีทาํเชน่เดมิอกี 2 ครัง้          
หาคา่เฉลีย่ และบนัทกึผล 
 4.   นําผลการสาํรวจทีไ่ดม้าอภปิรายกบัเพือ่นในชัน้เรยีน 

กิจกรรมที ่ 2  วดัอตัราการเตน้ของหวัใจ 
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แบบบนัทึกผลกจกรรมิ  
กจกรรมท่ี ิ 2 วดัอตัราการเต้นของหวัใจ (ตอนท่ี 1) 

 
สมาชกิกลุ่ม 
1.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
2.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
3.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่.... 
4.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 
5.ชื่อ  - นามสกุล ................................................................ชัน้........... เลขที.่..... 

 

ตารางบนัทึกผล 
 

อตัราการเต้นของหวัใจ (ครัง้/นาที) 
สภาพรางกาย่  

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 เฉล่ีย 
ก่อนออกกาํลงักาย 

(สภาพปกต)ิ 
    

หลงัออกกาํลงักาย 
(วิง่รอบสนาม) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
อภปรายและสรปุผลิ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

วธีิหาค่าเฉลีย่  ทาํไดด้งันีครับ้  
 

ผลรวมของอตัราการเตน้ของชีพจรแตละครัง่ ้  
จาํนวนครังท่ีวดั้  



                                                                                                                                      131 
   

แบบฝึกหดัท้ายกจกรรมิ  
1. อตัราการเตน้ของหวัใจโดยเฉลีย่ก่อนออกกาํลงักายมคีา่เทา่ใด 

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

..................................................................................................................................................... 
2. อตัราการเตน้ของหวัใจโดยเฉลีย่หลงัออกกาํลงักายมคีา่เทา่ใด 

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

..................................................................................................................................................... 
3. อตัราการเตน้ของหวัใจก่อนออกกาํลงักายและหลงัออกกาํลงักายแตกต่างกนัอยา่งไร 

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

..................................................................................................................................................... 
4. นกัเรยีนคดิวา่ถา้เพิม่ระยะเวลาในการออกกาํลงักายจะมผีลต่ออตัราการเตน้ของหวัใจ

หรอืไม ่อยา่งไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

5. ถา้เปลีย่นกจิกรรมออกกาํลงักายเป็นอยา่งอื่น เชน่ กระโดด เดนิไปมา นกัเรยีนคดิวา่อตัรา
การเตน้ของหวัใจจะแตกต่างกบัการวิง่รอบสนามหรอืไม ่

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

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

คุณครูครับ    สนุกจงัเลยครับ 
ถูกตอ้ง
แลว้ครับ 
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แบบบนัทึกผลกจกรรมิ  
กจกรรมท่ี ิ 2 การวดัอตัราการเต้นของหวัใจ (ตอนท่ี 2) 

 
 
 

ชื่อ  - นามสกุล ..............................................................ชัน้.................เลขที.่............ 
 
ตารางบนัทึกผลสาํรวจ 
 

อตัราการเต้นของชีพจร (ครัง้/นาที) 
บคุคลท่ีสาํรวจ อาย ุ เพศ 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 เฉล่ีย 

       

       

       
 
อภปรายและสรปุผลิ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
แบบฝึกหดัท้ายกจกรรมิ  
 

1. จากการสาํรวจบุคคลใดมอีตัราการเตน้ของหวัใจเฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ มอีายุเทา่ไร และเพศใด 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. จากการสาํรวจบุคคลใดมอีตัราการเตน้ของหวัใจเฉลีย่สงูทีส่ดุ มอีายุเทา่ไร และเพศใด 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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3. บุคคลทีม่เีพศเดยีวกนัแต่อายตุ่างกนัจะมอีตัราการเตน้ของหวัใจเป็นอยา่งไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

4. บุคคลต่างเพศกนัแต่อายใุกลเ้คยีงกนัจะมอีตัราการเตน้ของหวัใจเป็นอยา่งไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

5. ปจจยัใดบา้งทีม่ผีลต่ออตัราการเตน้ของหวัใจั  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกหดักอนเรียน่ -หลงัเรียน 
หนวยการเรียนรู้ท่ี ่ 2 

เร่ือง ระบบหมนุเวียนโลหติ  
 

     คาํช้ีแจง 1. แบบฝึกหดัน้ี เป็นแบบปรนยั เลอืกตอบจาก 4 ตวัเลอืก  จาํนวน 10 ขอ้ 
         2.  เลอืกคาํตอบทีถู่กทีส่ดุเพยีง 1 ขอ้  

         3. กา  ×  ทบั ก ,ข,ค หรอื ง  หน้าคาํตอบทีเ่ลอืก  
 

1. สว่นประกอบของเลอืดทีม่ปีรมิาณสงูสดุ คอือะไร 
  ก. น้ํา      ข. เกลด็เลอืด   

ค. เซลลเ์มด็เลอืดแดง    ง. เซลลเ์มด็เลอืดขาว  
2. เลอืดจากรา่งกายทีใ่ชจ้นกลายเป็นเลอืดดาํเขา้สูห่วัใจหอ้งใด 

  ก. หอ้งล่างซา้ย     ข. หอ้งล่างขวา 
  ค. หอ้งบนซา้ย     ง. หอ้งบนขวา 

3. ชพีจรของมนุษยใ์นสภาวะรา่งกายปกตเิตน้เฉลีย่กีค่ร ัง้ต่อนาท ี
  ก. 70 – 80      ข. 75 – 85 
  ค. 80 – 85     ง. 80 – 90 

4. ความดนัเลอืด 130/90 มลิลเิมตรของปรอทหมายความวา่อยา่งไร 
  ก. 130 คอื ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจบบีตวั 
      90 คอื ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจอยูใ่นภาวะปกต ิ
  ข. 130 และ 90 คอื ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจคลายตวั 
  ค. 130 และ 90 คอื ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจบบีตวั 
  ง. 130 คอื ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจบบีตวั 
      90 คอื ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจคลายตวั 

5. เซลลเ์มด็เลอืดแดงสรา้งไมไ่ดส้รา้งขึน้จากสว่นใดของรา่งกาย 
  ก. ตบั      ข. มา้ม 
  ค. ไขกระดกู     ง. ต่อมน้ําเหลอืง 

6. เซลลเ์มด็เลอืดขาวมหีน้าทีส่าํคญัอยา่งไรต่อรา่งกาย 
  ก. ลาํเลยีงน้ํา     ข. ลาํเลยีงอาหาร 
  ค. ปองกนัเชือ้โรค้     ง. ทาํใหเ้ลอืดตกตะกอน 

7. เซลลเ์มด็เลอืดแดงประกอบดว้ยสารโปรตนีเรยีกวา่อะไร 
  ก. ฮโีมโกลบนิ     ข. ฮโีมไซยานิน 
  ค. ฮโีมโปรโตซมึ    ง. ฮโีมซลิเิกต 
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8. หวัใจจะมผีนงัหนาแขง็แรงกัน้ระหวา่งหวัใจแต่ละหอ้งเพือ่จุดประสงคใ์ด 
        ก. กัน้ไมใ่หเ้ลอืดไหลปนกนั   ข. ปรบัความดนัโลหติใหค้งที ่
  ค. กัน้ไมใ่หเ้ลอืดไหลยอ้นกลบั   ง. ทาํใหเ้ลอืดไหลไปในทางเดยีวกนั 

9. เกลด็เลอืดชว่ยใหเ้ลอืดแขง็ตวัเมือ่ใด 
  ก. เลอืดจางเกนิไป    ข. เลอืดออกมบีาดแผล 
  ค. เลอืดขาดวติามนิเค    ง. เลอืดขาดเมด็เลอืดขาว 

10. หวัใจหอ้งทีผ่นงัหนาสดุคอืหวัใจหอ้งใด และเหตุทีผ่นงัหนาเพือ่อะไร 
  ก. หอ้งล่างขวา เพราะตา้นทานการไหลของเลอืด 
  ข. หอ้งบนขวา เพราะทาํหน้าทีล่าํลยีงเลอืดออกซเิจนสงู 
  ค. หอ้งล่างซา้ย เพราะตอ้งสบูฉีดเลอืดไปเลีย้งยงัสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย 
  ง. หอ้งบนซา้ย เพราะตอ้งรบัเลอืดดทีีฟ่อกจากปอดเพือ่นําไปใชใ้นรา่งกาย 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน่  - หลงัเรียน 
หนวยท่ี ่ 2 เรือ่ง ระบบหมนุเวียนเลือด 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขอ้ 1  ก 
ขอ้ 2 ง 
ขอ้ 3 ก 
ขอ้ 4 ง 
ขอ้ 5 ง 
ขอ้ 6 ค 
ขอ้ 7 ก 
ขอ้ 8 ค 
ขอ้ 9 ข 

   ขอ้ 10   ค 
 

 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
 ได้......................คะแนน 

       ทาํได้ก่ีคะแนนครบั 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทางการเรียนวทยาศาสตร์ิ ิ์  
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทางการเรียนวทยาศาสตร์ิ ิ์  

   เร่ือง...รางกายมนุษย์่   
ผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  

 
คาํช้ีแจง 

1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นปรนยั 4 ตวัเลอืก  จาํนวน 30 ขอ้  ใชเ้วลาในการทาํ 50 นาท ี
2. เลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงคาํตอบเดยีว แลว้ทาํเครือ่งหมายกากบาท (X) ลงใน

กระดาษคาํตอบ 
3. ถา้ตอ้งการเปลีย่นคาํตอบใหท้าํเครือ่งหมาย = ทบัคาํตอบเดมิ  
4. หา้มขดีเขยีน หรอืทาํเครือ่งหมายใด ๆ ลงในขอ้สอบ 
 

 

1. ขอ้ใดแสดงความหมายของการยอ่ยอาหาร 
 ก. การนําอาหารไปใชภ้ายในเซลลร์า่งกาย 
 ข. การสลายโมเลกุลอาหารเพือ่ใหไ้ดพ้ลงังาน 
 ค. การสลายโมเลกุลอาหารเพือ่ใหม้ขีนาดเลก็ลง 
 ง. การทาํใหอ้าหารมขีนาดเลก็ลงเพือ่สะดวกต่อการกนิ 
2. ในขณะทีเ่คีย้วขา้วจะรูส้กึหวานเกดิขึน้เพราะเหตุใด 
 ก. มน้ํีาตาลปนอยูใ่นขา้ว    ข. น้ําลายทาํใหเ้กดิความหวาน 
 ค. ขา้วมรีสหวานเพราะเป็นคารโ์บไฮเดรต ง. เอนไซมใ์นน้ําลายเปลีย่นขา้วใหเ้ป็นน้ําตาล 
3. สว่นใดของทางเดนิอาหารทีไ่มไ่ดส้รา้งเอน็ไซมอ์ะไมเลส 
 ก. ปาก      ข. ตบัออ่น 
 ค. ลาํไสเ้ลก็     ง. กระเพาะอาหาร 
4. กลุ่มอาหารตามขอ้ใดทีเ่รารบัประทานหรอืยอ่ยแลว้มฤีทธเิป็นกรด์  
 ก. สบัปะรด,เปปซี ่๊ และ ไขต่ม้   ข. ฝรัง่ดอง,มะมว่ง และ มะละกอสกุ 
 ค. น้ําพรกิมะขาม,แกงเลยีงบวบ และ เตา้หูท้อด ง. แกงไก่,กลว้ยบวดช ีและ ผดัผกัคะน้า 
5. ขอ้ใดไมใช่ ่หน้าทีข่องน้ําด ี(bile) จากตบั 
 ก. ชว่ยทาํใหไ้ขมนัแตกตวัเป็นเมด็เลก็ ๆ  ข. ชว่ยในการดดูซมึอาหารเขา้สูเ่สน้เลอืด 
 ค. ลดความเป็นกรดของอาหารทีล่าํไสเ้ลก็ ง. ยอ่ยไขมนัใหเ้ป็นกรดไขมนั และกลเีซอรอล 
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6. เมือ่หยดสารละลายเบเนตกิตล์งในหลอดทดลองหลอดใด  จะพบวา่สารละลายยงัคงเป็นสฟีาของ้

สารละลายเบเนตกิตเ์หมอืนเดมิ 
 

 
 
 
 

 
ก. หลอดที ่1 เทา่นัน้   ข. หลอดที ่2 และ 3 
ค. หลอดที ่3 และ 4   ง. หลอดที ่2 ,3 และ 4 

7.เทน้ําแปงสกุความเขม้ขน้ ้ 0.1% ลงในสารละลายอะไมเลสเขม้ขน้ 1% ในปรมิาณเทา่ ๆ กนั คนให้
ผสมกนั ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้งนาน 1 ชัว่โมง จงึหยดสารละลายไอโอดนีลงไป 2-3 หยด จะมกีร
เปลีย่นแปลงอยา่งไร 
 ก. ไดต้ะกอนสแีดงอฐิ    ข. ของผสมเปลีย่นเป็นสน้ํีาเงนิ 
 ค. ของผสมมสีน้ํีาตาลออ่น ๆ ตามสไีอโอดนี ง. ของผสมไมม่สี ีเพราะแปงแพรไ่ปทัว่้  
8. อวยัวะใดบา้งทีส่รา้งน้ํายอ่ยเพือ่ยอ่ยโปรตนี 
 ก. ต่อมน้ําลาย,กระเพาะอาหาร และ ลาํไสเ้ลก็ ข. ตบัออ่น,ลาํไสเ้ลก็ และ กระเพาะอาหาร 
 ค. ตบั,กระเพาะอาหาร และ ลาํไสเ้ลก็  ง. ต่อมน้ําลาย,กระเพาะอาหาร และตบัออ่น 
9. การเคีย้วขา้วนาน ๆ ก่อนกลนื จะเป็นประโยชน์ต่อการยอ่ยอยา่งไร 
 ก. อาหารจะรวมตวักบัน้ํายอ่ยไดด้ ี  ข. อาหารถูกยอ่ยโดยน้ํายอ่ยเรว็ขึน้ 
 ค. อาหารจะถูกยอ่ยเป็นโมเลกุลเดีย่วได ้  ง. อาหารถูกยอ่ยเรว็ไมบ่ดูเน่าในทางเดนิอาหาร 
10. หากถุงน้ําดถีูกตดัออกไปจะเกดิผลเชน่ใดตดิตามมา 
 ก. อาหารไขมนัไมถู่กยอ่ย   ข. ตบัไมส่ามารถสรา้งน้ําดไีด ้
 ค. สภาพความเป็นกรด-เบสไมเ่หมาะสม  ง. อาหารประเภทโปรตนีไดร้บัผลกระทบมาก 
11. ผูเ้รยีนสามารถกลนือาหารและหายใจพรอ้มกนัไดห้รอืไม ่
 ก. ได ้เพราะ หลอดลมกบัหลอดอาหารแยกกนั ข. ได ้เพราะมฝีาปิดกล่องเสยีงเป็นเยือ่บาง ๆ  
 ค. ไมไ่ด ้เพราะ ฝาปิดกล่องเสยีงจะปิดหลอดลม ง. ไมไ่ด ้เพราะ ฝาปิดกล่องเสยีงจะปิดเยือ่จมกู 
12. ขอ้ใดเรยีงลาํดบัการยอ่ยอาหารตัง้แต่อนัดบัแรกจนถงึลาํดบัสดุทา้ยไดถู้กตอ้ง 
 ก. ปาก              หลอดอาหาร            ลาํไสเ้ลก็               ลาํไสใ้หญ่ 
 ข. ปาก              กระเพาะอาหาร      ลาํไสเ้ลก็            ลาํไสใ้หญ่ 
 ค. หลอดอาหาร           กระเพาะอาหาร           ลาํไสเ้ลก็            ลาํไสใ้หญ่ 

ง. หลอดอาหาร          กระเพาะอาหาร        ตบั           ลาํไสเ้ลก็         ลาํไสใ้หญ่ 
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 13. กรดขอ้ใดทีช่ว่ยการทาํงานใหก้บัน้ํายอ่ยในกระเพาะอาหาร 
 ก. กรดซลัฟิวรกิ     ข. กรดไนตรกิ 
 ค. กรดไฮโดรคลอรกิ    ง. กรดคารบ์อนิก 
14. กระดาษเซลโลเฟนเปรยีบเสมอืนสว่นใดของเซลล ์เพราะเหตุใด 
 ก. ผนงัเซลล ์เพราะ ปองกนัอนัตรายแก่เซลล์้  
 ข. เยือ่หุม้เซลล ์เพราะ คดัเลอืกสารผา่นเขา้ออก 
 ค. นิวเคลยีส เพราะ ควบคมุกจิกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล ์
 ง. รา่งแหเอนโดพลาสซมึ เพราะ ลาํเลยีงสารทีส่าํคญัออกนอกเซลล ์
15. อาหารจาํพวกแปงเมือ่การยอ่ยสิน้สดุแลว้จะไดส้ารใด้  
 ก. น้ําตาลมอลโตส    ข. น้ําตาลกลโูคส 
 ค. กรดอะมโิน     ง. กลเีซอรอล 
16. ขอ้ใดมคีวามสมัพนัธก์นัโดยตรง 
 ก. ปาก – เปปซนิ – โปรตนี   ข. กระเพาะอาหาร – เปปซนิ – โปรตนี 
 ค. ลาํไสเ้ลก็ – เปปซนิ – โปรตนี   ง. ตบั – อะไมเลส – แปง้  
17. สาเหตุของการเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารคอือะไร 
 ก. การรบัประทานอาหารทีม่สีารพษิ  ข. กระเพาะอาหารยอ่ยอาหารมากเกนิไป 
 ค. ผนงัเซลลส์รา้งน้ําเมอืกฉาบกระเพาะมากไป ง. กระเพาะอาหารมน้ํีายอ่ยมากขณะทอ้งวา่ง 
18.เมือ่เดก็ชายไขนุ้่ยทานเผอืกตม้เขา้ไป รา่งกายของเดก็ชายไขนุ้่ยจะยอ่ยเผอืกตม้ครัง้แรกทีอ่วยัวะใด 
 ก. ปาก      ข. กระเพาะอาหาร 
 ค. ลาํไสเ้ลก็     ง. ลาํไสใ้หญ่ 
19. อวยัวะใดทีไ่มส่รา้งเอนไซมย์อ่ยอาหาร 
 ก. ตบั      ข. ตบัออ่น 
 ค. ต่อมน้ําลาย     ง. ลาํไสเ้ลก็ 
20. กายอ่ยแปงเกดิขึน้ครัง้แรก และ ครัง้สดุทา้ยทีอ่วยัวะใด้  
 ก. ปาก และ กระเพาะอาหาร   ข. กระเพาะอาหาร และ ลาํไสเ้ลก็ 
 ค. ปาก และ ลาํไสเ้ลก็    ง. กระเพาะอาหาร และ ลาํไสใ้หญ่ 
21. อวยัวะทีค่วบคุมการหมนุเวยีนของเลอืดคอืขอ้ใด 
 ก. ตบั      ข. ปอด 
 ค. หวัใจ     ง. มา้ม 
22. ขอ้ใดคอืแหล่งสรา้งเซลลเ์มด็เลอืดแดงทีส่าํคญัทีส่ดุ 
 ก. ตบั      ข. มา้ม 

ค. ไขกระดกู     ง. ต่อมน้ําเหลอืง 
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23. สว่นใดของเลอืดทีช่ว่ยในการแขง็ตวัของเลอืดเมือ่เกดิบาดแผล 
 ก. น้ํา      ข. เกลด็เลอืด   

ค. เซลลเ์มด็เลอืดแดง    ง. เซลลเ์มด็เลอืดขาว 
24. กลา้มเน้ือหวัใจหอ้งใดหนาทีส่ดุ 
 ก. หอ้งล่างซา้ย     ข. หอ้งล่างขวา 

ค. หอ้งบนซา้ย     ง. หอ้งบนขวา 
25. การลาํเลยีงเลอืดทีถู่กสบูฉีดออกจากหวัใจไปสูส่ว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย เป็นหน้าทีข่องอวยัวะใด 
 ก. หลอดเลอืดแดง    ข. หลอดเลอืดดาํ 
 ค. ปอด      ง. ลาํไสเ้ลก็ 
26. อวยัวะใดทาํหน้าทีล่าํเลยีงเลอืดกลบัเขา้สูห่วัใจเป็นหน้าทีข่องอวยัวะใด 
 ก. ปอด      ข. ไต 
 ค. หลอดเลอืดดาํ    ง. หลอดเลอืดแดง 
27. โครงสรา้งใดทาํหน้าทีก่าํจดัสิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้สูร่า่งกายและสรา้งภมูติา้นทานโรคใหแ้ก่
รา่งกายของมนุษย ์
 ก. เมด็เลอืดแดง     ข. เมด็เลอืดขาว 
 ค. เกลด็เลอืด     ง. พลาสมา 
28. ก๊าซออกซเิจนจะพบในสว่นใด 
 ก. หลอดเลอืดดาํ    ข. หลอดเลอืดแดง 
 ค. หลอดเลอืดฝอย    ง. เกลด็เลอืด และ หลอดเลอืดฝอย 
29. ในการจบัชพีจรโดยเฉพาะตรงขอ้มอืนัน้เราจบัการพองตวัของหลอดเลอืดชนิดใด 
 ก. หลอดเลอืดเวน    ข. หลอดเลอืดฝอย 
 ค. หลอดเลอืดอารเ์ทอร ี    ง. หลอดเลอืดเวน และ หลอดเลอืดอารเ์ทอร ี 
30. ขอ้ใดแสดงทศิทางการไหลของเลอืดเมือ่เขา้สูห่วัใจไปยงัปอดไดถู้กตอ้ง 
 ก. หวัใจหอ้งบนซา้ย       หวัใจหอ้งล่างซา้ย         ปอด              
 ข. หวัใจหอ้งบนซา้ย      หวัใจหอ้งล่างขวา            ปอด 
 ค. หวัใจหอ้งบนขวา           หวัใจหอ้งล่างซา้ย            ปอด 

ง. หวัใจหอ้งบนขวา           หวัใจหอ้งล่างขวา             ปอด 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธทางการเรียนวทยาศาสตร์ิ ิ์  
   เร่ือง...รางกายมนุษย์่   

 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
 ได้......................คะแนน 

       ทาํได้ก่ีคะแนนครบั 

1.ค 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ง 7.ค 8.ข 9.ข 10.ก 
 
 

11.ค 12.ข 13.ค 14.ข 15.ข 16.ข 17.ง 18.ก 19.ก 20.ค 
 
 

21.ค 22.ค 23.ข 24.ก 25.ก 26.ค 27.ข 28.ข 29.ค 30.ง 
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แบบประเมนเจตคตตอวทยาศาสตร์ิ ิ ิ่  
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แบบประเมนเจตคตตอวทยาศาสตร ์ิ ิ ิ่  
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................ชัน้........เลขที.่........ 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมทีัง้หมด 30 ขอ้  โปรดอา่นขอ้ความในแต่ละขอ้ แลว้พจิารณา 

แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอขอ้ความนัน้ดว้ยการทาํเครือ่งหมาย ลงในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
ผูเ้รยีน 

2. แบบสอบถามน้ีไมม่คีาํตอบใดถูกหรอืผดิ ผูเ้รยีนสามารถตอบตามความคดิเหน็ของ
ผูเ้รยีนมากทีส่ดุ แบบสอบถามน้ีไมม่ผีลต่อคะแนน 

3. ผูเ้รยีนตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้  ใชเ้วลา 40 นาท ี
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0. 
00. 

 
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีย่าก 
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่ปีระโยชน์ 
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……... 
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1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
8. 
 

9. 
 

10. 
 
 
  11. 
 
  12. 
  13. 
 
  14. 
 
  15. 
 

 
ขา้พเจา้มคีวามสขุเมือ่ไดท้ดลอง
วทิยาศาสตร ์
ขา้พเจา้อยากเรยีนวชิาอื่นแทนวชิา
วทิยาศาสตร ์
วทิยาศาสตรท์าํใหค้นเรามเีหตุผล 
เรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ลว้ไมส่ามารถ
นําไปใชพ้ฒันาตนเองได ้
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนสนุก 
วทิยาศาสตรไ์มช่ว่ยใหเ้รยีนวชิาอื่นๆ 
ไดด้ขีึน้ 
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีน่่าสนใจ 
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีเ่รยีนแลว้
สิน้เปลอืงอุปกรณ์ 
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่นุษยนํ์าไป
พฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้า 
วทิยาศาสตรจ์ะทาํใหม้นุษยเ์กดิ
ความเครยีดเพราะตอ้งขบคดิปญหาั

ตลอดเวลา 
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีน่่าเรยีนกวา่วชิา
อื่น ๆ  
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีน่่าเบื่อ 
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีค่วรใหเ้วลา
มากกวา่น้ี 
ขา้พเจา้รูส้กึกงัวลมากเมือ่เรยีนวชิา
วทิยาศาสตร ์
วทิยาศาสตรเ์ป็นวชิาทีช่ว่ยใหส้งัคม
กา้วหน้า 
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ระดบัความคดเหน็ิ  

ข้อท่ี ข้อความ 

เห
น็ด้

วย

อย
าง
ยง

่
ิ่  

เห
น็ด้

วย
 

ไม
แน

ใจ
่

่
 

ไม
เห
น็ด้

วย
่

 

ไม
เห
น็ด้

วย
่ อย
าง
ยง

่
ิ่  

 

 
16. 

 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
21. 

 
22. 

 
23. 
24. 

 
25. 

 
26. 

 
27. 

 
28. 

 
 
 29. 
 

 

 
การปฏบิตักิารทดลองบางครัง้อนัตราย
และน่ากลวัทาํใหผู้เ้รยีนไมช่อบเรยีน 
ถา้ขา้พเจา้พบบทความทาง
วทิยาศาสตรจ์ะเกบ็ไวอ้า่นและศกึษา 
ในชัว่โมงการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ต่ละ
ครัง้ขา้พเจา้ตอ้งการใหห้มดไปเรว็ ๆ 
ชัว่โมงวทิยาศาสตรเ์ป็นชัว่โมงที่
ขา้พเจา้รอคอย 
เมือ่ผูส้อนใหท้าํการทดลองขา้พเจา้ตอ้ง
ฝืนใจทาํจนสาํเรจ็ 
เมือ่ผูส้อนใหท้าํการทดลองขา้พเจา้จะ
ตัง้ใจทาํอยา่งดเียีย่ม 
ในชัว่โมงวทิยาศาสตรข์า้พเจา้ชอบ
แอบอา่นหนงัสอืการต์ูนเสมอ 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากวทิยาศาสตรเ์ชื่อถอืได ้
วทิยาศาสตรไ์มส่ามารถพฒันาตนเอง
ได ้
ขา้พเจา้ชอบเทีย่วชมนิทรรศการ
วทิยาศาสตรอ์ยูเ่สมอ 
วทิยาศาสตรม์กีจิกรรมทีท่า้ทาย
ความสามารถ 
ขา้พเจา้ชอบวชิาวทิยาศาสตรม์ากกวา่
วชิาอื่น ๆ  
เมือ่ใดกต็ามทีข่า้พเจา้ลงมอืทดลอง
วทิยาศาสตรข์า้พเจา้จะทาํต่อไป
จนกวา่จะสาํเรจ็ 
ขา้พเจา้ไมช่อบรว่มกจิกรรมงาน
วทิยาศาสตร ์
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ระดบัความคดเหน็ิ  
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30. 
 

 

ทุกครัง้ทีม่รีายการทางโทรทศัน์
เกีย่วกบัวทิยาศาสตรข์า้พเจา้จะดอูยา่ง
ตัง้ใจ 

……... 
 

……... ……... 
 
 

……... 
 
 

……... 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
     ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 

- ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน์  
- คะแนนเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
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ตาราง 13  ผลการทดลองใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เรือ่ง รา่งกายของมนุษยเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
1. ผลสมัฤทธทิางการเรยีนวทิยา์ ศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนกลุ่มตวัอยา่ง  

จาํนวน  50  คน  
 

คนที ่
Pretest 

(  30 คะแนน ) 
Posttest 

( 30 คะแนน ) 
ผลต่าง(D) 

1 13 18 5 
2 23 24 1 
3 19 19 0 
4 18 22 4 
5 13 20 7 
6 23 22 -1 
7 18 20 2 
8 22 22 0 
9 23 24 1 
10 19 21 2 
11 23 25 2 
12 19 24 5 
13 19 22 3 
14 18 22 4 
15 21 24 3 
16 22 25 3 
17 21 26 5 
18 22 24 2 
19 20 23 3 
20 12 19 7 
21 17 20 3 
22 13 16 3 
23 18 20 2 
24 11 16 5 
25 19 24 5 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 

คนที ่
Pretest 

(  30 คะแนน ) 
Posttest 

( 30 คะแนน ) 
ผลต่าง (D) 

26 20 23 3 
27 21 24 3 
28 14 19 5 
29 18 20 2 
30 16 20 4 
31 20 22 2 
32 10 15 5 
33 16 19 3 
34 21 24 3 
35 20 21 1 
36 16 22 6 
37 19 22 3 
38 18 22 4 
39 18 20 2 
40 15 20 5 
41 18 25 7 
42 18 24 6 
43 20 24 4 
44 17 21 4 
45 21 19 -2 
46 20 24 4 
47 17 18 1 
48 19 21 2 
49 20 22 2 
50 22 19 -3 

คา่เฉลีย่ 18.40 21.44 3.04 

D
S  - - 0.30 

 

การคาํนวณคา่  t – test Dependent   Sample  จาก 

  t     =
DS

D           แทนคา่  t     = 
30.0
04.3        =  10.01 
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ตาราง 14  คะแนนเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรก์่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 50 คน  
 

คนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง(D) 
1 120 136 16 
2 119 128 9 
3 108 126 18 
4 99 118 19 
5 102 120 18 
6 113 115 2 
7 120 135 15 
8 124 129 5 
9 106 113 7 
10 93 103 10 
11 104 109 5 
12 96 124 28 
13 88 102 14 
14 91 119 28 
15 128 135 7 
16 83 93 10 
17 97 109 12 
18 112 139 17 
19 108 116 8 
20 104 129 25 
21 96 117 21 
22 128 136 8 
23 98 109 11 
24 122 132 10 
25 128 131 3 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

คนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง (D) 
26 105 109 4 
27 113 128 15 
28 114 119 5 
29 96 109 13 
30 94 121 27 
31 117 122 5 
32 129 135 6 
33 118 129 11 
34 95 116 21 
35 99 108 9 
36 119 133 14 
37 101 122 21 
38 98 110 12 
39 125 129 4 
40 119 133 14 
41 90 104 14 
42 100 113 13 
43 92 102 10 
44 96 124 28 
45 94 104 10 
46 94 106 12 
47 97 117 20 
48 102 138 36 
49 114 122 8 
50 94 109 15 

คา่เฉลีย่ 106.04 119.70 13.66 

D
S  - - 1.10 

 

การคาํนวณคา่  t – test Dependent   Sample  จาก 

           t     =
DS

D     แทนคา่  t     = 
10.1
66.13        = 12.35 
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ประวตัยอผูท้าํสารนพนธ์ิ ิ่  
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