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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  แบบ  Nonequivalent  Control  Group  
Design  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  2)  ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ของโรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎร-
บํารุง)  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  64  คน   แบงเปนกลุมทดลอง  จํานวน  32  คน  กลุมควบคุม  จํานวน  
32  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร   เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวย  
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนกับวิธีสอนตามคูมือครู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอน     
ตามคูมือครู  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( x )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคา           
t – test  แบบ  Independent  คา  t – test  แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)

ผลการวิจัยพบวา
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวย   

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดย    
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู

2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนเรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยกับวิธีสอนทั้ง  2  วิธี อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามวิธีสอน  พบวา      
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  เห็นดวยอยูในระดับมาก  ลําดับที่  1  คือ  การจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอน  เพราะวาเปนวิธีสอนที่สนุกสนาน  ต่ืนเตน   เราใจ  คือไดพิสูจน  คนควา  ทดลอง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น       
รวมกับเพื่อน  และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน   สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู    เห็นดวยอยูในระดับ
มาก  ลําดับที่  1  คือ  ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  เพราะวาทําใหไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อน  ไดสังเกต  
ทดลอง  และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
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The  purposes  of  this  experimental  research  with  nonequivalent  control  group  design  were  :  to  
compare  learning  achievement on  chemical  use  in  daily  life  and  to  study  the  opinions  of  fifth  grade  students  
taught  by  participatory  learning  with  concept  mapping  approach  and  teacher’s  manual.

The  sample  were the fifth  grade  students of  Watyaibanbo  School (Banboradsadornbumroong)  
Meang  Samut  Sakhon  District,  Samut  Sakhon  Province,  which  were  divided  into  one  experimental  group  and  
one  control  group,  each  group  consisted  of  32  students  equally.  The  research  instruments employed  were  
lesson  plans,  achievement  tests  and  questionnaires.  Statistical  analysis  was  accomplished  by  percentage  (%),  
mean  ( x ),  standard  deviation  (S.D.),  t – test  independent,  t – test  dependent  and  content  analysis.

The  results  of  this  research  were  :
1)  The  learning  achievement  on  chemical  use  in  daily  life  of  the  fifth  grade  students  taught  by  

participatory  learning  with  concept  mapping  approach  and  teacher’s  manual  were  statistically significant 
different at  .01  level.  The  student’s  learning  achievement  scores  that  taught  by  participatory  learning  with  
concept  mapping  approach  was  higher  than  that  taught  by  teacher’s  manual.

2)  The  opinions  of  the  fifth  grade  students  towards  the  two  teaching  methods  were  overall  at  a  
high  level.  The  opinions  of  the  fifth  grade  students  taught  by  participatory  learning  with  concept  mapping  
approach  were  at  the  most  agreement  level  on  instructional  activities  aspect  which  they  perceived  that  
teaching  approach  was  fun  and  exciting,  they  proved,  searched  and  shared  ideas  with  the  others  and  were  
able  to  use  the  knowledge  in  daily  life.  Whereas  the  opinions  of  the  fifth  grade  students  taught  by  teacher’s  
manual  were  at  the  most  agreement  level  on  usefulness  of  the  instruction  aspect  which  they  perceived  that  
this  teaching  approach  gave  them  the  opportunity  to  share  ideas  with  the  others,  to  observe,  to  experiment  
and  they  were  able  to  use  knowledge  in  daily  life  as  well.
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บทที่  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม          

การเมือง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย  ภายใตสภาวการณเชนนี้การนํา
ประเทศใหกาวสูยุคแหงขอมูลขาวสารไดนั้นจําเปนตองพัฒนาคน  ปจจัยในการพัฒนาคนคือ        
การศึกษา  ซึ่งถือวาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ  เพราะการศึกษาถือวาเปน
กระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ    มีคุณธรรม    ซื่อสัตย  สุจริต  มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบและใฝหาความรู  สามารถนําความรูมาเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม
ไดอยางมีความสุข         ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา
“…การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดครบถวนพอเหมาะกันทุกๆ ดาน  สังคม
และบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของ   
ประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด…” (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง
สิริราชสมบัติ  ครบ  50  ป  2539:108)

รัฐบาลจึงไดกําหนดวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาคุณภาพคนและคุมครองทาง
สังคมไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  9  (พ.ศ.2545  -  2549)  ที่มุงพัฒนา
คนใหมีคุณภาพ  สุขภาพแข็งแรง  คิดเปนทําเปน  มีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีวิธีคิดอยางมีเหตุผล  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ซื่อสัตยและรับผิดชอบตอสวนรวม  รวมทั้งสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานใหเกิดความสมดุลในการยกระดับ  
คุณภาพชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2000) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
2542:21 - 22)  หมวด  4  มาตรา  22 ระบุวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  ในมาตรา   
23   (1)   เนนการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เนนความสําคัญทั้งความรู  
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คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาที่ตองการ
ใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  
ชาติ  และสังคมโลก    รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร  ความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  ซึ่ง     
สอดคลองกับจุดมุงหมายของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2543 ข:2)  
ในการปฏิรูปการศึกษาคือ สรางบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรูและสังคมแหง        
การเรียนรูใหเกิดขึ้นโดยมุงหวังผูที่ผานการศึกษาแตละคนมีความสามารถและมีคุณลักษณะ       
พื้นฐานที่สําคัญคือ มีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งดานรางกายและจิตใจ  มีความสามารถในการคิด 
ใฝรูและแสวงหาความรูอยูเสมอ  มีความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย  ไมเห็นแกตัว   เสียสละ  อดทน      
มีความเปนประชาธิปไตย  รักชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย โดยอยูบนพื้นฐานของ         
วัฒนธรรมไทยและความเหมาะสมของการศึกษาแตละระดับ

หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  เปนหลักสูตร
ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ  คานิยม  และการจัดการ  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรู         
มีทักษะ  สามารถคิดและแกปญหา  เห็นคุณคาของการเรียนรูและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวันได  โดยหลักสูตรดังกลาวไดจัดมวลประสบการณใหผูเรียนออกเปน  5  
กลุมประสบการณไดแก  กลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  
กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย    กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ   และกลุมประสบการณพิเศษ   โดย
กลุมที่เกี่ยวของกับชีวิตของนักเรียนมากที่สุดคือ  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  (กระทรวง
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2535:2)  ที่ไดบูรณาการเอาวิชาสังคมศึกษา  สุขศึกษาและวิทยาศาสตร
เขาไวในกลุมประสบการณเดียวกัน  ซึ่งวิทยาศาสตรจะประกอบดวย 2  สวนคือ   ตัวความรูและ
กระบวนการแสวงหาความรู  (สมชัย  โกมล  2539, อางถึงใน  นารี  ลือภูเขียว 2541:1)  และ  
นอกจากนี้ วิทยาศาสตรยังไดกําหนดไวในสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช  2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ 2544  ง:9)  ที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรู    
วิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู  โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุก    
ข้ันตอนไดทํากิจกรรมที่หลากหลายในการทําสิ่งตางๆ รอบตัว  ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง  มี
การวางแผน และลงมือปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบดวยกระบวนการที่หลากหลายจากแหลง      
การเรียนรูที่เปนสากลและทองถิ่น  คิดและตัดสินใจเลือกขอมูลที่เปนประโยชนในการแกปญหา   
ซึง่นําไปสูองคความรู   แนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตรแลวสื่อสารส่ิงที่เรียนรูในรูปแบบตางๆ ให
ผูอ่ืนรับรูเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับประเวศ  วะสี  (2533:76 – 79)     
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ที่ไดกลาววา  คนในอนาคตตองฉลาด  คิดเปน สามารถสรางองคความรู โดยจะตองเปลี่ยนวิธีจาก
การถายทอดเนื้อหาไปสูกระบวนการเรียนรู   โดยการฝกใหผูเรียนไดสังเกต  บันทึก  การตั้งคําถาม
และการอภิปรายซึ่งถือวาเปนวิถีชีวิตแหงวิทยาศาสตรมีเหตุมีผลหาความรูเปน  อันเปนพื้นฐาน
ของความเปนมนุษย

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา ตั้งแตในอดีต
จนถึงปจจุบันพบวา   การสอนวิทยาศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร      ดังจะเห็นไดจาก
ผลการวิจยัของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)  ไดรวมกับสมาคม
นานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (International  Association  for  the  
Evaluation of  Education  Achievement  หรือ  IEA)  เพื่อดําเนินงานโครงการวิจัยและ   
ประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรนานาชาติ  คร้ังที่  3  ซึ่งไดดําเนินงานมาตั้งแตป  
พ.ศ.2535  พบวา  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  3 – 4  และระดับมัธยมศึกษา
ปที่  1 – 2  ของนักเรียนไทยในวิชาวิทยาศาสตรอยูในอันดับที่  21 ใน  24  ประเทศ  อยูในอันดับที่  
24 ใน  26  ประเทศ  อยูในอันดับที่  19 ใน  39  ประเทศ  และอยูในอันดับที่  22 ใน  41  ประเทศ  
ตามลําดับ (สุวพร  เซ็มเฮง  2539:28 – 33, อางถึงใน  บัญชา  เพียรชนะ  2542:1) นอกจากนี้แลว  
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาวิทยาศาสตรระดับประเทศ  ในป     
การศึกษา  2541  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเปนรอยละ  48.30  
(กระทรวงศึกษาธิการ,   กรมวิชาการ 2542 ข:1 -11)  ซึ่งจะเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
วิทยาศาสตรยังต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือ  รอยละ  50  และเมื่อพิจารณาเปนเขตการศึกษา      
พบวา  เขตการศึกษา  1  ประกอบดวย  จังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และ
สมุทรสาคร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเปนรอยละ  49.82   ซึ่งจะเห็นวา     
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรอยูในเกณฑที่ควรปรับปรุง  (รอยละ  50) เชนกัน

ผลการประเมินคุณภาพนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่  6   ของสํานักงาน                     
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ในชวงปการศึกษา  2540 – 2542    พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 68.2,  
73.08, และ 69.67  ตามลําดับ  ซึ่งถือวาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือ  รอยละ  75  (สํานักงาน                
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  2542:1)

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   6  ของสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อจําเเนกเปนรายสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  ไดแก  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  อําเภอกระทุมแบน  และอําเภอบานแพว  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  69.93,  68.98  และ  
69.67 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม      
ประสบการณชีวิตอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดคือ  รอยละ  75  (สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร 2542:12) และกลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคล สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  เปนกลุมโรงเรียนหนึ่งที่ประสบปญหาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตต่ํากวาเกณฑที่กลุมโรงเรียนกําหนดคือ รอยละ  70 โดยคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนสวนใหญของนักเรียนอยูที่รอยละ  67.42  รวมทั้งโรงเรียนวัดใหญบานบอ   
(บานบอราษฎรบํารุง)  ซึ่งเปนโรงเรียนหนึ่งที่อยูในกลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคล  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาคร   ระยะปการศึกษา  2541 – 2544  จากการรายงาน    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตอยูใน
เกณฑต่ํา  ซึ่งพิจารณาไดจากตารางที่  1  ดังนี้

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียน
                ชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดใหญบานบอ  ปการศึกษา  2541 – 2544

ปการศึกษา เกณฑ   (รอยละ) คาเฉลี่ย  (รอยละ)
2541 70 63.22
2542 70 58.83
2543 70 66.23
2544 70 69.08

ที่มา:โรงเรียนวัดใหญบานบอ, รายงานการศึกษาประจําปการศึกษา  2541 – 2544   (สมุทรสาคร:
โรงเรียนวัดใหญบานบอ, 2544), 5.

จากตารางที่  1  พบวา   คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  5  โรงเรียนวัดใหญบานบอ  ระหวางปการศึกษา  2541 – 2544  ต่ํากวาเกณฑรอยละ  70  
โดยคะแนนเฉลี่ยสวนใหญของนักเรียนอยูที่รอยละ  60  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตอยูในระดับตํ่า

จากการสอบถามประธานกลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคลและครูผูสอนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2545  เกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอน   
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กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตไดกลาววา  กลุมโรงเรียนบานบอชัยเปนกลุมโรงเรียนหนึ่งที่
ประสบปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตต่ํากวาเกณฑ
ที่กลุมโรงเรียนกําหนดคือ รอยละ 70 โดยการจัดการเรียนการสอนในกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตที่เปนปญหามากที่สุดคือ  ในสวนของวิชาวิทยาศาสตรโดยเนื้อหาที่มีปญหามากที่สุดเปน  
เนื้อหาเกี่ยวกับสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน   ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก  1) ขาดครูที่มีวุฒิการศึกษา
ทางวิทยาศาสตรมาสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตโดยตรง  2)  ส่ืออุปกรณไมเพียงพอตอ
ความตองการของนักเรียน  และไมสอดคลองตอเนื้อหาที่เรียน  3)  ครูจัดกิจกรรมไมไดยึดเด็กเปน
ศูนยกลาง ผูเรียนไมไดลงมือปฏิบัติจริงทําใหขาดความรูความเขาใจในดานของกระบวนการ      
แกปญหาทางวิทยาศาสตร  กระบวนการกลุม  และความสามารถในการปฏิบัติ ผูเรียนขาดความ
สนใจและไมเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร  จึงไมสามารถนําเอาความรูที่ไดไปใชในชีวิต
ประจําวัน

ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ไดตระหนักถึงปญหา
ดังกลาว  จึงไดทําการศึกษารวบรวมเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด  ทั้งในระดับประเทศ  ระดับเขต  ระดับจังหวัด /อําเภอ  กลุมโรงเรียนและระดับ  
โรงเรียน  ซึ่งจากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของ
น้ําคาง  เพิ่มพูน  (2541:บทคัดยอ) พบวา ปญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของครูวิทยาศาสตร   ไดแก   ครูขาดความรูความชํานาญในการสอน  ไมไดรับ
การศึกษาอบรม  ครูมีงานในหนาที่รับผิดชอบมาก  เวลาในการสอนไมเพียงพอ  ผูเรียนขาดความรู
ความสามารถในพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ขาดความสนใจในการเรียน  
ส่ือการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ หองเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนมีไมเพียงพอ 
ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2535:57, อางถึงใน  สุมิตรา   
ฉันทานุรักษ  2543:7)  ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมประสบผลสําเร็จนั้น    
สวนหนึ่งเกิดจากตัวครูคือ ครูไมเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนยังยึดตัวครูเปนศูนยกลางการเรียน 
และครูไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคในการพัฒนาทักษะทั้ง 3  ดาน  
คือดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย  และดานทักษะพิสัยและไมครอบคลุมจุดมุงหมายของหลักสูตร  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของดวงฤดี  ชุนสิทธิ์   (2538:บทคัดยอ)   ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียน
การสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของครู  พบวา  การจัดการเรียนการสอนยังยึดครูเปน
ศูนยกลางยังเนนเนื้อหาวิชามากกวาที่จะสอนใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหา  และงานวิจัยของ      
เกษแกว ปวนแดง  (2539:2, อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ  2544:1 – 2)  ไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่      
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ํา  พบวา   เกิดจากสาเหตุที่สําคัญ  3  ดาน  ไดแก   ดานตัวครู  
ดานผูเรียนและดานหลักสูตร  ในดานตัวครู  พบวา  พฤติกรรมการสอนของครูนั้นไมสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน มีผลสืบเนื่องมาจากครูยังใชวิธีการสอนแบบบรรยายมุงสอนเนื้อหา
มากกวากระบวนการคิด  และยังขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือ การเตรียม
การสอน  ในดานตัวผูเรียน  พบวา ผูเรียนขาดความสนใจในการเรียน เนนการเรียนรูเนื้อหาดวย
การจํามองไมเห็นความสัมพันธของเนื้อหาทั้งหมด และยังขาดทักษะในการคิด และในดาน     
หลักสูตร พบวา เนื้อหาบางสวนของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเปนนามธรรม และมีความ
ซับซอนยากแกการเขาใจของผูเรียน

อยางไรก็ตาม       วิธีการหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ดังกลาวนี้  คือการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยครูจะตองเชื่อวาความรู
เปนสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหมตลอดเวลา ในการเรียนรูนั้นผู เรียนเปนผูกระทําดังนั้น             
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองยึดหลักการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย  ผูเรียน
จึงจะแสดงการเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคลใหปรากฏชัดเจนขึ้น    ชวยใหเขาใจ
ความหมายของตนเองและผูอ่ืน สามารถใชประโยชนจากจุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาและ     
ปรับปรุงตนเอง  ชวยเสริมความมั่นใจในตนเองซึ่งจะชวยใหผูเรียนกลาทํางานที่ยากขึ้นกวาเดิม  
ชวยใหผูเรียนเรียนดีข้ึนทําใหเกิดการจดจําที่คงทน  (วิชัย  วงษใหญ   2542:38 – 39)  สอดคลอง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2540:57, อางถึงใน  ประเชิญ  ชาวหนาไม   
2542:8) ที่ไดเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น       
ครูผูสอนตองปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการคิดอยาง
เปนระบบและมีเหตุผล  มุงใหผูเรียนรักการเรียนรู  รูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห  แสวงหาความรู
และรูจักแกปญหาดวยตนเอง  นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนถาครูใชวิธีที่เหมาะสมกับ         
วิธีการเรียนของผูเรียนจะทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคงทนยั่งยืน  
จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   มีทัศนคติที่ดีตอการสอนและมี
วินัยตอตนเองดีข้ึน  (ศิริยุพา  พูลสุวรรณ  ม.ป.ป.:14, อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ,            
กรมวิชาการ  2544  ข:26)      ดังนั้นเพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการศึกษาจึงเปนหนาที่สําคัญของ
ครูในการหาวิธีสอนตางๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
(พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร 2533:3, อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ  2544:2)  โดยการที่ครูตอง          
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนแบบยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูวิธีสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540:57, อางถึงใน  ประเชิญ  ชาวหนาไม  2542:8)
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สําหรับวิธีสอนวิทยาศาสตรที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นในปจจุบันมีอยูหลายวิธี  เชน  
วิธีสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร  วิธีสอนการเเกปญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร  และวิธีสอน
การฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยที่วิธีสอนดังกลาวนั้นไดมีผูทําวิจัยไวเปนจํานวน
มาก  ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยพบวาเปนวิธีสอนที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ใหสูงขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ  2544  ข:142 – 145)  นอกจากวิธีสอนที่ไดกลาวไว
ขางตนผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีสอน พบวา วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศนสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเชนกัน   จากผลการวิจัยของ 
ประไพพรรณ  บุญคง  (2541:68)  พบวานักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบมี  
สวนรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  สอดคลองกับผลการวิจัยของประวิทย  ออยเธียรชัย  (2544 : บทคัดยอ)   พบวา      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ   
มีสวนรวมกับวิธีสอนตามปกติแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยกลุมที่สอนดวย
วิธีสอนแบบมีสวนรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่สอนดวยวิธีสอนตามปกติ

วิธีสอนแบบมีสวนรวม  เปนการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง  โดยใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม  มีการอภิปรายและสะทอน   
ความคิด   สรางความคิดรวบยอดและนําไปประยุกตใช  (สนอง  อินละคร 2544:44)  และการที่จะ
พัฒนาความสามารถในตัวผูเรียนตองอาศัยความรูสึกอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเขามามี
สวนรวมดวย  ซึ่งจะเปนการถายโอนการเรียนรูซึ่งกันและกัน  (เกษม  วิจิโน  2535:3, อางถึงใน     
ศิริพร  ทุเครือ  2544:2)  การเรียนแบบมีสวนรวมอาศัยหลักการเรียนที่สําคัญ    3    ประการคือ    
กระบวนการกลุม (Group Process / Group Dynamics) การสรรคสรางความรู  
(Constructivism)  และการเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning) โดยนํามาผสมผสานเขา
ดวยกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544  ก:44)  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีความสนุกสนาน
และมีความสนุกกับการเรียน   รวมทั้งผูเรียนยังไดแสดงออกถึงความสามารถของตนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  (วิรัตน  บัวขาว  2544:46)

วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน เปนการสอนตามหลักทฤษฎีการเรียนรูอยางมี      
ความหมายของออซูเบล  (Ausubel) คือใหผูเรียนไดเรียนรูโดยนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับ 
ความรูและประสบการณเดิมซึ่งกอใหเกิดการคิดอยางมีระบบ และกอใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมาย (Meaningful  Learning) ตอผูเรียนแทนการเรียนรูแบบทองจํา (Rote  Learning)  
โดยการสอนที่ใชแผนผังมโนทัศนจะทําใหครูไดเห็นภาพรวมของแนวคิดในเรื่องหนึ่งๆ ของผูเรียน  
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เนื่องจากผูเรียนไดถายทอดความคิดความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ออกมาเปนรูปธรรม  (อัญชลี       
ตนานนท   2536:46 – 47, อางถึงใน  ลออ  อางนานนท  2542:3)  สอดคลองกับเวลตัน  และคณะ   
(Welton  and  others  n.d.,  quoted  in  Newby  2001) ไดกลาวถึงแผนผังมโนทัศน (Concept  
Mapping) วาแผนผังมโนทัศนจะแสดงถึงความสัมพันธระหวางความคิดและการใหเหตุผลของ
มโนทัศนในเรื่องนั้น  นอกจากนี้แลวมโนทัศนจะชวยพัฒนาความเขาใจในดานขององคความรู  
การคนหาขอมูลใหมและความสัมพันธกันของขอมูลใหม   แลวสรุปขอมูลและความรูใหมที่ไดนํา
มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยการออกแบบโครงสรางหรือกระบวนการ    นอกจากนี้แลวแผนผัง
มโนทัศนยังเปนทางเลือกในการแกปญหาอีกดวย (Freeman  2002)   จากผลการวิจัยของ      
ลออ  อางนานนท  (2542:105)   พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนโดยใช
แผนผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสิ่งแวดลอมทางสังคม     
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผัง
มโนทัศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และจากผล      
การวิจัยของ ศิริพร  ทุเครือ (2542:บทคัดยอ)  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใช
แผนผังมโนทัศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริม         
ประสบการณชีวิตสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองตามเปาหมายนโยบายการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขในการไดรวมกันปฏิบัติ  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
เรียนรูและฝกปฏิบัติรวมกันนั้น จะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
มุงพัฒนาทักษะทางสังคม  การรวมมือกันและอยูรวมกับผูอ่ืน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาวจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  เนื่องจาก
เมื่อผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดซึ่งกิจกรรมนั้นตองมีลักษณะที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบหรือ
สรางองคความรูดวยตนเองจากการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  กิจกรรมที่จัดใหตองมี
ความสอดคลองกับความตองการความสนใจของผูเรียน สามารถนําเอาไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันไดทั้งองคความรูและกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ  กับ
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว (Office  of  The  Private  Education  Commission  2001)

จากสภาพปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของ       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาครต่ํากวา
เกณฑที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครกําหนดคือ   รอยละ    75      โดยนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  69.93  นอกจากนี้แลวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสริม        
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ประสบการณชีวิตของกลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคล  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร เปนกลุมโรงเรียนหนึ่งที่กําลังประสบปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม       
สรางเสริมประสบการณชีวิตต่ํากวาเกณฑที่กลุมโรงเรียนกําหนดคือ  รอยละ  70  โดยนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสวนใหญ  คิดเปนรอยละ  67.42  รวมทั้งโรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎร-
บํารุง)  ซึ่งเปนอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยูในกลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคลก็ประสบปญหาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตต่ํากวาเกณฑที่กลุมโรงเรียนกําหนดคือ  รอยละ 70  โดย
คะแนนเฉลี่ยสวนใหญของนักเรียนอยูที่รอยละ  60  ซึ่งเนื้อหาที่มีปญหาตอการจัดการเรียน      
การสอนของครูและเปนปญหาตอการเรียนของนักเรียนมากที่สุด  เปนเนื้อหาในสวนของวิชา   
วิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน จึงจําเปนตองหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบกรณชีวิต  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต   
ประจําวันใหสูงขึ้น  ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในกลุมโรงเรียนดังกลาว
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  โดยนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน และวิธีสอน
ตามคูมือครูมาใชเพื่อจะไดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรใน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิด
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาที่

สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันใหสูงขึ้นนั้น     พบวา  มีหลายวิธีสอน    เชน  ผลการวิจัยของ
ประภาพันต  กิจเจริญปญญา  (2531:บทคัดยอ)  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  เร่ืองความดันและสารเคมี  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนเพื่อรอบรู  
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05        
ผลการวิจัยของจารุวรรณ  ภูละคร   (2531:บทคัดยอ)   พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ     
ความสามารถในการเเกปญหาทางวิทยาศาสตร  เร่ืองพลังงานและสารเคมี  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยนักเรียนเปนผูตั้ง      
คําถามและโดยครูเปนผูตั้งคําถามหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01    ผลการวิจัยของอาสา  คัมภิรา   (2537:บทคัดยอ)      พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิทยาศาสตร   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     เร่ืองความดันและสารเคมี   ของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนตามปกติ  
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนเจตคติทางวิทยาศาสตร  ความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน และ    
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ผลการวิจัยของวัฒนา  บุญละคร  (2538:บทคัดยอ)  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
เร่ืองสารเคมี  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหนวยการเรียนการสอนที่ไดรับการสอนโดย      
วิธีสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชหนวยการเรียนการสอน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวย     
วิธีสอนตามปกติ  และจากผลการวิจัยของพิสมัย  แทนหลาบ (2541:บทคัดยอ) พบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองพลังงานและสารเคมี  ของนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปที่  4  ที่ไดรับการสอนโดยการใชกระบวนการกลุมสัมพันธสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา       มีวิธีสอนหลายวิธีที่สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรได  และผูวิจัยคาดวานาจะมีวิธีสอนแบบอื่นๆ  ที่สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันได 
เชนกันซึ่งวิธีดังกลาวก็คือ   วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  โดยมีหลักการในการจัด
การเรียนการสอนที่เนนกระบวนการกลุมแบบมีสวนรวมและใชแผนผังมโนทัศน  (Concept  
Mapping)  ชวยในการเรียนรูซึง่แผนผังมโนทัศน  (Concept  Mapping)  จะประกอบดวย       
มโนทัศนตั้งแต  2  มโนทัศนข้ึนไปเขียนในรูปแผนผังหรือแผนภูมิและมีคําหรือขอความเชื่อมโยง
มโนทัศนเหลานั้นใหเปนประโยคที่มีความหมาย  แสดงใหเห็นโครงสรางองคความรูของผูเรียน  
โดยมโนทัศนที่มีความหมายกวางและครอบคลุมจะอยูดานบนสุดของแผนผังและลดลําดับมาเปน
มโนทัศนรอง  มโนทัศนยอยลงไปเรื่อยๆ  จนถึงสวนลางสุดจะเปนมโนทัศนเฉพาะเจาะจงหรือ   
คุณลักษณะเฉพาะ  (สนอง     อินละคร  2544:190)

วิธีสอนแบบมีสวนรวม เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง      
รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งนิคอล    (Nicol  n.d., อางถึงใน  ประวิทย  ออยเธียรชัย  2544:27)  ไดกําหนด
กรอบความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการเรียนแบบมีสวนรวมไว  3  เร่ืองใหญๆ  คือ  หลักการเรียนรู           
เชิงประสบการณ  หลักการทางจิตวิทยาการคิดและหลักการเรียนรูตามสภาพจริง นอกจากนี้       
สุมณฑา  พรหมบุญ  และคณะ  (ม.ป.ป., อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
2541:39) ไดกลาวถึงหลักการเรียนแบบมีสวนรวมวาเปนรูปแบบการสอนที่มีความสัมพันธ      
สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน      ผูเรียนไดเรียนรูแสวงหาความรูดวยตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติ
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กิจกรรมกลุม  ไดฝกทักษะการเรียนรู  การบริหารจัดการ  การเปนผูนํา  ผูตาม  ทําใหเกิดการ   
ยอมรับตนเองเกิดความสุขในการอยูรวมกัน  เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน  ส่ิงเหลานี้จะชวยให      
ผูเรียนไดรับการพัฒนาไปสูการเปนคนเกง  ดี  และมีความสุข  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดการเรียนรูแบบมีสวนรวม  (Participatory  Learning:PL)  เปนหลักสําคัญของ       
การเรียนที่เนนกระบวนการกลุมแบบมีสวนรวมและใชแผนผังมโนทัศน  (Concept  Mapping)  
ชวยในการเรียนรูนั้นจะมีการระบุการใชแผนผังมโนทัศนไวตามขั้นตอนของวิธีสอนแบบมีสวนรวม  
(Participatory  Learning:PL) ที่มีองคประกอบที่สําคัญ   4  องคประกอบ  ดังนี้  (สนอง  อินละคร  
2541:155 – 156)

1.  ข้ันสรางประสบการณ  (Experience)  เปนขั้นที่ครูจัดกิจกรรมทบทวนเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของเรื่องที่จะเรียน        โดยใหนักเรียนไดนําเสนอความรูที่แตละคนมีเพื่อสรางพื้นฐาน
ประสบการณเดิม     พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ        และการสรางแผนผังมโนทัศนให
สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน

2.  ข้ันสะทอนความคิดและอภิปราย    (Reflection  and  Discussion)      เปนขั้นที่
ครูนําเสนอเนื้อหาใหม   พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออก    วิเคราะห     วิจารณ
อภิปราย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง

3.  ข้ันเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด  (Understanding  and  Concept)  เปนขั้นที่
ครูใหผูเรียนไดสรางความรูใหมดวยตนเองโดยการสรางแผนผังมโนทัศน  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจและนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด  สวนครูชวยเพิ่มเติมในสวนที่บกพรองให
สมบูรณ

4.  ข้ันการทดลองหรือประยุกตแนวคิด (Experimental/Application)  เปนขั้นที่ผูเรียน
แกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง  นําผลงานจัดแสดงนิทรรศการพรอมทั้งครูแนะนําให       
นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน

ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4  ประการเปนไปอยางตอเนื่องโดยอาจเริ่มตนจาก
จุดใดจุดหนึ่งกอนก็ไดแตตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครบทุกองคประกอบ  การจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมเนนการใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด  (Maximum  
Participatory) ในทุกๆ องคประกอบและในทุกกิจกรรมของแตละองคประกอบนั้นตองเกิดการ
เรียนรูสูงสุด  (Maximum  Performance)  ซึ่งสอดคลองกับสุมณฑา  พรหมบุญ  (2540:5, อางถึง
ใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2542  ก:29) ไดเสนอวิธีการเรียนแบบมีสวนรวมในมิติใหม
ของการเรียนการสอนวา  การศึกษา  100 % หมายถึง  การเรียนรูเต็ม  100%  ของเวลาของผูเรียน  
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โดยมีครูเปนผูจัดการใหเกิดการเรียนรู  ศูนยกลางของการเรียนรูจึงอยูที่ผูเรียนมิใชครูและ         
การเรียนรูแบบมีสวนรวมคือ การที่เด็กแตละคนมีสวนรวมทําใหตัวเขาเองเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ครู
อยากจะใหรูโดยทางตรงก็โดยทางออมและมีโอกาสรวมกิจกรรมและเปนศูนยกลางของการเรียน
การสอน (Student  Centered  Teaching  and  Learning)  นอกจากนี้แลวการเรียนแบบมี    
สวนรวมจะตองประกอบดวยวิธีการเรียนรูที่สําคัญ  3  ประการคือ

1. กระบวนการกลุม     (Group   Process / Group Dynamics)      เปนกระบวนการ
เรียนรูของกลุมผูเรียนตั้งแต  2  คนขึ้นไป  โดยสมาชิกทุกคนไดลงมือทํากิจกรรม  คนหาและ   
แสวงหาความรูที่เรียนดวยตนเองใหความชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ไดแสดง
ความรูสึกความคิดเห็นอยางอิสระ  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในกลุม  สมาชิก
แตละคนจะตองมีปฏิสัมพันธตอกัน มีแรงจูงใจรวมกันในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่แตละคนในกลุม
มีอิทธิพลตอกันและกัน   และตองเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด

2.  การสรรคสรางความรู  (Constructivism)  เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาความรู
และสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง  ความแข็งแกรง  ความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดขึ้น
เมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู  และแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอ่ืนๆ  หรือไดพบสิ่งใหมๆ  แลวนํา
มาเชื่อมโยงตรวจสอบกับส่ิงใหม  โดยใหผูเรียนสรางจุดมุงหมายในการเรียนรู  แรงจูงใจในเรื่องที่
จะเรียน  และทําความเขาใจในเรื่องที่เรียนใหชัดเจนจากกิจกรรมที่หลากหลาย  ผูเรียนศึกษาและ
รวมกันสรางแนวคิดใหมโดยสรางออกมาในรูปของแผนผังมโนทัศน นําแนวคิดไปใชในสถานการณ
ตางๆ  และผูเรียนตรวจสอบวา  แนวคิดของตนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

    3.  การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative  Learning)  เปนการเรียนที่เนนการจัด     
สภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  สมาชิกแตละคนจะตองมี
สวนรวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม  ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ     
แบงปนทรัพยากร  การเรียนรู  รวมทั้งเปนกําลังใจแกกันและกัน  สมาชิกแตละคนจะตอง           
รับผิดชอบตอการเรียนของตนเองพรอมๆ  กับการดูแลเพื่อนสมาชิกพรอมกันภายในกลุม        
ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุมและความสําเร็จของทุกคน ทั้งนี้สมาชิกทุกคน
จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2541:39 – 42)

จากการศึกษาแนวคิดหลักการวิธีดําเนินการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม และการสอน
โดยใชแผนผังมโนทัศนและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  วิธีสอนแบบมีสวนรวมและการสอนโดย
ใชแผนผังมโนทัศนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นได จากแนวคิดของ            
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แอนโทนี  กราซา และ  ไรซแมน  (Anthony  F.  Grasha  and  Shery  Reuchman 1980, อางถึง
ใน   กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544  ค:5 - 8)  ที่แบงผูเรียนในชั้นเรียนออกเปน  6  แบบ
คือ  1) แบบอิสระ (Independent  Style)  2)  แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant  Style) 3)  แบบรวมมือ    
(Collaborative  Style)  4)  แบบพึ่งพา  (Dependent  Style)  5)  แบบแขงขัน (Competitive  
Style)    และ 6)  แบบมีสวนรวม (Participatory  Style)  ไดมีผูนําไปวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเรียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เชน  การวิจัยของอาภาภรณ  ศิริอาคเนย  (2533, 
อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ 2544  ค:11) ที่ไดศึกษาวิธีการเรียนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่   5  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมตางกัน  พบวา  วิธีการเรียนของ    
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่มีวิธีการเรียนแบบมีสวนรวมในระดับสูง  แบบรวมมือ  แบบพึ่งพา  
แบบอิสระและแบบแขงขันอยูในระดับปานกลาง  สวนแบบหลีกเลี่ยงอยูในระดับตํ่า  และสําหรับ       
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต่ํามีวิธีการเรียนทั้ง 6  แบบ อยูในระดับ    
ปานกลาง  ผลการวิจัยของประวิทย  ออยเธียรชัย (2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมี
สวนรวมกับวิธีสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่สอนดวย
วิธีสอนแบบมีสวนรวมมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่สอนดวยวิธีสอนตามปกติ

ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไดนั้น  ไดแก  ผลการวิจัยของเกษแกว  ปวนแดง  (2539:บทคัดยอ)  
พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนมติ  นักเรียนรอยละ  
80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด  คือรอยละ  80  มผีลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด     คือรอยละ    70    ของคะแนนเต็ม      ผลการวิจัยของ
สุกัญญา  อินทรีย (2541:บทคัดยอ)  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนภูมิมโนทัศนสูงกวาที่ไดรับการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวิจัยของลออ  อางนานนท (2542: บทคัดยอ)  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค  เรื่องสิ่งแวดลอมทางสังคม  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนและการสอนแบบปกติ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และจากผลการวิจัยของศิริพร  ทุเครือ  (2544: บทคัดยอ)  
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนสูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
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. สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา  การจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมโดยใช 
แผนผังมโนทัศนเหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมจาก  
งานวิจัยของประวิทย  ออยเธียรชัย  (2544:45)  ศึกษาขั้นตอนการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนจาก
งานวิจัยของลออ  อางนานนท   (2542:7)   และศึกษาขั้นตอนการสรางแผนผังมโนทัศนของโนแวค  
(Novak  1980,  อางถึงใน  ลออ  อางนานนท  2542:26 – 29)  และอัลท  (Ault  1985:38 – 44,  
อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ   2544:28 – 29)  มาประยุกตเปนขั้นตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศนในการวิจัย  ดังนี้

1.  ข้ันสรางประสบการณ
1.1 ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียน         โดยใหนักเรียนได

นําเสนอความรูที่แตละคนมี  เพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน
     1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้ง

ชั้นเรียนโดยครูนําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน รวมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจัก
รูปแบบ  ประโยชนและวิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ข้ันสะทอนความคิดและอภิปราย
     2.1  ครูนําเสนอเนื้อหาที่จะเรียน    พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาที่จะ

เรียนโดยใชส่ือตางๆ  เชน  กรณีตัวอยาง  รูปภาพ  ของจริง  ขาวเหตุการณ  เพื่อเราความสนใจของ
ผูเรียน

2.2 นักเรยีนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
2.3  แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ  ละ  5 – 6  คน

                       2.4  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม
3.  ข้ันสรางความคิดรวบยอด

                       3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามในใบงานและแบบบันทึกผลการทํา
กิจกรรม  โดยครูแจกใบตัวอยางรูปแบบการสรางแผนผังมโนทัศน ใหนักเรียนดูประกอบในการสรุป
ความรูที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศน   นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
                       3.2  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาและอภิปรายแผนผังมโนทัศน   พรอมทั้งครู
แนะนําเพิ่มเติมแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง

4.  ข้ันประยุกตแนวคิด
                      ครูใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง  นําผลงานจัดแสดง
นิทรรศการพรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
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วิธีสอนตามคูมือครู เปนการจัดกิจกรรมตามคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2521 (ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  เปนการทบทวนความรูเดิม   แจงจุดประสงคการเรียนรูและดึง
ผูเรียนสูเนื้อหาใหม  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  การสนทนาซักถาม  เกม  เพลง  เปนตน

2.  ข้ันสอน  เปนการเสนอเนื้อหาการเรียนใหผูเรียน  โดยใหผูเรียนใชวิธีการตางๆ  เชน  
การสนทนาซักถาม  การทํากิจกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุม
           3.  ข้ันสรุป  คือการที่ครูและผูเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระที่เรียน

    4.  ข้ันวัดและประเมินผล      โดยสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
การตอบคําถาม  และการตรวจแบบทดสอบ   

จากการศึกษาแนวคิดหลักการและผลการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน  ผูวิจัยได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแผนภูมิที่  1  ดังนี้

แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

กลุมทดลอง

       วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศน
1.    ขั้นสรางประสบการณ
2. ขั้นสะทอนความคิด และ
       อภิปราย
3.    ขั้นสรางความคิดรวบยอด
4.    ขั้นประยุกตแนวคิด

กลุมควบคุม

วิธีสอนตามคูมือครู
1.    ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นสอน
3. ขั้นสรุป
4. ขั้นวัดและประเมินผล

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารเคมี
ที่ใชในชีวิตประจําวัน
1)   ความจํา             4) การวิเคราะห
2)   ความเขาใจ        5)  การสังเคราะห
3)   การนําไปใช        6) การประเมินคา

       ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู
1)  ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3)  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
     การสอน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และ   
วิธีสอนตามคูมือครู

2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมี
สวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน

คําถามการวิจัย
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตาม    
คูมือครูแตกตางกันหรือไม

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   มีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัด            
กิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนอยูในระดับใด และอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่  5   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน      และวิธีสอนตามคูมือครู
แตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

       1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5     ของ
กลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคล  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร  จากโรงเรียนทั้งหมด  12  โรง  จํานวน  258  คน

     1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดใหญบานบอ  
(บานบอราษฎรบํารุง)       สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาคร           จังหวัด
สมุทรสาคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2546  จํานวน  64  คน

2.  ตัวแปรที่ศึกษา
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    ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย  2  ประเภทคือ
2.1  ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ไดแก  วิธีสอน  2  วิธี

 2.1.1  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน
            2.1.2  วิธีสอนตามคูมือครู

2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก
.           2.2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน

3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
      เปนเนื้อหาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  หนวยที่  6  พลังงาน

และสารเคมี  หนวยยอยที่  5  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน   ตามหลักสูตรประถมศึกษา        
พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีมีความเกี่ยวของตอ       
การดําเนินชีวิตของคนเราซึ่งมีทั้งประโยชนและโทษตอรางกาย  จึงไดกําหนดเนื้อหาที่ใชใน       
การเรียนการสอนประกอบดวย  เร่ืองสารปรุงแตงอาหาร  ผงชูรส  สีผสมอาหาร  สารกันบูด       
ดินประสิว  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช สารกําจัดแมลงในบาน  และสารที่ใชทําความสะอาดใน
บาน

4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2546  ใชเวลาในการทดลอง  3  สัปดาห  จํานวน  48

คาบ  โดยสอนสัปดาหละ  3  วัน      วันละ  6  คาบ  คาบละ  20  นาที

นิยามศัพทเฉพาะ
1.  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม  มีการอภิปรายสะทอนความคิด  สราง
ความคิดรวบยอดและนําไปประยุกตใช  โดยยึดหลักกระบวนการกลุม  และครูสอนโดยใชแผนผัง
มโนทัศนชวยในการเรียนรู ซึ่งมีข้ันตอนการสอนดังนี้  1)  ข้ันสรางประสบการณ  2)  ข้ันสะทอน
ความคิดและอภิปราย   3)  ข้ันสรางความคิดรวบยอด  4)  ข้ันประยุกตแนวคิด

2.  วิธีสอนตามคูมือครู  หมายถึง  การจัดกิจกรรมตามคูมือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  
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2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้  1)  ข้ันนํา
เขาสูบทเรียน  2)  ข้ันสอน  3)  ข้ันสรุป  4)  ข้ันวัดและประเมินผล

3.  แผนผังมโนทัศน  หมายถึง  การเขียนแผนภูมิเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง     
มโนทัศนอยางเปนลําดับจากความเขาใจในเรื่องนั้นๆ  โดยมีคําเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนแตละ
มโนทัศนเหลานั้นจนเกิดเปนประโยคที่มีความหมาย

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  หมายถึง  คะแนนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง   
สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งวัดในดานความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห    
การสังเคราะห  และการประเมินคา

5. สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  คือหนวยการเรียนรูที่อยูในวิชาวิทยาศาสตรกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิตซึ่งหมายถึง สารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ
หรือเกิดจากการสังเคราะหข้ึน  สารแตละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกตางกันออกไปโดยอยู
ในรูปของผลิตภัณฑตางๆ  บางชนิดบริโภคไดและบางชนิดหามใชบริโภคซึ่งมีทั้งประโยชนและโทษ
ตอรางกายและสิ่งแวดลอม

6. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และ
วิธีสอนตามคูมือครู  หมายถึง   ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอในดานบรรยากาศการเรียน  
การสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประโยชนที่ไดรับจากการการเรียนการสอน     
ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
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บทที่  2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันของ      
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    5   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และ
วิธีสอนตามคูมือครู  โดยผูวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญประกอบดวย  9  สวน  ตามลําดับตอไปนี้   
ไดแก  1)  หลักสูตรประถมศึกษากลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  และหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2) สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  
3)  หลักการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา   4)  วิธีสอนแบบมีสวนรวม  5) วิธีสอนโดยใช
แผนผังมโนทัศน  6)  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  7)  วิธีสอนตามคูมือครู        
8)  ขอมูลโรงเรียนวัดใหญบานบอ   9)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

หลักสูตรประถมศึกษากลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต

กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตเปนกลุมวิชาหนึ่งที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร
ประถมศึกษา   พุทธศักราช  2521   (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533)    ซึ่งถือวาเปน           
มวลประสบการณพื้นฐานที่จําเปนและสามารถเกื้อกูลใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง    
เขาใจธรรมชาติที่อยูแวดลอมทั้งทางสังคม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมองเห็นความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางตนเองและสรรพสิ่งที่เปนสวนหนึ่งของตนเอง ครอบครัวและสิ่งแวดลอมดังกลาว 
สูจุดหมายปลายทางอันชอบธรรม       การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนจึงสามารถ
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในทุกดาน  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
2536:2, อางถึงใน  พรนภา  อนันตสุรกาจ  2540:2 – 3)  โดยหลักสูตรดังกลาวไดรวมเอาวิชา
สังคมศึกษาและวิทยาศาสตรเขาไวในกลุมประสบการณเดียวกัน  จุดประสงคเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูเกี่ยวกับมนุษยและส่ิงแวดลอมในดานอนามัย  ประชากร  การเมือง  การปกครอง  ศาสนา  
วัฒนธรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรู
ถึงสภาพปญหา  กระบวนการแกปญหาและสามารถนําประสบการณเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต      จึงตองปลูกฝงใหมีคุณลักษณะดังนี้       (กระทรวงศึกษาธิการ,   กรมวิชาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

2535:25)
1. มีความเขาใจพื้นฐานและปฏิบัติตนไดถูกตองในดานสุขภาพอนามัยทางรางกาย  

และจิตใจทั้งสวนบุคคลและสวนรวม
2. มีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติ  มีนิสัยใฝหาความรูอยู

เสมอ
3. สามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลง
4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
5. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม
6. มีความเขาใจ   เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข
7. เขาใจหลักของการอยูรวมกันในสังคม  โดยตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติในขอบเขตแหงสิทธิเสรีภาพ
8.  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนเอกราชของชาติ  เทอดทูน

สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย
ผลจากการที่หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  ได

กําหนดคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน  โดยมุงเนนในดานกระบวนการฝกใหผูเรียนได
ปฏิบัติจริงมากกวาเนื้อหา  จึงไดกําหนดแนวทางในการจัดโครงสรางของหลักสูตรกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคดังกลาวขางตน  โดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและเปนพลเมืองดีของชาติ  มีคุณภาพที่ดี
สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน

โครงสรางหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
กรมวิชาการ  (2534:21 – 22, อางถึงใน  สุมิตรา  ฉันทานุรักษ  2543:21)  ไดกําหนด

เนื้อหาสาระของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  สําหรับผูเรียนชวงอายุ  6 – 11  ป  ใน
โรงเรียนประถมศึกษา  ควรคํานึงถึงดานคุณภาพมากกวาปริมาณ  โดยจัดเนื้อหาสาระและทักษะ
กระบวนการตางๆ  ที่จําเปนอันเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตสําหรับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมประสบการณใหกวางขวางขึ้น  เพียงพอแกการพัฒนาชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  
สังคม  ทั้งในปจจุบันและอนาคต

หลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   ตามหลักสูตรประถมศึกษา     พุทธศักราช
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2521    (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)      ไดพัฒนาขึ้นตามแนวความคิดและแนวทางดังกลาวขางตน
โดยจัดทําเปนหนวยเร่ิมตนจากตนเองและขยายขอบเขตกวางขวางขึ้นตามวัยและระดับชั้น ดัง
แผนภูมิที่  2

โครงสรางหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต

  ป.1 –2            ป.3 – 4  ป. 5 - 6

                 -   หนวยที่  1  สิ่งมีชีวิต  -  หนวยที่  1  สิ่งมีชีวิต            -  หนวยที่  1  สิ่งมีชีวิต
-  หนวยที่  2  ชีวิตในบาน  -  หนวยที่  2  ชีวิตในบาน            -  หนวยที่  2  ชีวิตในบาน
-  หนวยที่  3  สิ่งที่อยูรอบตัวเรา       -  หนวยที่  3  สิ่งที่อยูรอบตัวเรา          -  หนวยที่  3  สิ่งที่อยูรอบตัวเรา
-  หนวยที่  4  ชาติไทย  -  หนวยที่  4  ชาติไทย            -  หนวยที่  4  ชาติไทย
-  หนวยที่  5  ขาวเหตุการณ  -  หนวยที่  5  การทํามาหากิน            -  หนวยที่  5  การทํามาหากิน

                     และวันสําคัญ  -  หนวยที่  6  พลังงานและสารเคมี     -  หนวยที่  6  พลังงานและสารเคมี *
 -  หนวยที่  7  จักรวาลและอวกาศ       -  หนวยที่  7  จักรวาลและอวกาศ
 -  หนวยที่  8  ขาวเหตุการณ               -  หนวยที่  8  ประเทศเพื่อนบาน
    และวันสําคัญ                                 -  หนวยที่  9  ประชากรศึกษา

           -   หนวยที่  10 การเมือง  และ
 การปกครอง

                                                                                                                              -  หนวยที่  11  ขาวเหตุการณ  และ
  วันสําคัญ

แผนภูมิที่  2  โครงสรางหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
ที่มา:กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, อางถึงใน  เสนห  ทิมสุกใส,  พฤติกรรมการสอนกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต (นครราชสีมา:ม.ป.ท.,  2542), 21.

จากโครงสรางของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตดังกลาว  จะเห็นไดวาการจัด   
มวลประสบการณแกผูเรียนนั้น  จะมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถแกปญหาที่   
เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนพื้นฐานสําคัญอันนําไปสู
การดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  โดยในการทําวิจัยครั้งนี้เนื้อหาเรื่องสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จัดอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 – 6  
ของโครงสรางหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
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ขอบขายเนื้อหากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
จํานง  พรายแยมแข  (2534:2 – 3)    ไดกลาวถึง   หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช

2521  (ฉบับปรับปรุง  2533)    กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตวา     ประกอบดวยเนื้อหาสาระที่
แบงออกไดเปนหมวดใหญๆ  คือ

1.  หมวดที่เกี่ยวกับตัวเรา  ไดแก   เนื้อหาที่วาดวยการรักษาความสะอาดและการดูแล
รักษาอวัยวะตางๆ    ของรางกาย     อาหาร    สุขนิสัยในการรับประทานอาหาร     และการขับถาย
การออกกําลังกายและการพักผอน     อุบัติเหตุและการปองกัน    ตลอดจนการใชเครื่องนุงหม   ยา
รักษาโรค  และการรูจักชวยเหลือตนเอง

2.  หมวดที่เกี่ยวกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม  ไดแก  เนื้อหาที่วาดวยพืช  สัตว  โลกที่เรา
อาศัยอยู  ประกอบดวย  ดิน  หิน  แร  น้ํา  อากาศ  แรงธรรมชาติ  เครื่องกลผอนแรง  พลังงาน  
ความรอน  แสง  เสียง  และแมเหล็กไฟฟา   การรูจักใชสารเคมี  วิธีเก็บรักษา  วิธีปองกันอันตราย
และปองกันมลพิษ  รวมทั้งเรื่องราวที่หางไกลออกไปในจักรวาลและอวกาศ

3. หมวดที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม   ไดแก เนื้อหาที่วาดวยชีวิตในบาน  ความ
สัมพันธในครอบครัวและชุมชน    อาชีพการทํามาหากิน   ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  
การนับถือศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  จริยธรรม  คุณธรรม  ความจงรักภักดีตอชาติ  
ศาสนาและองคพระมหากษัตริย  รวมทั้งการเมืองการปกครองและเรื่องราวที่นาสนใจของประเทศ
เพื่อนบาน

ซึ่งจะเห็นไดวาหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  2533)  
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตนั้นนอกจากจะมุงเนนใหผูเรียนไดนําเอาความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันแลว  ขอบขายของเนื้อหายังกวางครอบคลุมทั้งในดานอนามัยตัวเรา  ความเปนอยู
ทางสังคม  วัฒนธรรมและธรรมชาติส่ิงแวดลอม  และยังสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม
ของแตละทองถิ่น  ซึ่งจัดไดวามีลักษณะพิเศษจากกลุมวิชาอื่นๆ

จากโครงสรางและขอบขายเนื้อหาของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตดังกลาว    
ขางตนสามารถแยกอัตราเวลาเรียนของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปที่  5 – 6 ไวดังตารางที่  2
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ตารางที่  2  อัตราเวลาเรียนของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  5 – 6

หนวยที่ หนวยยอยที่ จํานวนคาบ/เวลาที่สอน
1.  ส่ิงมีชีวิต 1. ตัวเรา

2. พืช
3. สัตว

30
20
20

2.  ชีวิตในบาน - 30
3.  ส่ิงที่อยูรอบตัวเรา 1.  ส่ิงแวดลอมทางสังคม

2.  สิงแวดลอมทางธรรมชาติ
40
40

4.  ชาติไทย 1. ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยา  และกรุงธนบุรี

2. ประวัติบุคคลสําคัญ
3. ศาสนา
4. ศิลปวัฒนธรรม
5. หนาที่ของประชาชนคนไทย
6. พระพุทธศาสนา

40

30
30
30
30
30

5.  การทํามาหากิน - 30
6.  พลังงานและสารเคมี  * 1. สสารและความรอน

2. แสง
3. ไฟฟา
4. แรง  แรงดัน  ความดัน
5. สารเคมี *

30
40
40
40
40

7.  จักรวาลและอวกาศ - 30
8.  ประเทศเพื่อนบาน - 30
9.  ประชากรศึกษา - 30
10. การเมืองและการปกครอง - 30
11.  ขาว  เหตุการณ  และ

วันสําคัญ
- 30

รวม 750

ที่มา:เสนห  ทิมสุกใส, พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต (นครราชสีมา:ม.ป.ท.,
2542), 65.
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จากอัตราเวลาเรียนของกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตนั้น       ผูวิจัยเห็นวาสามารถ
ยืดหยุนไดตามความเหมะสม        ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความยากงายและความซับซอนของเนื้อหาซึ่งเปน
หนาที่ของครูผูสอนที่จะเรียงลําดับเนื้อหาใหสอดคลองกับความพรอม    และวุฒิภาวะของเด็กโดย
เชื่อมโยงความรูใหมและประสบการณเดิมของผูเรียนใหสัมพันธกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูสูงสุด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตนั้น   สามารถ

ยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม  และเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนทักษะ
กระบวนการอยางแทจริง  ใหผูเรียนรูสภาพปญหาและการแกปญหาตองมีกระบวนการ มีทักษะ  
สามารถนําประสบการณที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต  กระบวนการดังกลาว
คือ  กระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทาง
สังคม  กระบวนการทํางาน  และกระบวนการรวบรวมขาวสารขอมูล  รวมทั้งสรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของผูเรียน   (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2534:230 – 232,
อางถึงใน  สุมิตรา  ฉันทานุรักษ  2543:24 – 25)

การวัดและประเมินผล
ดานการวัดและประเมินผล  เปนการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อ

ตัดสินผลการเรียน  ซึง่ประกอบไปดวยการประเมินผลกอนเรียน  ระหวางเรียนและประเมินผลรวม
ตลอดจนการประเมินผลเพื่อซอมเสริม  อันเปนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  (วารุณี  ศิริจันทร
2542:19)

ในการประเมินจุดประสงคการเรียนรู        ครูตองประเมินและใหความสนใจในการจัด
การเรียนการสอน  ซึ่งมีอยูในป.02 /5  ดังนี้

กระบวนการแกปญหา
       1.  วิเคราะหสาเหตุของปญหา  และผลกระทบที่เกิดจากปญหา

  2.  เสนอแนวทางแกปญหาตามขอมูลและสภาพของปญหา
3.  เลือกแนวทาง  และวิธีปฏิบัติในการแกปญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด
4.  แกไขปญหาอยางเปนระบบ

                   5.  ปรับปรุงการแกไขปญหาใหเกิดผลทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

ความรูความสามารถและการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
6.  นําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน
7.  เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร
8.  ยอมรับและเห็นความจําเปนในการเสริมสรางสุขภาพกายและจิต
9.  ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอยางสม่ําเสมอทุกวัน

                       10.  วางแนวทางในการทํางานกลุม
                       11.  นํากระบวนการทํางานกลุมไปใชในการทํางานกลุมทุกวัน
                       12.  มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
                       13.  วิเคราะหผลดีของการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
                       14. ปฏิบัติตน   และแนะนําชักชวนผูอ่ืนใหปฏิบัติ  ในการอนุรักษและบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติ

15.  เสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการใชประโยชนจากความรูขาวสาร   และ
ขอมูล

16.  นําความรูขาวสารขอมูลไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันอยาง
เหมาะสม
                       17.  อธิบายแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการอยูรวมกันในครอบครัวและสังคม
                  18.  ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ที่มีตอครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  ศาสนา
                       19.  เสนอแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักธรรมทางศาสนา
                       20.  ปฏิบัติตนและแนะนําชักชวนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาอยูเสมอ
                       21.  ปฏิบัติใหเหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และ
ส่ิงแวดลอม

สําหรับเนื้อหาเรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันนั้น ไดกําหนดจุดประสงคที่ตองการให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุตามวัตถุประสงคไว  ดังนี้คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  
2542 ค:20)

1.  สังเกต     รวบรวมขอมูล     ทดลอง   วิเคราะห     จําแนก     อภิปรายและสรุปผล
การทดลองเกี่ยวกับสารเคมีที่พบเห็นและใชในชีวิตประจําวัน

2. บอกวิธีการใชสารเคมี  สารฆาแมลง  สารกําจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธีและไมถูกวิธี
3. บอกความรูสึก  เจตคติของตนเองที่มีการนําผลิตภัณฑเคมีมาใช
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4. สังเกต     วางแผนการผลิตสารเคมีที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน     ลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลสรุป  และรายงานผลการปฏิบัติ

5.  มีทักษะในการสังเกต  ทดลอง  วิเคราะห  อภิปราย  สรุปผลการทดลองและ      
รายงานผล  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

6.  จําแนกการใชสารเคมีที่ถูกตองและไมถูกตอง
7.  เห็นคุณและโทษของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันที่มีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
8.  รูจักเลือกใชผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตรไดอยางปลอดภัยและมีวิจารณญาณ
จากหลักสูตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตที่กลาวไวขางตน  จะเห็นไดวาเปน

กลุมประสบการณที่จัดใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลง  โดยอาศัย
ทักษะกระบวนการในการแกปญหาดวยวิธีทางวิทยาศาสตร  สามารถนําเอาความรูทาง         
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่มีสุข    

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาคนใหมี
ความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได     
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอการเรียนรู
เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อมุงพัฒนาคนไทยเปน
มนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ  ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร  ซึ่ง
ประกอบดวยองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษา    
ตางประเทศ  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 จ:4)  โดยเนื้อหาเรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวันที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่  2  (ป. 4 – 6)  
ซึ่งกําหนดคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเมื่อจบชวงชั้นที่  2  ควรมีความรู  ความคิด  ทักษะ  
กระบวนการและจิตวิทยาศาสตร
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สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรู กลุมที่ 3 ที่กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ,

กรมวิชาการ  2544 ง:10)  ไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งหลักสูตรการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน
วิทยาศาสตรเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู โดยผูเรียนมีสวนในการเรียนรูทุกขั้นตอน ซึ่ง        
สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาสาระและมาตรฐาน      
การเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ในสาระที่  3  สารและสมบัติ
ของสาร  ดังตอไปนี้

วิทยาศาสตร
       สาระที่  3:สารและสมบัติของสาร

                              มาตรฐาน  ว  3.1:เขาใจสมบตัิของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของ
                                      สารกับโครงสรางแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มี
                                        กระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร
                                        ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

มาตรฐาน  ว  3.2:เขาใจ   หลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของ
สาร การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยาเคมี   มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนและนําความรูไปใชประโยชน

การจัดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร
เปาหมายสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น  จะเปนเรื่องของ      

การเรียนรูที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  โดยอาศัยกระบวนการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  และทดลอง 
เกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี  มุงเนน
ใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากที่สุด  ซึ่งในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรควร
จัดใหมีความหลากหลาย เนนการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดลอมและการลงมือปฏิบัติจริง จัดเปน
การเรียนรูแบบบูรณาการ อาจบูรณาการระหวางสาระและมาตรฐานการเรียนรูภายในกลุม         
วิทยาศาสตร  หรือบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรูหลายๆ  กลุม  (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ  2544  ง:36 - 38)

ในการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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- ระบบสุริยะ
- ปรากฏการณในทองฟา
- เทคโนโลยีอวกาศ

- แรงเสียดทาน
- แรงลัพธของแรงสองแรง
- ความดันอากาศ
- ความดันในของเหลว
- แรงลอยตัว

- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
- ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
- การใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา

- สมบัติของวัสดุและการใช
  ประโยชน
- สถานะของสาร
- การจําแนกสารในชีวิตประจําวัน
- การแยกสารที่ผสมกัน
- การเปลี่ยนแปลงของสาร

- โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางพืช
- การตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
- การสังเคราะหดวยแสง
- การทํางานของอวัยวะมนุษย
- วัฏจักรชีวิตของพืชและสัตว
- สารอาหาร
- การจําแนกสิ่งมีชีวิต
- การถายทอดลักษณะสูลูกหลาน
- ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

- หินในทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลง
- การเกิดดิน
- สภาวะอากาศ
- ปรากฏการณของอากาศ
- วัฏจักรของน้ํา
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร
- กระบวนการสืบเสาะหาความรู
- กระบวนการแกปญหา

พุทธศักราช  2544  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546:40)  ไดจัดทําผังมโนทัศนเพื่อแสดง
ความเชื่อมโยงของสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่  2  (ชั้น  ป. 4 – ป.6)  ไวดัง   
แผนภูมิที่  3

แผนภูมิที่  3  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตรชวงช้ันที่  2  (ช้ันป. 4 – ป.6)
ที่มา:กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ,  การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ  (ร.ส.พ.), 2546),40.

วิทยาศาสตร
เพ่ือชีวิต

สิ่งมีชีวิตกับกระบวน
การดํารงชีวิต

สารและสมบัติของสาร

แรงและการเคลื่อนที่

ดาราศาสตรและอวกาศ

พลังงาน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- วงจรไฟฟาอยางงาย
- แมเหล็กไฟฟาและการใช
  ประโยชน
- แสงและสมบัติของแสง
- แสงสี
- แสงและการไดยิน

- ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร
  เทคโนโลยี  และสังคม
- ขอบเขตจํากัดของวิทยาศาสตร
- จิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม
  จริยธรรม  และคานิยม
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จากผังมโนทัศนสาระการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตรชวงชั้นที่  2  (ชั้นป. 4 – ป. 6)  
ดังกลาวจะเห็นไดวา  เปนการจัดสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู   ความคิด  ทักษะ
และกระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดกับผูเรียน

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  ชวงชั้นที่  2  (ชั้นป. 4 – ป. 6)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดผลการเรียนที่คาดหวัง

ใหเกิดกับผูเรียนวา  ผูเรียนควรจะรูอะไร  ไดพัฒนากระบวนการ  ความสามารถและคุณลักษณะ
อะไรบาง  ซึ่งผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  ชวงชั้นที่  2  (ชั้นป. 4 – ป. 6)  ตามสาระที่  3:สารและ
สมบัติของสาร  มาตรฐาน  ว  3.1  และ  ว  3.2  ดังตารางที่  3 - 4

ตารางที่  3  สาระที่  3:สารและสมบัติของสาร      มาตรฐาน  ว  3.1:เขาใจสมบัติของสาร
ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง   และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  นําความรูไป

 ใชประโยชน

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ป.4 – ป. 6 ป.4 ป.5 ป.6

     1.  สังเกต  สํารวจตรวจสอบวัสดุ
หรือสิ่งของตางๆ  โดยใชอุปกรณหรือ
เครื่องมือบางชนิด  รวบรวมขอมูลและ
อธิบายสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับความ
ยืดหยุน  ความแข็ง  ความเหนียว  การ
นําความรอน  การนําไฟฟา  ความ
หนาแนน  และการนําวัสดุไปใชในชีวิต
ประจําวัน
     2.  สํารวจตรวจสอบ  วิเคราะห
เปรียบเทียบและอธิบายสมบัติตางๆ
ของสารในสถานะของแข็ง  ของเหลว
แกส  จัดจําแนกสารเปนกลุมโดยใช
สถานะหรือเกณฑอื่นที่กําหนด

-

     1.  ทดลองและอธิบาย
เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ
ไดแก  ความยืดหยุน  ความ
แข็ง  ความเหนียว  การนํา
ความรอน  การนําไฟฟา
ความหนาแนน  (ว 3.1-1)
       2.  สืบคนขอมูล
อภิปรายเกี่ยวกับการใชวัสดุ
ตางๆ  ในชีวิตประจําวัน
(ว 3.1 – 1)
      3.  เสนอแนะการเลือก
ใชวัสดุอยางถูกตอง
เหมาะสม  (ว 3.1 – 1)
       4.  ทดลองและอธิบาย
สมบัติทั่วไปของของแข็ง
ของเหลว  แกส  (ว 3.1 – 2)

     1.  ทดลอง  วิเคราะห
เปรียบเทียบและอธิบาย
สมบัติของสารในสถานะ
ของของแข็ง  ของเหลวและ
แกส  (ว 3.1 – 2)
      2.  จําแนกประเภทของ
สารโดยใชสถานะหรือ
เกณฑอื่น  (ว 3.1 – 2)
     3.  ทดลองและอธิบาย
การแยกสารดวยวิธีการ
รอน  การกรอง  การทําให
ตกตะกอน  การระเหิด
หรือการระเหยแหง
(ว 3.1 – 3)
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ตารางที่  3  (ตอ)

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ป.4 – ป. 6 ป.4 ป.5 ป.6

       3. สํารวจตรวจสอบอภิปราย และ
อธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสม
กัน  โดยการรอน  การตกตะกอน  การ
กรอง  การระเหิด  หรือการระเหยแหง
      4.  สํารวจตรวจสอบ  อภิปราย  จัด
จําแนกประเภทของสารตางๆ  ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  สมบัติและการนําสาร
แตละประเภทไปใชประโยชน  สามารถ
เลือกใชสารเหลานี้ไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย

- -

     4.  สืบคนขอมูล
อธิบาย  และจัดประเภท
ของสารตางๆ  ที่ใชในชีวิต
ประจําวันตามสมบัติและ
การนําไปใชประโยชน
(ว 3.1 – 4)
      5.  สืบคนขอมูล
อธิบายและเลือกใชสารใน
ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง
และปลอดภัย  (ว 3.1 – 4)

ตารางที่  4  สาระที่  3:สารและสมบัติของสาร  มาตรฐาน  ว  3.2:เขาใจหลักการและธรรมชาติของ
 การเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิดสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการ
 สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนและนําความรูไปใชประโยชน

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ป.4 – ป. 6 ป.4 ป.5 ป.6

       1.  สังเกต  สํารวจตรวจสอบ  
อภิปรายสมบัติของสารเมื่อสารเกิดการ  
เปลี่ยนแปลงเปนสารละลาย  เปลี่ยน
สถานะและเกิดสารใหม  วิเคราะหและ
อธิบายไดวาการเปลี่ยนแปลงใดทําให
สมบัติของสารเปลี่ยนแปลง  รวมทั้ง
ตระหนักว าการทําใหสาร เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงอาจกอให เกิดผลตอ   
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

- -

     1.  ทดลองและอธิบาย
เกี่ยวกับสมบัติของสาร
เมื่อสารเปลี่ยนแปลง
สถานะ  เกิดการละลาย
และเกิดสารใหม
(ว 3.2 – 1)
      2.  วิเคราะหและ
อธิบายสิ่งที่ทําใหสมบัติ
ของสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  (ว 3.2 – 1)
3.  สืบคนขอมูล  วิเคราะห
และเสนอแนะ  การปองกัน
อันตรายที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสาร  ที่มี
ตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม  (ว 3.2 1)
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ดังนั้นจะเห็นไดวา  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตในสวนที่เปนวิชาวิทยาศาสตรนั้น
จะมีความสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกลุมสาระหนึ่งที่ถูกกําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยเรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  มี    
เนื้อหาสาระที่ สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     สาระที่  3:สารและสมบัติของสาร    
ในการจัดการเรียนการสอนจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหผูเรียนไดบรรลุตาม     
มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และเกิด
ประโยชนสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

การดําเนินชีวิตของคนเรา  ในปจจุบันเกี่ยวของกับผลิตภัณฑตางๆ  ที่เปนสารเคมี  เร่ิม
ตั้งแตตื่นนอนมนุษยเราก็ตองสัมผัสกับยาสีฟนซึ่งเปนสารเคมีชนิดหนึ่ง  สบู  แชมพูสระผม  ครีม
ทาผิวก็เปนสารเคมีที่เราใชในชีวิตประจําวันสิ่งตางๆ ที่เราเห็นและใชอยูในชีวิตประจําวันที่เปน  
สารเคมีจะประกอบดวยธาตุหรือสารแตละชนิดที่มีสมบัติแตกตางกันเมื่อ นําธาตุหรือสารมารวม
กันแลวมีสารชนิดใหมเกิดขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติไมเหมือนเดิมเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เราเรียก
สารเหลานี้วา  สารเคมี

ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆ  ตองซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  ปลอดภัย
และราคายุติธรรม  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ  มอก.  อยู
ที่ผลิตภัณฑ  ปจจุบันเรามีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานคอยดูแลไมให
ผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องคุณภาพและราคาหรือถูกหลอกลวงจากการโฆษณาเกินจริง  
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการบริโภคตองผานการตรวจสอบถึงสารตางๆ  ที่ผสมอยูหลังจากนั้นก็จะ    
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่งจะใหเครื่องหมายกํากับไวที่ผลิตภัณฑ  ที่เรา
เรียกวา  “อย”  นอกจากนี้บนฉลากของผลิตภัณฑควรระบุรายละเอียดตางๆ  เชน  บอกชนิด    
ผลิตภัณฑ  มีชื่อและเลขทะเบียนอาหาร  บอกปริมาณขั้นต่ําเปนมิลลิลิตร  บอกช่ือที่ตั้งและ   
สถานที่ผลิต  เปนตน  (กมลวรรณ  สุมมาตย  2544:57)

สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันมีหลายชนิด  มีทั้งประโยชนและโทษที่ทําใหเกิดพิษและ
เปนอันตรายตอรางกายได  สารเหลานี้จําแนกไดหลายประเภท  ไดแก  สารปรุงแตงอาหารหรือสาร
ที่ใสในอาหาร  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช    สารกําจัดแมลงในบาน  และสารที่ใชทําความสะอาด
ในบาน
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สารปรุงแตงอาหาร
สารปรุงแตงอาหารมีหลายชนิด   บางชนิดชวยใหอาหารมีรสดี     สีสวยนารับประทาน

บางชนิดมีประโยชนเพราะใหสารอาหาร          บางชนิดไมมีประโยชนเพราะไมมีคุณคาทางอาหาร
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2542 ค:20)  สารปรุงแตงอาหารที่ใชกันมาก  ไดแก

1.  น้ําตาล  เปนสารเคมีที่ไดจากพืช  พืชที่นํามาทําน้ําตาลไดมี  2  ชนิด  คือ  ออย  
และหัวผักกาดหวาน  ซึ่งเปนพืชที่มีน้ําตาลอยูมาก  (ประภาศรี  เทียนประเสริฐ  2545:18) คนนิยม
นําน้ําตาลมาใสลงในอาหารเพื่อใหมีรสหวาน  จัดเปนอาหารประเภทคารโบไฮเดรตที่ใหพลังงาน
แกรางกาย  แตบางครั้งผูขายอาหารอาจใชสารประเภทซัคคาริน  หรือขัณฑสกร  ที่เรียกกันโดย  
ทั่วไปวา  “ดีน้ําตาล”  แทนน้ําตาล  ซัคคารินมีลักษณะเปนเกล็ด  หรือผลึกสีขาวขุน  มีความหวาน
ประมาณ  500  เทาของน้ําตาลทราย  สารประเภทนี้มีความหวานมากกวาน้ําตาลและราคาถูก
กวาแตไมมีคุณคาทางอาหาร  อาหารที่พบวาใสขัณฑสกรมาก  ไดแก  น้ําอัดลม  น้ําหวาน         
ผลไมดอง  และผลไมเชื่อม  เปนตน  ผูที่แพสารประเภทขัณฑสกรเมื่อรับประทานเขาไปจะมีอาการ
อาเจียน  ทองเดิน  ผิวหนังเปนผื่นแดง  และถารับประทานมากๆ  ติดตอกันเปนเวลานานๆ  จะมี
อาการคลื่นไส  ทองเดิน  อาเจียน  ซึมและชัก  (กมลวรรณ  สุมมาตย  2544:57; นิตยา  แซล้ิม     
ม.ป.ป.:11)

2.  น้ําปลา  เปนสารปรุงแตงรสชาติใหอาหารมีรสเค็มมีรสชาติอรอยยิ่งขึ้น  รวมทั้งยัง
ใหคุณคาทางดานโภชนาการ  เชน  ใหโปรตีน  และวิตามินบี  12  น้ําปลาแบงออกเปน  3  ชนิด  
ไดแก

2.1  น้ําปลาแท  คือ  น้ําปลาที่ไดจากการหมัก  หรือยอยปลา  หรือสวนของปลา  
หรือกากของปลาที่เหลือจากการหมักตามกรรมวิธีการผลิตน้ําปลา

2.2  น้ําปลาที่ทําจากสัตวอ่ืน  คือ  น้ําปลาที่ไดจากการหมักหรือยอยสัตวอ่ืนซึ่ง   
มิใชปลา  หรือสวนของสัตวอ่ืน  หรือกากของสัตวอ่ืนที่เหลือจากการหมักตามกรรมวิธกีารผลิต   
น้ําปลาและใหหมายความรวมถึงน้ําปลาที่ทําจากสัตวอ่ืนที่มีน้ําปลาแทผสมอยูดวย

2.3  น้ําปลาผสม  คือ  น้ําปลาแทหรือน้ําปลาที่ทําจากสัตวอ่ืน  ที่มีส่ิงอื่นที่ไมเปน
อันตรายแกผูบริโภคเจือปนหรือเจือจาง  หรือปรุงแตงกลิ่นรส  ซึ่งน้ําปลาชนิดนี้จะมีปริมาณโปรตีน
นอยกวาน้ําปลาแทและน้ําปลาที่ทําจากสัตวอ่ืน

  ในการเลือกซื้อน้ําปลาควรอานฉลาก  และสังเกตภาชนะที่บรรจุวาสะอาดหรือไม 
กอนตัดสินใจเลือกซื้อ  (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  2534:52 – 
54)
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3.  น้ําสมสายชู    เปนสารปรุงแตงอาหารใหมีรสเปร้ียว  และใชหมักดองถนอมอาหาร
มีสวนประกอบที่สําคัญคือ  กรดน้ําสม  น้ําสมสายชูมี  3  ชนิด  คือ  น้ําสมสายชูหมัก  น้ําสมสายชู
กลั่น  และน้ําสมสายชูเทียม  แตมีผูผลิตบางรายผลิตน้ําสมสายชูปลอมนํากรดน้ําสมเขมขน      
หรือหัวน้ําสม  หรือบางทีก็เรียกวา  อะซิติค  แอซิด  เกลเชียล  มาทําใหเจือจางสําหรับประกอบ
อาหาร ซึ่งน้ําสมสายชูดังกลาวมีคุณภาพต่ํา มีสารปนเปอนตางๆ สูงเปนอันตรายตอ        
กระเพาะอาหารและลําไส  บางรายก็นํากรดกํามะถันมาทําใหเจือจางใชแทนน้ําสมสายชูซึ่งจะเปน
อันตรายทั้งจากความเเรงของกรดและสารเปนพิษตางๆ  น้ําสมสายชูปลอมสังเกตไดจากพริกที่แช
อยูในน้ําสมสายชูจะมีสีซีดหรือเปอยยุย  ถาเปนใบผักชีจะมีลักษณะตายนึ่งกลายเปนสีเหลือง 
ภายใน  15  นาที  (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  2532:23 – 24)

4.  ผงชูรส  เปนสารที่ใชใสในอาหารเพื่อใหมีรสชาติดียิ่งขึ้น  แตไมมีคุณคาทางอาหาร
เลย  ลักษณะของผงชูรสแทเมื่อมองดูดวยตาเปลาจะเห็นเปนเกล็ดเล็กๆ  สีขาว  ถามองดวย  
กลองจุลทรรศนจะเห็นเปนผลึกใส  แทงยาว  ไมมีสี  มีชื่อเรียกทางเคมีวา  โมโนโซเดียมกลูตาเมต  
เด็กและหญิงมีครรภไมควรรับประทานผงชูรส  เพราะจะทําใหเปนอันตรายตอรางกายได  เชน  
เปนเหน็บชา  ในเด็กอาจทําใหสมองพิการหรือเปนโรคเกี่ยวกับเยื่อหุมสมองอักเสบ

5.  สารกันบูด  เปนสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียซึ่งเปนสาเหตุ
ที่ทําใหอาหารบูดเนา  อาหารที่ใสสารกันบูดจึงเก็บไวไดนานกวาอาหารที่ไมไดใสสารกันบูด  ถาใช
สารกันบูดในปริมาณที่มากเกินไปอาจเปนอันตรายตอรางกายได  อาหารที่นิยมใสสารกันบูดมัก
เปนอาหารสําเร็จรูป  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2542  ค:21)

6.  สีผสมอาหาร  เปนสารที่ใสในอาหารเพื่อแตงสีใหสวยงาม  มี  2  ประเภท  ดังนี้
6.1  สีที่ไดจากธรรมชาติ  สวนมากสกัดมาจากพืช  โดยการบด  ตํา  เผา  ขยี้  เชน  

สีแดงสกัดมาจากกระเจี๊ยบแดง  สีเหลืองจากขมิ้น  สีเขียวจากใบเตย
6.2  สีที่ไดจากสารเคมีหรือสีสังเคราะห  เปนสีที่มีใหเลือกหลายสี  เชน  สีแดงสม  

สีเขียว  สีเหลือง  สีเหลานี้มีความสะดวกในการใชมากกวาสีธรรมชาติ  สีสังเคราะหที่ใชผสมใน
อาหาร  จะทําใหอาหารมีสีสวยสดใส  แตอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคได  หากรับประทานมากๆ  
อาจทําใหเกิดอาการแพ  ปวดทอง  อาเจียนได  ในสีสังเคราะหที่มีโลหะผสมอยูอาจเปนอันตราย
ตอสมอง  ทําใหเกิดโรคมะเร็งลําไสหรือกระเพาะอาหารได

7.  ดินประสิว    เปนสารที่ใสในอาหารประเภทเนื้อสัตว     ใหมีสีสดหรือออกสีชมพูเพื่อ
ใหอาหารมีสีสันที่นารับประทาน  ถาใสมากอาจเปนอันตรายตอรางกาย  เชน  อาจออนเพลีย  
โลหิตจาง  และเกิดโรคมะเร็ง
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8.  ผงบอแรกซ   เปนสารที่ใสแลวทําใหอาหารหรือขนมกรอบ    เชน     ในผงผสม 
แปงทอดหรือในลูกชิ้น  ซึ่งอาจเปนอันตรายตอเยื่อบุกระเพาะอาหาร  ลําไส  ถาไดรับมากๆ  อาจ
เปนความดันโลหิตต่ํา  เปนตน

สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชเปนสารเคมีที่ใชกําจัด  ควบคุมแมลงตางๆ ไมใหมารบกวน

มนุษยและพืชผักที่เราปลูกเอาไว  มี  2  ประเภท  คือ
1.  สารฆาแมลงที่ไดจากธรรมชาติ   สวนมากไดจากพืช  เชน  ใบยาสูบ  แชน้ําทิ้งไว   

1  คืน  นําไปรดผักฆาตัวหนอนและแมลงที่กินผักได
2.   สารฆาแมลงที่เปนสารเคมีที่มนุษยผลิตขึ้น  เพื่อใชปราบศัตรูของพืชชนิดตางๆ
ในการเกษตรกรรม  หรือในสวน  ไร  นา  มีการใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชโดยการ

ฉีดพนกันมาก  สารเคมีอาจเขาสูรางกายโดยการสูดดม  หรือโดยบังเอิญ  ยาอาจเขาทางผิวหนัง  
ทางจมูก  ผูใชอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ  หมดสติ  เมื่อสูดเขาไปทางลมหายใจ  สําหรับพืชผัก   
ผลไมที่ฉีดยาฆาแมลงไว  สารนั้นจะติดคางอยูผูเก็บควรเก็บตามคําแนะนําที่กําหนดไวในการใชยา  
ผูบริโภคควรลางผักและผลไมใหสะอาด  โดยการใชยาลางหรือเกลือชวยเพื่อใหปลอดภัยจาก         
ยาฆาแมลง  นอกจากพืชผักแลว  สัตวน้ําจากแหลงน้ําตางๆ  หากอยูใกลแหลงเกษตรที่ใชปุยเคมี  
ยากําจัดศัตรูพืช  สัตวน้ําเหลานั้นอาจมีสารเคมีตกคางอยูดวยได  ผูบริโภคอาจไดรับสารตกคาง
เหลานั้น  เชน  สารหนู  (อารเซนิก)  ดิลดริน  อัลดริน  ดีดีที  อาจทําใหไดรับอันตรายถามีปริมาณ
สูงมีแนวโนมที่จะเกิดเสนโลหิตแตกในสมอง  โรคตับแข็ง  โรงมะเร็ง  เปนตน

สารกําจัดแมลงในบาน
สารกําจัดแมลงเปนสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทําลายแมลงหลายชนิดที่ทําในรูปของเหลว  

ของแข็ง  หรือในรูปแผนระเหยโดยอาศัยความรอนจากกระแสไฟฟา  สารเคมีที่ใชกําจัดแมลงใน
บานไมวาจะอยูในรูปแบบใด  สามารถกอใหเกิดอันตรายตอผูใชไดเชนเดียวกันทั้งสิ้น  ตัวอยาง
ของสารออกฤทธิ์กําจัดแมลง  ไดแก  อัลฟาไซพีมี  ไดคลอวอส  เพอรมีทริน  พัลเลทริน          
คลอรไพริฟอส  ดีดีทีและสารอื่นๆ  สารเหลานี้เขาสูรางกายไดทั้งทางผิวหนัง  ตา  ลมหายใจ  ตอง
ระมัดระวังในการใชหากเขาสูรางกายจะถูกสะสมเปนอันตรายถึงชีวิตได

สารที่ใชทําความสะอาดในบาน
สารที่ใชทําความสะอาดที่มีคณุสมบัติเปนเบส   ซึ่งสามารถละลายไขมันได  ไดแก  สบู
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ผงซักฟอก  แชมพู  เปนตน
1.  สบู  เปนของจําเปนในชีวิตประจําวัน  นํามาใชประโยชนหลายอยาง  เชน  ทําความ

สะอาดรางกาย  ลางเครื่องใช  ซักผา  และใชทางการแพทย  สบูทํามาจากเบส  (โซดาไฟ)  กับ    
ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว  สวนใหญจะใชไขมันจากพืช  ไดแก  น้ํามันมะพราว  น้ํามันถั่ว  
น้ํามันปาลมและน้ํามันจากเมล็ดฝาย  วิธีงายๆ  ในการทําสบูคือ นําโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด)  
รวมกับน้ํามัน  ไขมัน  นํามาตมรวมเปนเนื้อเดียวกันแลวเติมเกลือลงไป  จะไดสบูแยกตัวออกมา  
ในอุตสาหกรรมทําสบูจะมีวิธีการซับซอน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพใหมีกลิ่นหอม  สีสวยงาม          
ฆาเชื้อโรค  และสารดับกลิ่นลงไปดวย  สบูแตละชนิดจึงมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป  เชน     
สบูซักลาง  สบูถูตัว  สบูยา  สบูสําหรับเด็กออน  ผูใชควรเลือกซื้อใหเหมาะกับการใช  สําหรับสี
และกลิ่นไมมีความจําเปนอยางใดสําหรับความสะอาด

2.  ผงซักฟอก  เปนสารเคมีที่สังเคราะหข้ึน  ทําหนาที่ชําระลางสิ่งสกปรกเชนเดียวกับ
สบู  แตผงซักฟอกทํามาจากสารเคมีที่ไดจาการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม  ผงซักฟอกบางชนิดเปนของ
แข็ง  บางชนิดเปนของเหลว  ผงซักฟอกสวนใหญประกอบดวยสารเคมีที่ทําใหเสื้อผาขาวขึ้น  โดย
ผงซักฟอกไปลดเเรงดึงผิวของน้ํา  ทําใหอนุภาคของน้ําสัมผัสกับส่ิงสกปรกไดงายขึ้น  ส่ิงสกปรกจะ
แตกเปนอนุภาคเล็กๆ  หลุดจากเนื้อผาไปกระจายอยูในน้ํา

3.  แชมพู  ในการทําความสะอาดศีรษะและเสนผม  สารเคมีที่ใชทําความสะอาดนั้น
ควรมีความรุนแรงนอย  เปนสารเคมีออนๆ  ประกอบดวยสารที่ทําหนาที่คลายสบู  สารที่ทําใหมี
ฟองพวกโซเดียมลอริลฟอสเฟต  สารกําจัดรังแคอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  ซิงคพาริไธออน            
ไขขนแกะ  (ลาโนลิน)  ทําใหเสนผมนิ่มไมกรอบ  สี  น้ําหอม  ถาตองการใหเย็นก็เติมเมนทอลและ
สารทําใหอยูตัว  (ประภาศรี  เทียนประเสริฐ  2545:22 – 27)

จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาสารเคมีไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตประจําวัน
เปนอยางมาก  ชวยใหมนุษยมีความสะดวกสบายมากขึ้น  เมื่อเราใชสารเคมีอยางถูกตองก็จะเกิด
ประโยชนสูงสุด  แตถาเราใชไมถูกตองก็จะเกิดโทษไดเชนกัน  เชน  นําผงซักฟอกมาใชลางจาน  ก็
จะทําใหสารเคมีจากผงซักฟอกตกคางที่จานทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตได  ผลิตภัณฑที่เปนสารเคมี
เหลานี้แตละชนิดก็มีทั้งประโยชนและโทษ  หากใชไมถูกตองเหมาะสมอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
และชีวิต  ทั้งยังเปนการทําลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอีกดวย
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หลักการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา

การที่ผูเรียนจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเพียงพอที่จะสามารถอยูในโลก
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีความสุข  ตลอดจนสามารถปรับตัวชวยใหการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเปนไปอยางราบรื่นเหมาะสมได  ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพในการจัดการศึกษา             
ดานวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต  เปาหมายในการสอน        
วิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพในระดับประถมศึกษาคือ  สอนใหผูเรียนไดรับทั้งตัวความรูและมี
ทักษะในการคนควาหาความรูและแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  
ปลูกฝงอบรมใหเกิดคานิยมและเจตคติเชิงวิทยาศาสตรที่เหมาะสมไดแก  เปนคนมีเหตุผล          
ใจกวาง  ยอมรับและปรับตัวเขากับสังคมที่เปล่ียนแปลงได  (สุภาลินี  สุภธีระ  และคณะ  2533: 
105) แตในสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษานั้น  
พบวา เนื้อหาวิชานี้จะผสมกลมกลืนอยูในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตซึ่งขั้นตอนและ 
กระบวนการที่แตกตางจากการสอนวิทยาศาสตร  ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตรจะใหบรรลุตาม    
จุดประสงคนั้นตองอาศัยวิธีและข้ันตอนตางๆ  ที่มีลักษณะคอนขางเฉพาะตัวกวาการสอนวิชาอื่น  
ครูจึงควรแสวงหาความรูเพิ่มเติมเร่ืองวิธีสอนวิทยาศาสตรอยูเสมอแมวาจะไมมีโอกาสจะไดรับ   
การอบรมครูก็ควรแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  เพื่อนําความรูเหลานั้นมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  (เสนห  ทิมสุกใส  2542:172)  ดังจะเห็นไดจาก
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  (พ.ศ. 2545 – 2549)  
ที่ตองการเสริมสรางพื้นฐานความคิดแบบวิทยาศาสตร  โดยการปฏิรูประบบการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  เพื่อเสริมสรางแนวความคิดและองคความรูเกี่ยวกับการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการสมัยใหม  โดยการปรับปรุงหลักสูตรและ     
วิธีการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาใหทันสมัย  มีสัดสวนการเรียนการสอน           
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางเพียงพอหลากหลาย   ผสมผสานความรูทักษะและ        
ประสบการณสอดคลองกับสภาพปญหาทองถิ่น  ปลูกฝงคานิยมใหเด็ก เยาวชน  และประชาชน
สนใจเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร  สงเสริมใหครูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  มีความคิดสรางสรรค  มีการทดลองปฏิบัติจริงมากขึ้น  
โดยจัดใหมีการฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องและเปนระบบ

จากที่กลาวไวขางตน  จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรควร
จัดสอนตั้งแตในระดับประถมศึกษา  เพื่อเปนการปูพื้นฐานของการเรียนวิทยาศาสตรในระดับสูง
และยังเปนการสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร    ซึ่งรายละเอียดของการสอนวิทยาศาสตรในระดับ
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ประถมศึกษาที่นําเสนอในลําดับตอไปนี้คือ  ความหมายของวิทยาศาสตร  กระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร         จิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร            ทฤษฎีหลักการสอน
วิทยาศาสตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา   และบทบาทของ
ครูในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

ความหมายของวิทยาศาสตร
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  

ความหมายของวิทยาศาสตรเปนอยางดี  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ   
วิทยาศาสตรไวดังนี้

สิปปนนท  เกตุทัต  (2535:15)  ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา  วิทยาศาสตร  
หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษยไดสะสมมาตั้งแตอดีต  ปจจุบันไปจนถึงอนาคตอยาง
ไมรูจักจบสิ้น  เร่ิมต้ังแตธรรมชาติรอบๆ  ตัว  ไปจนถึงองคประกอบที่เล็กที่สุดในดานหนึ่งและใหญ
ที่สุดของขนาดเอกภพในอีกดานหนึ่ง  เปนการศึกษาวาสิ่งตางๆ  ในธรรมชาติมีความเปนมา   
อยางไร  สัมพันธกันหรือไม  อยางไร  มีการพัฒนาเริ่มจากอะไร  จะเปนอยางไร  มีระเบียบ      
แบบแผน  มีหลักเกณฑหรือไม

ภพ  เลาหไพบูลย  (2537:2) ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา  วิทยาศาสตร  
หมายถึง  วิชาที่สืบคนหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติโดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทาง  
วิทยาศาสตร  วิธีการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหไดมาซึ่งความรู     
วิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

แสงดาว  เชิดชู  (2539:10) ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา  วิทยาศาสตร   
หมายถึง  การศึกษาคนควาเรื่องหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ  โดยวิธีการแสวงหาความรูที่เปน
กระบวนการ  ไดแก  วิธีการทางวิทยาศาสร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร  แลวสะสมเปนองคความรูและกระบวนการไวอยางเปนระบบ

พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  สสวท. (กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบัน  
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2541:107)  ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา   
วิทยาศาสตร    หมายถึง   ความรูที่ไดประมวลไวเปนหมวดหมูเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ   
เปนการรวบรวมขอมูลจากการสังเกตมีทฤษฎีและกฎเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ ทางธรรมชาติ  
ทฤษฎีและกฎตางๆ  สามารถทดสอบไดดวยการทดลอง

ไอแซค  แอสลิบอบ   (n.d., อางถึงใน  ยุพา  วีระไวทยะ  และปรียา  นพคุณ    2544:3)
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ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา  วิทยาศาสตร   หมายถึง วิถีแหงการคิดที่มีตอโลกนอกจากนี้
แลววิทยาศาสตรยังรวมความไปถึงการคนควาทดลองทั้งถูกและผิด  ทั้งลมเหลวและประสบ  
ความสําเร็จอยูตลอดเวลา และวิทยาศาสตรก็ไมใชแหลงที่คนจะหาคําตอบที่ถูกตองไดเสมอไป  
บางครั้งอาจหลงขามการสังเกต หรือใชความเปนเหตุเปนผลที่คลาดเคลื่อน การสรุปผลการทดลอง
อาจตองปรับแกหรือเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  ซึ่งทําใหตองมีการคนควาหาคําตอบใหมๆ  ดวย
วิธีทางวิทยาศาสตรอยูเสมอ

ซันด  และโทรบริดจ  (Sund  and  Trowbridge 1973:2 – 3, อางถึงใน  พิมพันธ  
เดชะคุปต  และพเยาว  ยินดีสุข  2545:102) ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวา  วิทยาศาสตร  
หมายถึง  ความรูทางวิทยาศาสตร  (Body  of  Knowledge)  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
(Process  of  Science)  ที่ใชแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร

จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา  วิทยาศาสตร  หมายถึง  กระบวนการแสวงหา
ความรูเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  แลวนําความรูที่ไดมาสรุปสรางเปนองคความรูและนํามาจัดไวอยาง
เปนระบบ

กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  เปนการแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ  ที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติและปรากฏการณทางธรรมชาติ  แลวรวบรวมขอมูลผาน
ทางประสาทสัมผัสนําไปจัดจําแนกและคิดพิจารณาหาเหตุและผล  เกิดเปนความคิดและความเชื่อ  
แลวนําความคิดความเชื่อไปปฏิบัติ  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  3  สวนคือ

1. วิธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific  Method)
การที่นักวิทยาศาสตรมีความสนใจแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรตางๆ นั้น ทําให

นักวิทยาศาสตรตองใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  กระบวนการตางๆ  ที่นํามา
ใชในการแสวงหาความรูนั้นอาจแตกตางกันบาง แตมีลักษณะรวมกันที่ทําใหสามารถจัดเปน      
ข้ันตอนได  ซึ่งภพ  เลาหไพบูลย  (2537:10)  ไดลําดับข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรไว  4  
ข้ันตอน  ดังนี้

   1.  ข้ันระบุปญหา
        2.  ข้ันตั้งสมมติฐาน
        3.  ข้ันการรวบรวมขอมูล  โดยการสังเกต  และ/หรือการทดลอง
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        4.  ข้ันสรุปผลการสังเกต  และ/หรือการทดลอง
        นอกจากนี้แลว  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2533:17,    

อางถึงใน  สมมารถ  จุยทอง  2543:25)    ไดสรุปวิธีการทางวิทยาศาสตรไว  5  ข้ันตอน  ดังนี้
        1.  ระบุปญหา
        2.  ตั้งสมมติฐาน
        3.  ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล
        4.  ทดลอง
        5.  สรุปผล

   จะเห็นไดวา     เมื่อนักวิทยาศาสตรมีความสนใจหรือมีปญหาที่จะคนควาหาคําตอบ
หรือคําอธิบาย  นักวิทยาศาสตรมักเริ่มตนดวยการตั้งสมมติฐานข้ึนกอนแลวหาวิธีการรวบรวม    
สืบเสาะหาขอมูลโดยใชการสังเกต  หรือวิธีการทดลองเกี่ยวกับปญหานั้นๆ  นักวิทยาศาสตรจะ 
เชื่อถือในผลการสังเกตและการทดลอง  เมื่อนักวิทยาศาสตรไดรวบรวมผลการสังเกตและ          
ผลการทดลองแลวนํามาประกอบกับประสบการณเดิมของเขา  ทําใหเกิดมโนทัศนซึ่งเปนความรู
ความเขาใจในปญหานั้นๆ  และเมื่อใชความคิดสืบคนตอไปเพื่อจะอธิบายความเปนไปของปญหา
หรือปรากฏการณนั้น จะทําใหไดทฤษฎี กฎหรือหลักการและในการแสวงหาความรูทาง         
วิทยาศาสตรนั้นนักวิทยาศาสตรอาจไมจําเปนตองดําเนินการตามขั้นวิธีการทางวิทยาศาสตร     
ทั้งหมดแตมักจะหาทางแกปญหาในแนวทางที่มีระเบียบแบบแผนอยางมีทิศทาง  มีขออางอิง  
และหาวิธีการแกปญหาในหลายๆ  ทาง

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  (Science  Process  Skills)
          วิทยาศาสตรเปนวิชาที่ประกอบดวยความรูและกระบวนการแสวงหาความรูในการ

จัดการเรียนการสอนตองจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อให       
ผูเรียนไดรับความรูความสามารถ  และนําไปเปนแนวทางในการนําไปใชแกปญหาในการเรียนและ
ในชีวิตประจําวัน  สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  (American  Association  
for  the  Advancement  of  Science:AAAS)  ไดแบงกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  13  
ทักษะ  ประกอบดวยทักษะพื้นฐาน  8  ทักษะ  และทักษะข้ันผสมหรือบูรณาการ  5  ทักษะ      
(ภพ  เลาหไพบูลย  2537:14 – 15)  ไดแก

     ทักษะข้ันพื้นฐาน  มีดังนี้
        1.  ทักษะการสังเกต

                        2.  ทักษะการวัด
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    3.  ทักษะการคํานวณ
                        4.  ทักษะการจําแนกประเภท
                        5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา
                        6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
                        7.  ทักษะการพยากรณ
                        8.  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล

     ทักษะข้ันผสมหรือบูรณาการ
        9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน

        10.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
                     11.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
                     12.  ทักษะการทดลอง
                     13.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป

     นอกจากนี้  จีกา   (Gega  1994:90 – 91)   ไดสรุปกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  
6  กระบวนการ  ดังนี้

     1.  การสังเกต (Observing)  คือการสังเกตคุณสมบัติของวัตถุในเรื่องของสี   ขนาด
รูปราง โดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดของวัตถุหรือเหตุการณ

2. การจําแนก (Classifying)     คือการแบงกลุมของวัตถุใหเปนพวกๆ     หรือการ
ลําดับเหตุการณ  โดยอาศัยในดานของคุณสมบัติหรือหนาที่

          3.  การวัด (Measuring)  คือการใชเครื่องมือที่เปนมาตรฐาน  เชน  ไมเมตร         
ไมหลา  ไมบรรทัด  ไมวัดมุม  ในการหาคุณภาพหรือเปนหนวยตัดสินและการบรรยายสัดสวน  
โดยใชตัวอยางงายๆ  และเทคนิคการคาดคะเน
                       4. การสื่อสาร (Communicating) คือการนิยามคําเชิงปฏิบัติการตลอดจน        
การกระทํา  พรรณนาวัตถุหรือเหตุการณ  ทํา Chart  และกราฟ  เขียนไดอะแกม  รูปภาพ  แผนที่
                       5.  การลงความเห็น      (Inferring)      คือการแปลความหมายจากขอมูลที่บันทึก       
ตั้งสมมติฐานจากขอมูล  ทํานายเหตุการณจากขอมูล

      6. การทดลอง  (Experimenting) จะใชการทดลองเมื่อไดตั้งสมมติฐานหรือคําถาม
ในเชิงปฏิบัติการที่นําไปสูการทดสอบ  และออกแบบวิธีการที่ใหตัวแปรเปนตัวแปรควบคุม

จะเห็นไดวา    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง    13    ทักษะนี้   แบงเปนทักษะ
กระบวนการขั้นพื้นฐาน  8  ทักษะคือ   ทักษะที่  1 – 8    กับทักษะกระบวนการขั้นสูงหรือข้ันผสมมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41

5  ทักษะ  คือ   ทักษะที่  9 – 13   ดังนั้นในการสอนวิทยาศาสตรครูจะตองสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน  
ทําเปนและแกปญหาเปน  โดยตองฝกใหผูเรียนมีประสบการณและทักษะในการแกปญหา

3.  เจตคติทางวิทยาศาสตร  ( Scientific  Attitude)
   ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น  เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่ครูควร    

ปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับผูเรียนใหได  เพราะเจตคติทางวิทยาศาสตรเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยให
บุคคลเกิดการแสวงหาความรูอยางไมมีที่ส้ินสุด  และยังชวยใหเขาใจถึงหลักการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นฐานที่ตองใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได

     คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร   
(2525:15, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2542:13) ไดกลาวถึงเจตคติทาง       
วิทยาศาสตรที่ครูควรสงเสริมใหกับผูเรียนมีดังนี้  คือ

     1.  มีความละเอียดถี่ถวน  และความมานะบากบั่นในการสังเกตหรือการทดลอง
      2.  ไมตัดสินใจงายๆ  โดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ
                 3.  มีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยใจเปนธรรม        โดยไมยึดมั่นใน
ความคิดของตนฝายเดียว
      4.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
      5.  มีความกระตือรือรนที่จะตองคนควาหาความรูใหกวางขวางมากขึ้น
      6.  มีความสุจริตทั้งในการคิดและการกระทํา
      7.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหมๆ  ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต

     นอกจากนี้แลวนักพัฒนาสงเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร  (The  Science  
Curriculum  Improvement  Study  1972, quoted  in  Gega  1982:52)  ไดกลาวถึงเจตคติหลัก
ของการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้นควรประกอบดวย  4  ลักษณะ   ดังนี้

     1.  ความอยากรูอยากเห็น  กลาวคือ  ในความตองการโดยธรรมชาติของเด็กนั้น  
จะแสดงความสนใจเปนพิเศษตอวัตถุหรือเหตุการณตางๆ ซึ่งถือวาเปนการเรียนรูและเปนการ   
เร่ิมตนของคนที่มีลักษณะของความอยากรูอยากเห็น

     2. มีความชางคดิ  ชางประดิษฐ  กลาวคือ  เด็กที่มีความคิดใหมๆ  จะเปนการ   
เร่ิมตนของการเปนคนชางคิด     ชางประดิษฐ     ลักษณะนิสัยนี้เด็กจะมีความคิดที่แปลกไปจาก
คนอื่นในการแปลความหมาย  ซึ่งจะปรากฏออกมาในลักษณะของการเปนคนชางคิด  ชาง
ประดิษฐ   ตลอดจนคําพูดและการกระทํา
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      3.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ    กลาวคือ    เด็กจะมีหลักการคิด  การสรุปและ
คําพูดซึ่งแสดงถึงลักษณะนิสัยของเด็กที่มีลักษณะการคิดอยางมีวิจารณญาณ

4.  มีความเพียรมุมานะ  กลาวคือ  เด็กจะสนใจกิจกรรมในเรื่องของปญหาหรือ      
เหตุการณที่ยาวนานกวาเพื่อนรวมชั้นเรียนของเขา โดยไมแสดงความรําคาญกับกิจกรรมที่เขา
กําลังทําอยู  ซึ่งเปนลักษณะของเด็กที่มีความเพียรมุมานะ

ดังนั้น          การที่ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแสวงหาความรูหรือ
แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอนั้น  จะชวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร
ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนและยังเปนการพัฒนาในดานของกระบวนการคิดซึ่งถือวาเปนทักษะที่สําคัญ
ของการเรียนวิทยาศาสตร   ครูจึงควรปลูกฝงและพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด

จิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพนั้น   ตองเนนกระบวนการที่

ผูเรียนเปนผูลงมือกระทํา  และฝกคิดดวยตนเองเปนสาํคัญ  ครูควรทําหนาที่เปนผูที่จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองมากกวาที่จะเปนผูบอกเลาใหผูเรียนไดจดจําเรื่องราวหรือเนื้อหา  โดย
คํานึงถึงวุฒิภาวะ  ประสบการณเดิม  ส่ิงแวดลอมและขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ  ที่ผูเรียน   
ไดรับมาแลวกอนเขาสูหองเรียน  การเรียนรูของผูเรียนจะเกิดขึ้นในระหวางที่ผูเรียนไดมีสวนรวม   
โดยตรงในกิจกรรมการเรียนการสอน  (นันทิยา  บุญเคลือบ  และคณะ 2540:11)  ดังนั้นในการจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําความรูทางดานจิตวิทยามาใช  
ซึ่งครูเปนบุคคลสําคัญที่จะตองเขาใจธรรมชาติในกระบวนการเรียนรูของเด็ก  ซึ่งสอดคลองกับ
ประเวศ  วะสี  (2537:27 – 28, อางถึงใน  ลัดดา  ภูเกียรติ  2544:5 – 7)  ไดเสนอเกี่ยวกับกระบวน
การเรียนรูของมนุษยไววา  เปนสิ่งสําคัญมากเพราะมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูใหบรรลุอะไรได
นั้นหากไดรับการพัฒนาไปตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูซึ่งมีอยู 10  ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันที่  1  การสังเกต  ใหสังเกตในสิ่งที่เห็นหรือส่ิงแวดลอม  หรือแมแตในการทํางาน  
ถาใครสังเกตมากก็จะเกิดปญหามาก

ข้ันที่  2  การบันทึก  บันทึกส่ิงตางๆ ที่ไดพบเห็น  เพื่อจะไดไมลืมเมื่อนํากลับมาดูมา
อานในครั้งตอไป  การบันทึกจะทําใหเราฉลาดขึ้น

ข้ันที่  3  การนําเสนอ  เมื่อไดเรียนรูอะไรมาก็นําเสนอใหเพื่อนๆ  และครูไดรับรู
ข้ันที่  4  การฟง  การรูจักฟงคนอื่นจะทําใหฉลาดขึ้น  ฟงมากก็ฉลาดมาก
ข้ันที่  5  ปุจฉา  วิสัชนา  เพื่อใหเกิดความกระจาง  แจมแจง  ชัดเจน  ตองมีการถาม –
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ตอบ  รวมไปถึงหัดใหมีความอดทนตอความคิดเห็นที่แตกตาง
ข้ันที่  6  การตั้งสมมติฐานและการตั้งคําถาม  ครูจะตองฝกใหนักเรียนไดตั้งคําถามซึ่ง

เปนคําถามมาตรฐาน  4  อยาง  ไดแก     ส่ิงนี้คืออะไร   เกิดจากอะไร    อะไรมีประโยชน  สําหรับ
เร่ืองอะไร   ทําอยางไรจะสําเร็จประโยชนอันนั้นจะเปนการกระตุนใหแสวงหาและสรางความรู

ข้ันที่  7  การคนหาคําตอบ  ซึ่งสามารถหาไดจากแหลงตางๆ  ทั้งสื่อหนังสือ  ตํารา
บุคคลและคนอื่นๆ  รวมไปถึงการถายทอดทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาชาวบาน
เปนตน

ข้ันที่  8  การวิจัย  เปนการสรางความรู  เปนวิถีชีวิต  การวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูในการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท

ข้ันที่  9  การเชื่อมโยงใหเกิดปญญา   เมื่อเรียนรูอะไรมาตองเชื่อมโยงสิ่งตางๆ  เขา
ดวยกัน  เพื่อใหเห็นความจริงทั้งหมดรวมทั้งเห็นและเขาใจตัวเองดวย

ข้ันที่  10  การเขียนบทความทางวิชาการ  เปนการพัฒนาปญญาที่ดี  เพราะการเขียน
คือการใชพลังสมองในการคิดเรียบเรียงถอยคําใหเปนเรื่องราวเกิดความชัดเจน  ซึ่งจะทําใหผูอาน
เขาใจตรงกัน

ดังนั้น  กระบวนการเรียนรูที่เร่ิมจากชีวิตจริงคือประสบการณ  กิจกรรม  การทํางาน  
และนํามาเขากระบวนการที่ยกระดับปญญา  จากปญญาไปสูจริยธรรมเงื่อนไขที่สําคัญที่จะใหคน
เกิดการเรียนรูที่แทจริงดานหนึ่งอยูที่การใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายวิธีใหสอดคลองกับสไต
การเรียนรูของผูเรียนและธรรมชาติที่ตองการเรียน นอกจากนี้  วิชัย  วงศใหญ  (2542:5)  ไดเสนอ
กลไกของกระบวนการเรียนรูแนวใหมที่ครูจะตองมุงเนนที่ตัวผูเรียนเปนหลัก  เพื่อเสริมสรางความ
สมดุลใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  โดยมุงหวังใหเปนคนดี  คนเกง และมีความสุขโดยคํานึงถึงความ
ตองการความสนใจและความถนัดเปนการเคารพสิทธิของผูเรียน  ส่ิงสําคัญของการจัด     
กระบวนการเรียนรูใหมีสาระและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตนั้น  คือการเสริมสราง    
วุฒิภาวะของผูเรียนไปพรอมๆ   กับการทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวัน

จากที่กลาวไวขางตน  สรุปไดวาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  หรือวิชาใดๆ
ก็ตามครูจะตองมีทักษะในการสอน   มีความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอน   มีความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ    และมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชจิตวิทยาเพื่อจะไดเขาใจในธรรมชาติของ
ผูเรียนแตละคนมีความพรอมอยูในระดับใด  ซึ่งครูจะตองทําหนาที่ในการสอนใหผูเรียนเกิด      
การเรียนรูเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร  เปนผูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร  ครูตองสอน
ใหผูเรียนมีความรูทางวิทยาศาสตร  เปนผูสืบเสาะหาความรู  เปนผูคนพบ  เปนผูคิดอยาง       
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พินิจพิเคราะหและสามารถแกปญหาตางๆ  ไดโดยประยุกตใชความรูที่ไดเรียนวิทยาศาสตรไปแลว
นํามาใชในชีวิตประจําวัน

ทฤษฎีหลักการสอนวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหเกิดผลดี  และบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร  คือการนําทฤษฎีหลักการของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไปสูการปฏิบัติ
การสอนในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง  (ประจวบจิตร  คําจัตุรัส  2537:10)  ครูจะตองรูเกี่ยวกับการ
เรียนรูที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร  ที่จะเปนผูมีความรู         
ความสามารถทางวิทยาศาสตร   (ภพ  เลาหไพบูลย  2537:14)  ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียน    
การสอนวิทยาศาสตรคือ  ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต  ทฤษฎีการสอนของบูรเนอร  และทฤษฎี
การสอนของกาเย  ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
เพียเจต  เชื่อวาการเรียนรูของคนเกิดจากกระบวนการใหญๆ ภายในตัวผูเรียน            

2  ประการคือ  การจัดโครงสรางทางความคิดภายใน  (Oganization)  และการปรับตัวใหเขากับ 
ส่ิงแวดลอม (Adaptation)  หรือปรับความสมดุลของสมอง  เขาเชื่อวาคนเรามีโครงสรางความรูอยู
ในสมองที่มีอยู  ถาประสบการณใหมสอดคลองกับโครงสรางความรูเดิมที่มีอยูแลวก็จะเกิด
กระบวนการดูดซึม  (Assimilation)  เขาไปเปนโครงสรางความรูที่มั่นคงยิ่งขึ้นหากประสบการณ
ใหมที่รับเขามามีความแตกตางจากโครงสรางความรูเดิมก็จะมีการตรวจสอบเพื่อปรับโครงสราง
ความรูเดิมใหเขากับความรูใหมข้ึนมา  (Accommodation)  จนสามารถผสมผสานความคิดใหม
นั้นใหกลมกลืนเขากันไดกับความคิดเกา สภาพเชนนี้กอใหเกิดความสมดุล (Equilibration) 
กระบวนการที่ ผู เ รียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทําใหเกิดสภาวะที่สมดุลนี้จะนําไปสู         
การพัฒนาสติปญญาจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่งจนถึงขั้นสูงสุด   (Office  of  The  Private  
Education  Commission  2001)  นอกจากนี้แลว  เพียเจตยังไดแบงการพัฒนาทางสติปญญา
มนุษยเปน    4  ข้ันตามระดับอายุ  ดังนี้คือ (สุรพล  พยอมแยม  2544:33)

1.1  ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว      (Sensorimotor  Stage)     ชวงอายุ
ตั้งแตแรกเกิดถึง  2  ขวบ  เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตางๆ  เชน  ปาก  ตา  หู

1.2  ข้ันความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ     (Preoperational thought  Stage)     ชวง
อายุ    1  ½ - 6    ขวบ    เปนขั้นที่เด็กเรียนรูการพูดและเขาใจเครื่องหมายทาทางที่ส่ือความหมาย
เรียนรูส่ิงตางๆ  ไดดีข้ึนแตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผล
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มาอางอิงได
1.3  ข้ันการคิดแบบรูปธรรม  (Concrete  Operational  Stage)  ชวงอายุ  7 – 11 

ป  ข้ันนี้เด็กสามารถใชเหตุผลกับส่ิงที่สามารถแลเห็นได    เชน  การแบงกลุมส่ิงเราตางๆ  มองเห็น
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  ไดดีข้ึน

      1.4   ข้ันการคิดแบบนามธรรม  (Formal Operational  Stage)  ชวงอายุ  11 – 15  
ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logical  Thinking)  จะพัฒนาไปสู            
ความสมบูรณและโครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ  เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับ    
ผูใหญอาจแตกตางกันที่คุณภาพเนื่องจากมีประสบการณนอยกวา
                       จะเห็นไดวา  การพัฒนาของผูเรียนในแตละระยะจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  จาก
ระดับตํ่ากวาไปสูอีกระดับที่สูงขึ้นโดยไมมีการกระโดดขามขั้น  แตบางชวงของการพัฒนาอาจเกิด
ข้ึนเร็วหรือชาได  การพัฒนาเหลานี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมและ
ประเพณีตางๆ  รวมทั้งวิธีการดํารงชีวิตอาจมีสวนชวยใหเด็กพัฒนาไดแตกตางกัน

    2.  ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร
         บรูเนอร  (Bruner 1961:21 – 32,  quoted  in Gega  1982:25)  มีความเชื่อวา         

การเรียนรูวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดนั้น  คือการไดลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งผูเรียนจะไดเผชิญกับปญหาที่มี
ความแตกตางกันออกไปและการคนพบของผูเรียนจะเปนทางออกในการแกปญหา  และบรูเนอร  
(Bruner  n.d., อางถึงใน  เสนห  ทิมสุกใส  2542:100) ยังไดเสนอขั้นตอนของการเรียนรูไว  3  ข้ัน
คอื
                      2.1  ข้ันการเรียนรูโดยการกระทํา  หรืออาจจะเรียกวาขั้นปฏิบัติจากรูปธรรมของ
เด็กเกิดข้ึนโดยการใหเด็กไดลงมือกระทํา  หรือใหผูเรียนไดมีประสบการณจากการกระทําของ    
ตนเอง  ลักษณะการเรียนรูแบบนี้เปนกระบวนการที่ดําเนินตอไปตลอดชีวิตไมมีการหยุดนิ่งอยู
เพียงในชวงอายุใดอายุหนึ่ง
                      2.2  ข้ันการเรียนรูโดยการรับรูเปนภาพในใจ  หรือข้ันปฏิบัติการแบบกึ่งรูปธรรม      
การเรียนรูข้ันนี้เทียบไดกับการพัฒนาการขั้นกอนปฏิบัติการของเพียเจต  ผูเรียนสามารถสราง
จินตนาการจากภาพไดโดยไมตองจับตองกับของจริง  ( ไมตองลงมือกระทํา )

2.3 ข้ันการเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสัญลักษณ  เปนขั้นการเรียนรูจาก
นามธรรมหรือเทียบไดกับข้ันปฏิบัติการนามธรรมของเพียเจต   การเรียนรูในขั้นนี้สามารถถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณตางๆ    โดยใชสัญลักษณหรือภาษา    ซึ่งภาษาเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึง
ความคิด    บรูเนอรถือวาขั้นนี้เปนขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางความรูความเขาใจ   ผูเรียนสามารถ
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คิดหาเหตุผลและในที่สุดก็จะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได
การเรียนรูตามขั้นตอนทั้งสามของบรูเนอรนี้จะงายหรือยากยอมข้ึนอยูกับอายุ   

ประสบการณและวิธีการเรียนรูของแตละคน  เพราะธรรมชาติการเรียนรูของแตละวิชายอมมีความ
แตกตางกัน

3.  ทฤษฎีการสอนของกาเย
                      กาเย (Gagne’ 1970, อางถึงใน  ประมวล  ศิริผันแกว  2541:8)  เปนทั้ง             
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ไดเสนอเงื่อนไขของการเรียนรูไว  8  ประการ  ดังนี้
                      3.1  การเรียนรูเมื่อไดรับสัญญาณ  (Signal  Learning)  เปนการเรียนรูระดับงาย     
ที่สุดและเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ  เชน  การที่น้ําตาไหลเมื่อมีผงเขาตา  หรือการดึงมือกลับเมื่อถูก
ของรอน
                      3.2 การเรียนรูในลักษณะของการกระตุน – การตอบสนอง  (Stimulus – 
Response Learning) เรียกอีกอยางหนึ่งวาการเรียนรูโดยใชเครื่องลอเปนการเรียนรูโดยอาศัยการ
เชื่อมโยง  ระหวางสิ่งเรากับปฏิกิริยาตอบสนองผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมได  เชน  การให
รางวัล  หรือการชมเชยเพื่อใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา
                      3.3  การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงการกระตุน – และการตอบสนองหลายๆ  อยาง      
เขาดวยกัน (Chaining)  เปนการเรียนรูโดยอาศัยการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับปฏิกิริยาตอบสนอง
ติดตอกันเปนลูกโซ  วิธีการนี้เกิดขึ้นโดยใชพฤติกรรมในขั้นที่  2  อยางนอย  2   พฤติกรรมขึ้นไป 
มาประกอบกันเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําการเคลื่อนไหว  การฝกทักษะตางๆ  ที่ไมใช
ภาษาพูด  เชน  การใชกรรไกรตัดของ  การฝกใหเด็กติดกระดุมเสื้อ
                      3.4  การเรียนรูโดยการสรางความสัมพันธโดยการกระตุน – และการตอบสนอง
หลายๆ  อยางดวยภาษา (Verbal  Association)  เปนการเรียนรูที่ตองใชภาษาพูดประกอบกับการ
ใชพฤติกรรมในขั้นที่  3  เชน  เรียกชื่อส่ิงของทั้งบอกสีของส่ิงของนั้นได  เชน  ใบไมมีสีเขียว
                      3.5  การเรียนรูแบบแยกแยะ (Discrimination  Learning)  เปนการเรียนรูที่เด็ก
สามารถจําแนกสิ่งของหรือวัตถุออกจากกันตามความแตกตางหรือความเหมือน  เชน  การจําแนก
อาหารเปนพวกผัก  ผลไม  หรือบอกความแตกตางระหวางแมวกับสุนัขได
                      3.6  การเรียนรูในแนวความคิดหลัก    (Concept  Learning)  การเรียนรูในขั้นนี้    
ผูเรียนตองมีความรูในขั้นที่  5  มากอนเพราะการเรียนรูมโนทัศนของส่ิงของหรือปรากฏการณนั้น
จะตองสามารถมองเห็นความเหมือนหรือความตางของสิ่งนั้นๆ  เชนมโนทัศนของสี  ขนาด  รูปราง
หรือการที่เด็กสามารถมองเห็นความเหมือน  เชน  การที่เด็กสามารถจําแนกผูหญิง  ผูชายออกจาก
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กันได  เด็กจะบอกไดวาคนสองกลุมนี้มีลักษณะอะไรที่แตกตางกัน
                      3.7  การเรียนรูในกฎเกณฑ  (Rule  Learning)  เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการรวม
หรือเชื่อมมโนทัศนตั้งแต  2  มโนทัศนเขาดวยกัน  แลวตั้งเปนกฎหรือหลักการ  เชน  น้ําจะเดือดที่
อุณหภูมิ  100  องศาเซลเซียส  ที่ความดันปกติ  และหลักการนี้นําไปใชอางอิงได
                      3.8  การเรียนรูเชิงแกปญหา  (Problem  Solving)  ตองอาศัยการเรียนรูข้ันที่  1 – 
7  และสามารถใชความรูเหลานั้นแกปญหาไดในสถานการณหนึ่งๆ  เชน  การที่เด็กใชไมเขี่ยของ   
เมื่อเขาเขาไปอยูในใตตูและไมสามารถเอื้อมมือถึง  การเรียนรูข้ันนี้เปนขั้นสูงสุด

จากทฤษฎีดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา  ในการจัดการเรียนการสอนครูตองจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  สรางบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน  สงเสริมสนับสนุนกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม  และสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ให    
ผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร และที่สําคัญครูจะตองจัดเนื้อหาบทเรียนใหสอดคลอง
กับสภาพความพรอมและความตองการของผูเรียน  มีการจัดลําดับความยากงายของเนื้อหา  ซึ่ง
ถือวาเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
การศึกษาในศตวรรษที่  21  เปนการศึกษาที่เนนใหคนมีปญญา  ดังนั้นในการจัด   

การเรียนการสอนจึงเนนใหผูเรียนใชปญญาในการสรางความรู  และผลผลิตที่มีคาตอสังคม      
เปาหมายของการศึกษาจึงเนนทักษะการคิดเพื่อสรางความรู  คนหาความรูจากแหลงตางๆ  มี   
การคิดอยางมีวิจารณญาณในการเลือกตัดสินใจในเรื่องตางๆ อยางถูกตองและเปนประโยชนตอ   
สวนรวมมีคานิยมตอสังคม  พัฒนาใหผูเรียนเปนผูที่มีความรอบรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
(Science  and  Techology  Literacy:STL)  การพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรดวย
ตนเองเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเปนผูที่มี  STL (พิมพันธ  เดชะคุปต และ พเยาว  ยินดีสุข 
2545:99 - 101)  ซึ่งสอดคลองกับกาลิเลโอ  (n.d., อางถึงใน  สิปปนนท  เกตุทัต  2535:23)  ที่
กลาวไววา  ผูที่ไมมีความรูในทางวิทยาศาสตร  คือผูที่อยูในถ้ําอันมืดมิดไมรูจักชีวิตของตนเอง   
ไมสามารถที่จะหาความสุขจากชีวิตในโลกปจจุบันได และสิปปนนท  เกตุทัต (2535:23)  ไดเสนอ
วา  ความรูทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวิต  ฉะนั้นการศึกษาวิทยาศาสตรควร
เร่ิมต้ังแตประถมศึกษาหรืออนุบาล

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา   ถือวามีความสําคัญมาก
เพราะวาถาผูเรียนมีความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการและวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
แลวยอมเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการเรียนวิทยาศาสตรในระดับสูงตอไป ซึ่งสอดคลองกับ         
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ยุพา   ตันเจริญ (2531:123, อางถึงใน  น้ําคาง  เพิ่มพูน  2541:13)  ที่ไดกลาวเกี่ยวกับการเรียน    
การสอนวิทยาศาสตรไววา  วิชาวิทยาศาสตรนอกจากจะเสนอเนื้อหาแลวยังมีข้ันตอนการเรียน 
การสอนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กลาวคือ  นักเรียนจะตองลงมือทําแนวคิดใน
เร่ืองที่เรียนควบคูไปกับการฝกทักษะตางๆ  อาทิ  ทักษะการสังเกต  การคํานวณ  การตั้ง       
สมมติฐาน  การทดลอง  การตีความหมายขอมูลและขอสรุป  เปนตน  เพื่อเปนการปลูกฝงการคิด
อยางมีเหตุมีผลใหกับผูเรียน และเปนการฝกใหผูเรียนรูจักเชื่อมโยงแนวความคิดกับการปฏิบัติได
อยางสอดคลองกับความจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกาเยและโอกี (Gagne’ 1965:65; Okey 
1972:57, อางถึงใน  พรวิภา  แสงจันทร 2542:2)  ที่ไดกลาววา  ทักษะกระบวนการทาง        
วิทยาศาตรเปนองคประกอบรวมที่สําคัญของการแสวงหาความรูและสามารถนําไปใชกับวิชาอ่ืนๆ  
ไดอยางกวางขวาง

สรุปไดวา  การสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษานั้น  ครูจะตองสอนใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตรซึ่งไดแก  เนื้อหาประเภทขอเท็จจริง  มโนทัศนและหลักการ  
นอกจากนี้แลวยังตองสอนใหผูเรียนมีกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร

บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ในการจัดการเรียนกาสอนวิทยาศาสตรนั้น  ครูจะตองจัดกิจกรรมในลักษณะที่เนน     

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยตองยึดหลักที่วาผูเรียนสรางองคความรูข้ึนมาดวยตัวเขาเองจาก
กระบวนการภายในตัวเขา  ซึ่งการจะทําใหเกิดการเรียนรูไดก็ตองจัดสภาพตางๆ  ใหผูเรียนไดสราง
ข้ึนมาดวยตัวเขาเองซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ขอ (Office of The  Private  Education  Commission  
2002)  ดังนี้

1.  ผูเรียนเปนผูสรางองคความรูข้ึนมาดวยตนเอง
 2.  ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกจิกรรมดวยตนเอง

3.  เร่ืองที่เรียนสอดคลองกับความตองการความสนใจของผูเรียน
 4.  เร่ืองที่เรียนเปนเรื่องที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได     ทั้งตัวความรู
และกระบวนการ

5. การมีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ  กับส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัว
นักพัฒนาสงเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร ((The  Science  Curriculum  Improvement

Study  1972,  quoted  in  Gega  1982:59)     ไดใหขอเสนอแนะวา  เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรที่
ครูจัดใหควรมีลักษณะนาสนใจ  ผูเรียนสามารถเขาใจไดงายและมีความสนุกสนาน  ซึ่งสอดคลอง
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กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541:29) ไดใหแนวทางในการจัดการเรียน     
การสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนดังนี้

1. บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก  คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับของ
ผูเรียนแตละวัย  มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอื่นๆ  เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว
  2.  วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อ  และตอบสนองความสนใจใครรูของผูเรียน

3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆ  ของ  
ผูเรียน

4. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
สัมผัสความงามและความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว

5.  มีกิจกรรมหลากหลาย  สนุก  ชวนใหผูเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ
 6.  ส่ือที่ใชประกอบการเรียน    ตองเราใจใหเกิดการเรียนรูและเขาใจตรงตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวอยางชัดเจน  คือมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนจนรูชัด (Learn  to  Know)  เรียนจนทํา
ได  (Learn  to  Do)  และเรียนเพื่อจะเปน  (Learn  to  Be)

7.  การประเมินผล  มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางวิชาการและเปดโอกาสใหเด็กไดประเมินผลตนเองดวย
  นอกจากนี้แลว  อุทัย  ดุลยเกษม  (2543:90  - 91) ไดใหขอเสนอแนะวา  ครูตองสอน
ใหผูเรียนคิดแบบวิทยาศาสตร  โดยใหคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ คือ

1. ครูตองสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากธรรมชาติ โดยใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสกับ  
ธรรมชาติใหมากที่สุด  ประสบการณจะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดมากกวาการสอน

2. การเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดลองในสิ่งที่เขาคิดและจินตนาการ  ก็จะชวยใหผูเรียน
ไดเพิ่มประสบการณมากขึ้น  ชวยใหผูเรียนรูจักการวิเคราะหอยางเปนระบบจากการสังเกตหรือ
การสัมผัสของจริงก็ยิ่งจะชวยใหผูเรียนมีวิธีคิดอยางเปนระบบมากขึ้น

3. การทําใหผูเรียนเขาใจวาธรรมชาตินั้นมีความหลากหลาย  ความหลากหลายเหลานี้
มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  และภายใตความหลากหลายนี้  มสีภาวะความสมดุลอยู

จะเห็นไดวา  ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรครูตองคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน            โดยใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ธรรมชาติมากที่สุด     ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้งผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
ผูเรียน    ผูเรียนกับผูเรียน    และผูเรียนกับส่ิงแวดลอม   เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการ
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ทุกขั้นตอน  ซึ่งการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันเนนการใหผูเรียนสืบเสาะและแสวงหาความรูดวย   
ตนเอง    ครูจึงตองรูจักวางแผนและจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ดังที่  คลอฟเฟอร (Klopfer  1971:566 – 580,  อางถึงใน    
พิมพันธ  เดชะคุปต  และพเยาว  ยินดีสุข  2542:102)  ไดกําหนดพฤติกรรมของผูเรียน  ซึ่งเปน
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไว  5  ประการ  ดังนี้

1.  มีความรูความเขาใจ
2.  ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
3.   มีการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช
4.   มเีจตคติและความสนใจ
5.  มีทักษะในการปฏิบัติ
ดังนั้นครูจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  โดยคํานึง

ถึงวัตถุประสงคการเรียนรูเปนหลักแลวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหครอบคลุมจุดประสงค   
การเรียนรูอันจะสงผลดีตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  ซึ่งครูจะตอง          
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนจากยึดครูเปนศูนยกลางมาเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ปจจุบันพบวามีวิธีสอน
วิทยาศาสตรที่มีรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเรียนรูอยางมีความสุขเกิดขึ้น  โดย
ครูตนแบบวิชาวิทยาศาสตรไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดียิ่ง
ข้ึน  เชน  รูปแบบการสอน  “หากระบวนการเพื่อชีวิต”    การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช    
โครงงานวิทยาศาสตร  และการสอนใหผูเรียนเปนนักวิทยาศาสตร  มีข้ันตอนการสอนดังนี้

1.  รูปแบบการสอน  “หากระบวนการเพื่อชีวิต”
   รูปแบบการสอน  “หากระบวนการเพื่อชีวิต”  เปนการจัดการเรียนการสอนมุงให      

ผูเรียนมีสวนรวมในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  จากพอแม  ครอบครัว  ชุมชน ซึ่งเปนการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและดํารงอยูในสังคม  ทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักเห็นคุณคาและหวงแหน      
ถิ่นที่อยูของตน  เกิดความมานะพยายามสามารถนําความรูจากการศึกษาทดลองที่ประสบ        
ความสําเร็จไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและนําไปประยุกตใชได  สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน   
ชีวิตจริงดวยวิธีวิทยาศาสตรและภูมิปญญาไทย  ประกอบดวย  5  กระบวนการ  ดังนี้

กระบวนการที่  1  การกําหนดปญหา  การพิจารณาเหตุการณตางๆ  เพื่อใหเห็น
ปญหา
                       กระบวนการที่  2  การตั้งสมมติฐานเพื่อคนหาทางแกปญหา

กระบวนการที่  3  การออกแบบการทดลอง  ทดลอง  และรวบรวมขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51

กระบวนการที่  4  การสรุปผลจากการปฏิบัติการและการวิเคราะหขอมูล
      กระบวนการที่  5  การนําไปประยุกตใชขยายผลสูชุมชน
2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร
  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร  เปนกระบวนการคนควา  

หาขอมูลดวยตนเองนักเรียนเกิดสติปญญาจากการเรียนรู  ความรูที่ไดจากการทําโครงงาน      
วิทยาศาสตรนักเรียนจะจดจําไดนานยั่งยืนกวาความรูที่ครูสอนในหองเรียนอยางเดียว  ซึ่งมี      
ข้ันตอนการเรียนการสอน  ดังนี้  1)  ครูใหความรูเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร  2)  นักเรียนนํา 
หัวขอเร่ือง/ปญหามาปรึกษาครู  3)  ครูและนักเรียนวางแผนการทําโครงงานออกแบบทดลอง      
4) นักเรียนปฏิบัติการทดลอง – ครูติดตามการทํางาน  5)  นักเรียนสรุปผล  อภิปรายผล              
6)  ประเมินผล       และ7)  จัดแสดงนิทรรศการ

3.  การสอนใหนักเรียนเปนนักวิทยาศาสตร
                      การสอนใหนักเรียนเปนนักวิทยาศาสตร  เปนการสอนที่สอดแทรกกับวิชาที่เรียน
ตามปกติ  โดยเฉพาะในสัปดาหแรกตองสอนทันทีหลังจากนั้นสอนตามโอกาสที่เห็นสมควร  และมี
การกําหนดสงผลงานซึ่งมีข้ันตอนในการสอน  ดังนี้

3.1   นําสูเสนทางการเปนนักวิทยาศาสตร  (นําสูบทเรียน)
3.2  ฝกความคิด  หัดแกปญหาแบบนักวิทยาศาสตร  จากสถานการณจําลอง
3.3  ฝกปฏิบัติการทดลองเปนนักวิทยาศาสตร           ฝกหัดจากประเด็นปญหาที่

กําหนดใหเลือกตามที่สนใจ/หรือนักเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่จะปฏิบัติการเอง (ถามีความ
สามารถ)

3.4  เพิ่มพูนประสบการณ  จากเอกสาร  แหลงความรู  และส่ือตางๆ
3.5  ฝกซ้ํา  ขอที่  3.1 – 3.3  ถาเห็นสมควร
3.6  ฝกปฏิบัติการทํางานแบบนักวิทยาศาสตร    จากประเด็นปญหาที่นักเรียนคิด

ข้ึนเองโดยเริ่มจาก  1)  กําหนดประเด็นปญหาที่สนใจศึกษา   2) กําหนดวัตถุประสงค  และ
ขอบเขตที่จะศึกษา  3)  ตั้งสมมติฐานของปญหา  4)  กําหนดรูปแบบวิธีการทดลอง  5)  ทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูล  6)  วิเคราะหขอมูล  7)  สรุปผลการทดลอง  8)  เขียนรายงาน  และ        
9)  เผยแพรผลงาน

3.7  ประเมินผลงาน  โดยตนเอง  โดยเพื่อน  โดยครู  โดยผูปกครองตามหัวขอดังนี้  
1)  ความคิดสรางสรรค    2)  ความถูกตองสมบูรณในการทดลอง    3)  ประโยชนตอสังคม/หรือตอ
วงการวิทยาศาสตร  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542:15 – 58)
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จากรูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังไดกลาวไวขางตน  
ถือไดวาเปนรูปแบบการสอนที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  และเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

วิธีสอนแบบมีสวนรวม

วิธีสอนแบบมีสวนรวม (Participatory  Learning)  เปนรูปแบบการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนที่มีความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียนโดยยึดหลักการเรียนรูแบบมี
สวนรวมซึ่งผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม ได     
ฝกฝนทักษะการเรียนรู  การบริหารการจัดการ  การเปนผูนํา  ผูตาม  เกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544  ก:44)  ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองและทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ซึ่งสอดคลองกับ    สุมณฑา  พรหมบุญ  และ
คณะ (2540, อางถึงใน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2541:38 – 39)  ไดกลาวถึง  
วิธีสอนแบบมีสวนรวมวาเปนการสอนที่ใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  นักเรียนได
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายและยืดหยุน  ไดเรียนจากครู   ผูปกครอง  ชุมชน  และส่ิงตางๆ  
รอบตัว ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง

จะเห็นไดวา  วิธีสอนแบบมีสวนรวมจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับ
ชีวิตจริงมากที่สุด  และยังไดรับการฝกฝนทักษะในดานตางๆ  ส่ิงเหลานี้จะชวยใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาไปสูการเปนคนเกง  ดี  และมีความสุข  ซึ่งเปนสิ่งที่ครู  ผูปกครองและสังคม  ปรารถนา
อยางยิ่ง  ครูจึงตองแสวงหาแนวทางที่จะนําเทคนิควิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมมาประยุกตใชอยาง
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาวิธีสอนแบบมีสวนรวม
วิธีสอนแบบมีสวนรวม  เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางรูปแบบหนึ่งซึ่งเนนใหผูเรียนรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม โดยนิคอล (Nicol  
n.d., อางถึงใน  ประวิทย  ออยเธียรชัย  2544:27 -  28)     ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูจากประเทศ
อังกฤษไดนํามาเผยแพรในประเทศไทย  โดยมีกรอบความคิด  (Conceptual  Framework) สําคัญ
ที่เกี่ยวของอยู  3  เร่ืองใหญๆ   คือ

1.  หลักการเรียนรูเชิงประสบการณ  (Experiential  Learning)
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                      เปนการเรียนรูที่แสดงถึงความสัมพันธของ  3  มิติ  มิติดานความคิด  มิติดาน     
แรงจูงใจ  และมิติดานบริบททางสังคม  ซึ่งทั้ง  3  มิติสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนภายใต      
พฤติกรรมดานการสนับสนุนและสงเสริมของครู  ดังแผนภูมิที่  4

แผนภูมิที่ 4 แสดงถึงความสัมพันธของ  3  มิติ  ดานความคิด  มิติดานแรงจูงใจ  และมิติดาน
บริบททางสังคม

จากแผนภูมิที่  4    แสดงใหเห็นวาสิ่งที่อยูในวงกลมทั้ง  3  วงนี้  เปนตัวที่จะบอกไดวา  
“เด็กเปนศูนยกลาง”  คืออะไร  ซึ่งเราจะเห็นวา  “เด็ก”  (Student)  อยูตรงกลาง  ดังนั้นถาสามารถ
ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามสิ่งที่อยูภายในวงกลม  และครูมีพฤติกรรมตามสิ่งที่อยูภายนอก   
วงกลมไดทั้งหมดก็เปนสิ่งยืนยันไดวานี่คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง    
รูปแบบหนึ่ง

2.  หลักการทางจิตวิทยาการคิด  (Cognitive  Psychology)
      กลุมจิตวิทยาการคิดหรือกลุมจิตวิทยาการสรางความรู      เปนแนวคิดของเพียเจต

ความคิด
-  คิดอยางกระตือรือรน
-  สรางความรูดวยตัวเอง
-  สะสมความรูขึ้นเรื่อยๆ
ควบคุมการคิดคน
ดวยตนเอง

ผู
เรียน

แรงจูงใจ
-  มีความอยากเรียน
-  เกิดคานิยม
-  เกิดความเชื่อ
-  มีความคาดหวังตอความ
              สําเร็จหรือความลม
                 เหลวในการเรียน

-  มีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน
-  มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
-  มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู

                สังคม

อํานวยความสะดวกใน
การเรียน

สงเสริมใหมีการ
สรางความรูใหม

ใชการสอนที่หลากหลาย

สงเสริมใหเกิดการคิด

สงเสริมใหผูเรียนแสดงออก
ดวยการพูดคุยในเรื่องที่เรียน

จัดบรรยากาศใหเกิดความ
รูสึกปลอดภัยในการเรียน

บทบาทครู

มีสวนรวมในการรับผิดชอบ
     ในการเรียนรูกับผูเรียน

            ใหมีการเชื่อมโยง
                  สิ่งที่เรียนกับ

ชีวิตจริง

  ช้ีใหผูเรียนมองเห็นความ
กาวหนาในการเรียน

ชักนําใหเกิดปฏิสัมพันธและ
ความรวมมือ

เพิ่มความรวมมือระหวางครู
ดวยกันเอง
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(Piaget)  ซึ่งมีความเชื่อวาในสมองของคนประกอบดวยแฟมขอมูลจํานวนมาก  ซึ่งแตละแฟม 
เรียกวา  สกีมา  (Schema)  เชนคําวา  “รถยนต”  มีสวนประกอบที่สําคัญคือ  เครื่องยนต  มีที่นั่ง
ของคนขับ  และมี  4  ลอ  เปนตน  นี่คือ  1  แฟม  หรือ  1  สกีมา  เปนตน  ในทํานองเดียวกันก็มี
สกีมาอื่นๆ  อยูอีกเปนจํานวนมากและมีวิธีการเรียนรูตามแนวคิดนี้มี  2  แบบ  คือ

2.1  การนําเอาความคิดรวบยอดเดิมไปใช    (Accommodation)   คือ  การนําเอา
สกีมาเดิมหรือความคิดรวบยอดเดิมไปใชกับเร่ืองใหมไดอยางเหมาะสม  เชน  นายคํา  มองเห็น  
รถยนตคันหนึ่ง  ซึ่งมี  4  ลอ  มีเครื่องยนต  มีคนขับ  พอมองเห็นรถยนตคันอื่นๆ  ก็สามารถรูหรือ
บอกไดวานั่นคือ  รถยนต   เปนตน

2.2.  การซึบซับเหตุการณไวในความคิด  (Assimilation)  คือการดูดซึบภาพและ
เหตุการณตางๆ  เขาไวในความคิด  เชน  นายคํามองเห็นรถยนตคันหนึ่งซึ่งมี  4  ลอ  มีเครื่องยนต  
มีคนขับ  พอมองเห็นรถยนตอีกคันหนึ่งที่มี  10  ลอ  นายคําก็รูหรือบอกไดวานั่นคือ  รถยนต
เหมือนกันแตเปนรถยนตบรรทุกเปนตน
                      แนวคิดของกลุมนี้ยังมีความเชื่อตอไปอีกวาจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ       
การเรียนรูของผูเรียน  โดยจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนเขาไปอยูในสภาพแวดลอมนั้น  ผูเรียนจะ
สามารถทํากิจกรรมไดเอง  (Self  Regulated)  และสรางความรูไดเอง

     เมื่อเชื่อมโยงถึงการเรียนรูแบบมีสวนรวม  การที่เราใหผูเรียนรวมกิจกรรมในแตละ  
องคประกอบ  การที่ใหผูเรียนไดพูดคุยกัน  2  คน  การที่ใหผูเรียนเขียนเรื่อง  หรือการใหผูเรียนได
สะทอนความคิดอภิปรายก็ถือวา  เปนการจัดสภาพแวดลอมเชนเดียวกัน

3.  หลักการเรียนรูตามสภาพจริง  (Authentic  Learning)
     หลักการเรียนรูตามสภาพจริง  (Authentic  Learning)  ในการจัดการเรียนการสอน

โดยใชการเรียนรูแบบมีสวนรวมเรามุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง  ซึ่งมีหลักสําคัญ  3  ขอ  คือ
                      3.1  จะตองใหผูเรียนไดสรางความรูเอง  ซึ่งสอดคลองตามหลักการทางจิตวิทยา
การคิด  ดังไดกลาวมาแลว

     3.2  จะตองเปนกระบวนการ  คือ มีข้ันตอนหรือองคประกอบแนชัด
                      3.3  จะตองสามารถโยงเขากับชีวิตประจําวันได
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กเปนศูนยกลาง  (Child  Centered)  เปนเรื่องที่
กลาวขานกันมานานแตก็ไมปรากฏวาใครเปนเจาของทฤษฎีหรือแนวคิดอยางตรงๆ          ดังนั้นจึง
อาจกลาวไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กเปนศูนยกลาง   เปนที่รวมของ  “วิธีการสอน"
ที่ดีชุดหนึ่ง  ซึ่งจะตองมีหรือเกิดสิ่งตอไปนี้คือ
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1. การสราง   (Construction)  คือการสรางความรูโดยผูเรียน
2.  การมีปฏิสัมพันธ  (Interaction)  คือมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน       และ

ผูสอนกับผูเรียน
3.  การมีสวนรวม  (Participatory)  คือผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

     4.  การดําเนินงาน  (Process)  คือมีกระบวนการมีข้ันตอน
    5.  การนําไปใช  (Application)  คือมีการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณที่

แตกตางออกไปหรือนําไปใชในชีวิตจริงได
 สุมณฑา  พรหมบุญ  และคณะ  (2540:29)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู   แบบ
มีสวนรวมวา  ประกอบดวยวิธีการเรียนรูสําคัญ  3  ประการคือ

1.  กระบวนการกลุม  (Group  Process/Group Activity/Group  Dynamics)  เปน
กระบวนการเรียนรูของกลุมผูเรียนตั้งแต  2  คน  ข้ึนไป  ผูเรียนแตละกลุมตองมีปฏิสัมพันธตอกัน  
มีแรงจูงใจรวมกันในการทําสิ่งหนึ่ง ส่ิงใดโดยที่แตละคนในกลุมมีตอกันและกัน  การนํา       
กระบวนการกลุมมาใชในระยะยาวเปนไปเพื่อการฝกทักษะดานมนุษยสัมพันธ  การพัฒนา   
บุคลิกภาพ   การใหคําปรึกษาแนะแนว
                      หลักการสําคัญของกระบวนการกลุมประกอบดวย  ผูเรียนเปนศูนยกลางแหง         
การเรียนรู  ผูเรียนตองเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด  โดยเนนกระบวนการเรียนรูและการสรางสรรค
ความรูโดยกลุม  ครูสามารถนําหลักการดังกลาวไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได

     1.1  เกม  เปนกิจกรรมการเรียนปนเลนมีกฎกติกาไมสลับซับซอน  จึงชวยใหผูเรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียน  ชวยใหผูเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะห  การตัดสินใจ             
ฝกความมีน้ําใจเปนนักกีฬา

     1.2  บทบาทสมมติ  กลุมผูเรียนจะตองแบงบทบาทและหนาที่ใหสมาชิกในกลุมได
แสดงบทบาทตามสถานการณที่สมมติข้ึน  เปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนเกิดจินตนาการและความคิด
สรางสรรคที่ดีเกิดความเขาใจในสิ่งที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง

          1.3  กรณีตัวอยาง  เปนการเรียนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือเปนสถานการณที่
เหมือนจริงโดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะห  อภิปราย  เพื่อฝกฝนการแกปญหา

          1.4 การอภิปรายกลุม  เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่กลุมสนใจ   
รวมกันการอภิปรายกลุมอาจมีสมาชิกประมาณ  6 – 12  คน  โดยผูดําเนินการอภิปราย  สมาชิก
ในกลุมรวมกันอภิปราย  การอภิปรายทําไดหลายลักษณะ ผูสอนตองเลือกตามความเหมาะสม

2.  การเรียนแบบรวมมือ   (Cooperative  Learning)   เปนการจัดประสบการณเรียนรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56

ใหผูเรียนเรียนเปนกลุมเล็กๆ  สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถที่แตกตางกัน  ผูเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรับผิดชอบการทํางานของตนเองเทาๆ  กับรับผิดชอบ 
การทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมดวย     (อัจฉราพร  ทรัพยแกว  2536:9)      รวมทั้งการเปน
กําลังใจแกกันและกัน     ความสําเร็จของแตละบุคคล  คือความสําเร็จของกลุม    ความสําเร็จของ
กลุมคือความสําเร็จของทุกคน

      การเรียนแบบรวมมือสามารถนํามาใชไดกับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับ  และมี   
ประสิทธิผลยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานของการแกปญหา  การกําหนด    
เปาหมายในการเรียนรู  การคิดแบบหลากหลาย  การปฏิบัติภารกิจที่ซับซอน  การเนนคุณธรรม 
จริยธรรม  การสรางเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน  ทักษะทางสังคม  การสรางนิสัยรวมกันและ
ความรวมมือภายในกลุม  (วัฒนาพร  ระงับทุกข  2542:34)  จากแนวคิดขางตน  นักการศึกษาได
พัฒนาเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือ  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544  ก:48 – 50)  ดัง  
ตัวอยางตอไปนี้

          2.1 การเลาเรื่องรอบวง  (Round Robin)  เปนเทคนิคการเรียนที่เปดโอกาสให
สมาชิกทุกคนในกลุมไดเลาประสบการณ  ความรู  ส่ิงที่ตนกําลังศึกษา  ส่ิงที่ตนประทับใจให
เพื่อนๆ  ในกลุมฟง

     2.2  มุมสนทนา  (Corners)  เร่ิมตนจากการใหผูเรียนกลุมยอยแตละกลุมเขาไปนั่ง     
ตามมุมหรือจุดตางๆ  ของหองเรียน  และชวยกันหาคําตอบจากโจทยปญหาตางๆ  ที่ครูยกขึ้นมา  
และเปดโอกาสใหผูเรียนอธิบายเรื่องราวที่ตนศึกษาใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง

          2.3  คูตรวจสอบ  (Pairs  Check)  แบงนักเรียนเปนกลุมละ  4  หรือ  6  คน  ให      
ผูเรียนจับคูกันทํางาน  คนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะวิธีการแกปญหาอีกคนทําหนาที่แกโจทยเสร็จ  
ขอที่  1  แลวใหสลับหนาที่กันเมื่อเสร็จครบ  2  ขอ  ใหนําคําตอบมาตรวจสอบกับคําตอบของคูอ่ืน
ในกลุม

     2.4  คูคิด  (Think – Pair  Share)  ครูตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ  ผูเรียนแตละคนจะ
ตองคิดคําตอบของตนเอง  นําคําตอบมาอภิปรายกับเพื่อนที่นั่งติดกับตน  นําคําตอบมาเลาให
เพื่อนทั้งชั้นฟง

          2.5  ปริศนาความคิด  (Jigsaw)  ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากที่ครูกําหนดให  สมาชิก
แตละคนในกลุมประจําจะไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาที่แตกตางกันตามความเหมาะสม        
ผูเรียนที่ศึกษาเนื้อหาเดียวกันจากทุกกลุมมารวมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ  เพื่อรวมกันศึกษาเนื้อหา
จนเขาใจ  แลวหาวิธีอธิบายใหเพื่อนในกลุมประจําของตนฟง  กลับเขาสูกลุมประจําเพื่อเลาเรื่องที่
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ตนศึกษาใหเพื่อนฟง  เมื่อทุกคนเลาเรื่องที่ตนศึกษาจบแลวจึงใหสมาชิกคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของ
สมาชิกทุกคนเขาดวยกัน  ครูทดสอบความเขาใจและใหรางวัล

          2.6  กลุมรวมมือ  (Co – op Co – op)  สมาชิกแตละคนในกลุมยอยจะไดรับ      
มอบหมายใหศึกษาเนื้อหาหรือทํากิจกรรมที่ตางกัน  ทําเสร็จแลวจึงนําผลงานมารวมกันเปน    
งานกลุมเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ      ควรอานทบทวนและตรวจแกไขภาษา      นําผลงานกลุม
เสนอหนาชั้นเรียน

          2.7  การรวมมือกันแขงขัน  (Team  Games  Tournament)  ครูแบงผูเรียนออก
เปน   3  กลุม  กลุมที่  1  และกลุมที่  2  เปนกลุมแขงขัน  สมาชิกในกลุมทั้ง  2  ตองมีจํานวน    
เทากัน  กลุมที่ 3  เปนกลุมผูเชี่ยวชาญหรือกลุมเปนผูตัดสินทุกกลุมตองศึกษาเนื้อหาใหเขาใจ 
สมาชิกกลุมแขงขันแตละคนตองเขียนคําถามมอบใหกลุมผูตัดสินโดยไมตองใหคําตอบ กลุม    
แขงขันแตละกลุมจะติวขอสอบใหกับเพื่อนของตนเมื่อถึงเวลาแขงขันผูตัดสินอธิบายกติกา และ
เรียกตัวแทนของกลุมแขงขันออกมาทีละคนหรือมากกวานั้นตามความเหมาะสม  เมื่อส้ินสุด     
การแขงขันกลุมที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูชนะ

          2.8  รวมกันคิด (Numbered  Heads Together)  เร่ิมจากครูถามคําถาม          
เปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ  จากนั้นครูจึงเรียกใหผูเรียนคนใดคนหนึ่งจาก
กลุมใดกลุมหนึ่งหรือทุกๆ  กลุมตอบคําถาม  เปนวิธีการที่นิยมใชในการทบทวนหรือตรวจสอบ
ความเขาใจ

3.  การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  (Constructivistic Approach)  เปนวิธีการเรียนรู
ที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู  และสรางความรูความเขาใจขึ้นดวยตนเอง  ความเเข็งแกรง  ความ
เจริญงอกงามในความรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคน
อ่ืนๆ หรือไดพบสิ่งใหมๆ  แลวนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยงตรวจสอบกับส่ิงใหม

    แนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  ประกอบดวยสาระสําคัญ     
5  ประการ  ดังนี้

     3.1  การสอนของครู  คือ      การอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนสรรคสรางความรู
ความเขาใจใหเกิดขึ้นโดยตัวผูเรียนเอง

3.2  การเรียนรูเปนกระบวนการสรรคสรางความคิดรวบยอด         ทฤษฎีและแบบ
จําลองขึ้นใหมของแตละบุคคล

3.3  ครูชวยผูเรียนสรรคสรางความรูความเขาใจใหม         ผูเรียนสรรคสรางความรู
ความคิดรวบยอดที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณข้ึน
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3.4  ครูชวยผูเรียนตรวจสอบความเขาใจ โดยพิจารณาวาความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ไดประสานกันเปนระเบียบ  เปนโครงสรางความรูที่สามารถนําไปใชในบริบททางสังคมไดเพียงใด

3.5 ครูชวยผูเรียนสรางแผนผังความคิด  โดยใหผูเรียนนําความรูความคิดรวบยอดที่
สรางขึ้นมาอภิปรายรวมกันเปนกลุมแลวจึงทําเปนแผนผังความคิด

นอกจากนี้แลว    วัฒนาพร  ระงับทุกข    (2542:41 – 46)     ไดรวบรวมหลักการเรียนรู
พื้นฐานของการเรียนรูแบบมีสวนรวม     ซึ่งประกอบดวยหลักการเรียนรูพื้นฐาน   2     อยาง     คือ
การเรียนรูเชิงประสบการณ  (Experiential  Learning)  และกระบวนการกลุม  (Group  Process)

1.  การเรียนรูเชิงประสบการณ  (Experiential  Learning) หมายถึงการเรียนรูจาก
ประสบการณหรือการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง  โดยผูเรียนไดมีโอกาสรับประสบการณ  
แลวไดรับการกระตุนใหสะทอนสิ่งตางๆ  (Reflection)  ที่ไดจากประสบการณออกมาเพื่อพัฒนา
ทักษะใหมๆ  เจตคติใหมๆ  หรือวิธีการคิดใหมๆ  (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  2544:39)  ดังแผนภูมิ
ที่  5

แผนภูมิที่  5  มโนทัศนการเรียนแบบประสบการณ  
ที่มา:สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและประเมินตามสภาพจริง  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ  The  Knowledge  Center, 2544), 39.

การเรียนรูเชิงประสบการณ  (Experiential  Learning)  เปนการเรียนรูที่มุงเนนให      
ผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม  มีลักษณะสําคัญ  5  ประการ  (วัฒนาพร  ระงับทุกข
2542:41 – 42)  ดังนี้

     1.  เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณของผูเรียน
                 2.  กอใหเกิดการเรียนรูใหมๆ    ที่ทาทายและตอเนื่องเปนการเรียนรูเชิงรุก   (active
Learning )  คือผูเรียนตองทํากิจกรรมตลอดเวลาไมไดนั่งฟงการบรรยายอยางเดียว

     3.  มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  และผูเรียนกับผูสอน

ประสบการณ
(Experience)

การสะทอนประสบการณ
( Reflection)

กระตุน
(Encourages)

วิธีการคิดใหมๆ
(New  Ways  of  Thinking)

พัฒนา
(Develop)

ทักษะใหมๆ
(New  Skills)

เจตคติใหมๆ
(New  Attitude)
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  4. ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นกอเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยูออกไป
อยางกวางขวาง
                      5.  เปนการเรียนรูที่อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ  การพูดหรือการเขียน  การวาดรูป  
การแสดงบทบาทสมมติ  ซึ่งเอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน  การวิเคราะหและสังเคราะห      
การเรียนรู

2.  การเรียนรูกระบวนการกลุม  (Group  Process)
     วิธีการสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในทุกๆ องคประกอบคือ  

กระบวนการกลุม  ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณ  ไดสะทอน
ความคิดและอภิปราย  ไดสรุปความคิดรวบยอด  ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตแนวคิด  
กระบวนการกลุมจะชวยทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมสูงสุดและทําใหบรรลุงานสูงสุด  ดังแผนภูมิที่  6

      การเรียนรูสูงสุด   มีสวนรวมสูงสุด     +         บรรลุงานสูงสุด
              (Maximum  Participatory)                 (Maximum  Performance)

แผนภูมิที่  6  แสดงกระบวนการกลุมที่ทําใหเกิดการเรียนรูสูงสุด
ที่มา:วัฒนาพร  ระงับทุกข,  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง    (กรุงเทพมหานคร:แอล    ที
เพรส  จํากัด, 2542), 43.

และการเรียนรูกระบวนการกลุม  ยังเปนการเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการคนควา  ซักถาม  
อภิปราย  ตรวจสอบ  ฝกปฏิบัติ  ทดลองลงมือแกปญหาในกลุม  เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน  
เนนที่ความคิดสรางสรรคกระบวนการใหมๆ  ในการคนหาทางแกปญหาที่เปดไวกวางๆ               
(วราลักษณ  ไชยทัพ  2544:29)

นอกจากนี้แลว  อลิศรา  ชูชาติ  (2544:148 – 150)  ไดเสนอแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ
สําหรับการเรียนรูแบบมีสวนรวมไว  7  ประการ  ดังนี้

1. ผูเรียนเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ  ครูตองตระหนักตลอดเวลาวาผูเรียนแตละคน
มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของความรู  ประสบการณ  แนวคิด  การที่ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันจะ
ชวยขยายแนวคิด  ประสบการณและความรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น  และนําไปสูการประยุกตใชใน

กระบวนการกลุม  (Group  Process) 
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ชีวิตจริง
2. ทุกคนเปนผูสอนทุกคนเปนผูเรียนสืบเนื่องจากแนวคิดในขอแรก     นอกจากผูเรียน

แตละคนจะมีความรูและประสบการณแลว   ผู เ รียนแตละคนยังมีศักยภาพในการคิด                     
มีความสามารถในการเรียนรู  มีแนวคิด  คานิยม  และความเชื่อที่เปนของตนเอง  การเรียนรูซึ่งกัน
และกันขยายโลกทัศนของทุกคนไดเปนอยางดี  ครูอาจไมใชผูที่มีความสําคัญและมีบทบาทมาก  
ที่สุด  ครูตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน      และต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธที่ดีมี
การสื่อสารที่แทจริง  มีความเคารพนับถือ  และศรัทธาตอกัน  โดยยอมรับความรูสึก  และ       
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  บนพื้นฐานของความรัก  ความอาทรและความหวังดี

3.  การมีสวนรวมและการเปนหุนสวนในกระบวนการเรียนรู    ซึ่งผูเรียนจะตองเขามามี
บทบาทในกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวย  เร่ิมจากรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของ        
การเรียนรู  ครูตองสงเสริมและสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการแสดงออกของผูเรียน  โดยพยายาม
หลีกเลี่ยงการครอบงําหรือเปดโอกาสใหมีบคุคลใดครอบครองการพูด  หรือการแสดงออกมากกวา
คนอื่น

4.  การเรียนรูที่สัมพันธกับชีวิตจริงและเชื่อมโยงสัมพันธกับชุมชนทุกระดับ  ครูตอง  
จัดการเรียนการสอน  และประสบการณการเรียนรูที่สัมพันธกับชีวิตจริง  โดยการใหผูเรียนคนหา
ความตองการ  ความสนใจ  ความคิดของตนเอง

5.  การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  ภายใตบรรยากาศที่สงเสริมใหทุกคนไดรวมกิจกรรมทุก
รูปแบบทุกขั้นตอน  ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ประทับใจ

6.  พลังการเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูซึ่งกันและกัน  การเรียนรูจากผูอ่ืน  จะชวยกอให
เกิดความเขาใจในสภาพการณที่เปนจริง  ผูเรียนจะรูสึกถึงพลังที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู  
ความสามัคคีและกําลังใจ  และความมั่นใจในการแกปญหาตางๆ  รวมกัน

7. การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ  การเรียนรูแบบมีสวนรวมนี้จะสงเสริมใหผูเรียน
วิเคราะหสถานการณที่เปนจริง  รวมทั้งตระหนักในความสัมพันธของปญหาตางๆ

กลาวโดยสรุป  วิธีสอนแบบมีสวนรวมนั้นเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
ประสบการณชีวิตจริงของผูเรียน  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงเพื่อคนควา     
หาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  เปนการสงเสริมกระบวนการกลุม  เพื่อใหรูหลัก     
บทบาทหนาที่ของแตละคนรับผิดชอบงานรวมกันโดยอาศัยการเรียนรูเชิงประสบการณ  การเรียนรู
กระบวนการกลุม  การเรียนรูแบบรวมมือ  และการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  เปนสิ่งสําคัญใน
การเรียนรู
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หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม
การเรียนรูแบบมีสวนรวม  (Participatory  Learning)  อาศัยหลักการเรียนรูที่ยึด        

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม  มีการอภิปราย  สะทอน 
ความคิดและสรางความคิดรวบยอด  และนําไปประยุกตใช  (สนอง  อินละคร  2544:155)  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม  จะตองมีการวางแผนกิจกรรมอยางรอบคอบ  โดยมี
วัตถุประสงคหลักที่สําคัญ  (อลิศรา  ชูชาติ  2544:147)  ดังนี้

1.  สงเสริมใหบุคคลไดคนพบตนเอง  ตระหนักในความสามารถและคุณคาของตนเอง
 2.  สงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือก    ตัดสินใจ    และลงมือกระทําสิ่งตางๆ  ดวยตนเอง
และใหกับตนเอง

3. มุงพัฒนาจิตสํานึกของบุคคลในการกําหนดและปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเอง  สังคม  
และส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน

4.  สงเสริมการสรางจิตสํานึกในเรื่องตางๆ       รวมทั้งเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของ

5. มุงพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการปรับเปลี่ยน  และพัฒนาสังคมที่ตนเปนสมาชิก  
โดยสงเสริมใหบุคคลนําศักยภาพที่ตนมีมาใชในการแกปญหารวมกัน

6.  มุงพัฒนาความเชื่อมั่นในพลังของกลุม  โดยพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันตั้งแต
การวางแผน  และการดําเนินการรวมกันเพื่อแกไขปญหา

จะเห็นไดวา  การเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน     
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการควบคุม
การดําเนินชีวิต  สภาพแวดลอมและความเปนอยูของตนเองใหมากยิ่งขึ้น  โดยมุงเนนการพัฒนา
ทักษะในการแกปญหา  วิธีการจัดการศึกษาหรือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหเกิดการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคคลในการประเมินสภาพการณ  วิเคราะหสถานการณ  สาเหตุ
ของปญหาและสามารถที่จะตัดสินใจเลือก  ตลอดจนริเร่ิมสรางสรรคเเนวทางในการแกปญหา  
รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นความรูสึกและเปดเผยตัวเองในรูปแบบตางๆ  และที่
สําคัญยิ่งก็คือ  การสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบความสามารถพิเศษเพื่อนําไปสูการเห็นคุณคาของ
ตนเอง

องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม
การเรียนรูแบบมีสวนรวม  ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  4  ประการ  (วัฒนาพร  

ระงับทุกข  2542:42 – 43)  ดังนี้
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1.  ประสบการณ  (Experience)  เปนขั้นตอนที่ครูผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนนํา
ประสบการณเดิมของตนออกมาใชในการเรียนและแบงปนประสบการณของตนกับเพื่อนๆ  ที่อาจ
มีประสบการณคลายหรือตางกัน

2.  การสะทอนความคิดและอภิปราย  (Reflect  and  Discussion)  เปนขั้นตอนที่     
ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุมโดย
ครูจะเปนผูกําหนดประเด็นวิเคราะห  วิจารณ  ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงความคิดความรูสึกของผูอ่ืนที่
แตกตางไปจากตนเองซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่กวางขวางขึ้น  และผลของการสะทอนความคิด
หรือการอภิปรายจะทําใหไดขอสรุปที่หลากหลายและผูเรียนไดเรียนรูการทํางานเปนทีม

3. ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding  and Conceptualization)  
เปนขั้นตอนการสรางความเขาใจและนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด     อาจจะเกิดขึ้นโดยผูเรียน
เปนฝายริเร่ิม  และครูชวยเติมแตงใหสมบูรณหรือครูอาจเปนผูนําทางแลวผูเรียนสานตอจน    
ความคิดนั้นสมบูรณเปนความคิดรวบยอด

4.  การทดลองหรือประยุกตแนวคิด  (Experiment  or  Application)  เปนขั้นตอนที่ให
ผูเรียนนําเอาการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรือสถานการณตางๆ  จนเกิดเปน
แนวทางปฏิบัติของผูเรียนเอง

องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกันทั้ง  4  องคประกอบ  ดังแผนภูมิที่  7

แผนภูมิที่  7  แสดงความสัมพันธขององคประกอบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ที่มา : วัฒนาพร  ระงับทุกข, แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  (กรุงเทพมหานคร:แอล  ที  
เพรส  จํากัด, 2542), 43.

ประสบการณ

การทดลองหรือ
ประยุกตแนวคิด

การสะทอนความคิด
และอภิปราย

เขาใจ และเกิด
ความคิดรวบยอด
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จะเห็นไดวา  ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง  4  ประการจะเปนไปอยางพลวัต  โดย
อาจเริ่มตนที่จุดใดจุดหนึ่งและเคลื่อนยายไปมาระหวางองคประกอบตางๆ  ดังนั้นในแงของ      
การเรียนการสอนจึงอาจเริ่มตนที่องคประกอบใดกอนก็ได  แตสําคัญที่การจัดกระบวนการใหครบ
ทุกองคประกอบ

การจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม  เนนที่การใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด  
(Maximum  Participatory)  ในทุกๆ  องคประกอบคือ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ  การได
สะทอนความคิดและอภิปราย  การสรุปความคิดรวบยอด  ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตใชและ
ในทุกกิจกรรมของแตละองคประกอบนั้นจะตองเกิดการเรียนรูสูงสุดหรือที่เรียกวา  บรรลุงานสูงสุด   
(Maximum  Performance) ดังแผนภูมิที่  8

แผนภูมิที่  8   แสดงการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด
ที่มา:วัฒนาพร  ระงับทุกข,  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ( กรุงเทพมหานคร:แอล  ที  
เพรส  จํากัด, 2542), 44.

การมีสวนรวมสูงสุด (Maximum  Participatory)  ของผูเรียน  ข้ึนอยูกับการออกแบบ
กลุม  ซึ่งมีตั้งแตกลุมเล็กที่สุด  คือ  2  คน  จนกระทั่งกลุมใหญ  กลุมแตละประเภทมีขอดีและ    
ขอจํากัดตางกัน  ผูเรียนทุกคนควรมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของแตละองคประกอบ  ฉะนั้นครูจึง
ตองพิจารณาจํานวนผูเรียน

การบรรลุงานสูงสุด  (Maximum  Performance)  ถึงแมครูจะออกแบบกลุมใหผูเรียน
ทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมแลวก็ตาม  แตส่ิงที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะทําใหกลุมผูเรียน
บรรลุงานสูงสุดไดคือ  การออกแบบงาน  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูสอนจะตองจัดทําเปนใบงานที่กําหนด
ใหผูเรียนทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูตามแผนการสอน   

การออกแบบกลุมเพื่อการมีสวนรวมสูงสุด
  การมีสวนรวมสูงสุดเกิดจากการออกแบบกลุมที่เหมาะสมในแตละองคประกอบของ
การเรียนแบบมีสวนรวม  ซึ่งกลุมแตละประเภทมีขอดีและขอจํากัด  (สนอง  อินละคร  2544:157 – 
158)  ดังตารางที่  5

การเรียนรูสูงสุด

การออกแบบงานการออกแบบกลุม

บรรลุงานสูงสุดมีสวนรวมสูงสุด +
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ตารางที่  5  แสดงการออกแบบกลุมเพื่อการมีสวนรวมสูงสุด

ประเภทกลุม ความหมาย ขอดี ขอจํากัด
กลุม  2  คน
(Pair  Group)

ผูเรียนจับคูกันทํา
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย

ทุกคนมีสวนรวมใน
การแสดงความเห็นหรือ
ปฏิบัติ

ขาดความหลากหลาย
ทางความคิดและ
ประสบการณ

กลุม  3  คน
(Triad  Group)

ผูเรียนจับกลุม  3  คนแตละ
คนมีบทบาทที่ชัดเจนและ
หมุนเวียนบทบาทกัน

ทุกคนมีสวนรวมใน
การเรียนรูตามบทบาท
และสามารถเรียนรูได
ครบทุกบทบาท

ขาดความหลากหลาย
และความกระจางชัดไป
บางอาจใชเวลามาก

กลุมยอยระดมสมอง
(Buzz  Group)

เปนการรวมกลุม  3 – 4
คน  ขึ้นชั่วคราวเพื่อแสดง
ความเห็นโดยไมตองการ
ขอสรุป

ผูเรียนทํากิจกรรมรวมกัน
ในเวลาสั้นๆ  และไม
ตองการขอสรุป

ขาดความลึกซึ้ง

กลุมเล็ก
(Small  Group)

เปนการจัดกลุม  5 – 6  คน
ทํากิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายจนลุลวง

ผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
อภิปรายอยางลึกซึ้งจนได
ขอสรุป

ใชเวลามาก

กลุมใหญ
(Large  Group)

เปนการอภิปรายในกลุม
15 – 30  คนหรือทั้งชั้น

ตองการใหเกิดการโตแยง
หรือการรวบรวมความคิด
จากกลุมยอยเพื่อหา
ขอสรุป

บางคนอาจใหความสนใจ
หรือมีสวนรวมนอยใช
เวลามาก

กลุมไขว (Cross – over
Group)

เปนการจัดกลุม  2  ขั้นตอน
โดยแยกใหผูเรียนทํา
กิจกรรมเฉพาะบางกลุมจน
มีความเชี่ยวชาญ  จากนั้น
จึงใหผูเรียนจากแตละกลุม
มารวมกันเปนกลุมใหมเพื่อ
บูรณาการ

ตองการใหผูเรียนใช
ศักยภาพของตนเองใน
การสรางความรู
ผูเรียนจะมีสวนรวมและ
ไดเนื้อหาความรูมาก

ใชเวลามากอาจมี
ความรูที่ตกหลน

กลุมแบงยอย
(Subgroup)

เปนการจัดกลุม  2  ขั้นตอน
จากกลุม  8 – 12  คน  แบง
เปนกลุมยอย  3 – 4 กลุม
เพื่อใหทํางานกลุมละอยาง

ผูเรียนแบงหนาที่กัน
ทํางาน  เมื่อทําเสร็จ
แลวจะมาสรุปความเห็น
ในกลุมโดยไมมีวิทยากร

ในการทํางานกลุมใหญ
ตองใชวิทยากรประจํา
กลุมชวยดําเนินการเพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงค
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ตารางที่  5 (ตอ)

ประเภทกลุม ความหมาย ขอดี ขอจํากัด
(ที่ไมเหมือนกัน)  จากนั้น
ใหกลับมารวมกันเพื่อ
บูรณาการ

ประจํากลุม

กลุมปรามิด
(Pyramid  Group)

รวบรวมความคิดเห็นเริ่ม
จากกลุม  2 – 4  คน  ทวีขึ้น
ไปเปนขั้นๆ  จนครบทั้งชั้น

สรางความตระหนักและ
เขาใจในความรูสึกนึกคิด
ของแตละกลุมหรือฝาย

ขาดขอสรุปและ
ความลึกซึ้ง

ที่มา:วัฒนาพร  ระงับทุกข,  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ( กรุงเทพมหานคร:แอล  ที  
เพรส  จํากัด, 2542), 44 – 45.

การออกแบบงานเพื่อบรรลุงานสูงสุด
แมวาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมที่หลากหลาย  จะชวยให

เกิดการมีสวนรวมไดมากแตก็ยังมีขอจํากัดอยูบาง  เชน  ในเรื่องเวลาที่ใช  ความลึกซึ้งหรือความ
หลากหลายในประเด็นการอภิปราย  หัวใจสําคัญของการบรรลุงานสูงสุดจึงอยูที่การออกแบบงาน  
ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงาน  3  ประการคือ

1.  กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนแบงกลุมอยางไร  เพื่อทําอะไร  ใชเวลามาก
นอยเพียงใด  เมื่อบรรลุงานแลวใหทําอะไรตอ  เชน  เตรียมเสนอผลงานหนาชั้น

2.  กําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกที่ชัดเจน  โดยทั่วไปการกําหนดบทบาทใน 
กลุมยอยควรใหแตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน  เมื่อมารวมเสนอในกลุมใหญจึงจะเกิดการ
ขยายการเรียนรูโดยใชเวลานอยและไมนาเบื่อ  การกําหนดบทบาทใหแตละกลุมทํางาน  ยังรวมถึง
การกําหนดบทบาทสมาชิกในกลุมดวย

3.  มีโครงสรางของงานที่ชัดเจน  ซึ่งระบุรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาทโดยทํา
เปนกําหนดงานที่ครูชี้แจงแกผูเรียนหรือทําเปนใบงาน  ซึ่งประการหลังจะเหมาะกับการจัดกิจกรรม
แบบกลุมยอยที่ตองการทํางานใหมีผลงานที่เปนขอสรุปของกลุม
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ลักษณะรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม  มุงใหผูเรียนไดรับประสบการณ

และเรียนรูจากประสบการณ  แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน  เปนการเรียนรูดวย  
กระบวนการกลุม  เนนใหเรียนรูจากการคนควา  ซักถาม  อภิปราย  ตรวจสอบ  ฝกปฏิบัติ  ทดลอง
ลงมือแกปญหาในกลุม  เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน  เนนที่ความคิดสรางสรรคกระบวนการ
ใหมๆ  ในการคนหาทางแกปญหาที่เปดไดกวางๆ  (วราลักษณ  ไชยทัพ  2544:29)  ดังนั้นจึงมี 
หลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด (อลิศรา  ชูชาติ  
2544:152)

1.  ใชคําสั่งการกําหนดงานที่ส้ัน  กระชับ
 2.  ใชประสบการณตรง     และประสบการณที่ใชประสาทสัมผัสหลายทางไมใชแคการ

ส่ือดวยวาจาเทานั้น
 3.  สรางบรรยากาศที่ผอนคลายเปนกันเอง
4. เลือกกิจกรรมที่สงเสริมและกอใหเกิดการพัฒนาตนเอง   และเนนกิจกรรมที่กระตุน

ความรูสึกนึกคิดความเชื่อ
5.  กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห  การวางแผน
 6.  กระจายอํานาจการตัดสินใจใหครอบคลุมผูเรียนทุกคน

หลักการสอนวิทยาศาสตรแบบมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมนั้น   มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพหรือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด  โดยเนนที่การใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด
(Maximum  Participatory)  ในทุกๆ  องคประกอบก็คือ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ  การได
สะทอนความคิดและการอภิปราย  การสรุปความคิดรวบยอด   ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกต
แนวคิด  และในทุกกิจกรรมของแตละองคประกอบนั้นจะตองเกิดการเรียนรูสูงสุด  หรือที่เรียกวา
การบรรลุงานสูงสุด  (Maximum  Performance)  หรืออาจกลาวไดวา  การเรียนรูสูงสุดเกิดจาก
การมีสวนรวมสูงสุด  และการบรรลุงานสูงสุด  ในทุกองคประกอบของ  การเรียนรูแบบมีสวนรวม  
ลักษณะเฉพาะของการสอนวิทยาศาสตรแบบมีสวนรวม (ประวิทย  ออยเธียรชัย  2544:46 – 49)  
ดังตารางที่  6
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ตารางที่  6  องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมและลักษณะเฉพาะของการสอนแบบ
มีสวนรวม

องคประกอบการเรียนรูแบบมีสวนรวม ลักษณะเฉพาะของการสอนแบบมีสวนรวม
ประสบการณ ตั้งคําถามเพื่อรวบรวมประสบการณของผูเรียน
การสะทอนความคิดและอภิปราย ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู  เพื่อสรางความรูตามงาน

ที่ไดรับมอบหมาย
ความคิดรวบยอด อภิปรายในกลุมใหญ  ผูเรียนไดขอสรุปดวยตนเอง

โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดและชวยเพิ่มเติม
ประยุกตแนวคิด ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่ประยุกตความรูที่เกิดขึ้นทั้งใน

หรือนอกเวลาเรียน  เชน  เขียนคําขวัญ  จัดบอรด
ทํารายงาน  เขียนเรียงความ  ฯลฯ

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจใน   
เนื้อหาวิชานั้นไมมีข้ันตอนการสอนที่เฉพาะเจาะจง  เพียงแตใหคํานึงถึงการจัดกิจกรรมที่ครบ  
องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมทั้ง 4  ประการ  การมีสวนรวมสูงสุดเกิดจากการ      
ออกแบบกลุมที่เหมาะสมในแตละองคประกอบของการเรียนรู  กลุมแตละประเภทนั้นจะมีขอดีและ
ขอจํากัดที่ตางกัน  เชน  บางประเภทเอื้ออํานวยใหมีสวนรวมไดมากแตอาจขาดความหลากหลาย
ของแนวคิด  จึงเหมาะสําหรับเวลาที่ครูตองการใหเกิดการเเสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากประสบการณโดยยังไมตองการขอสรุป  ดังตารางที่  7
ตารางที่  7  แสดงกิจกรรมของครูในการสอนแบบมีสวนรวม

ครูปฏิบัติ ชิ้นงานที่เก็บ
1. วางแผนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติ
2. ออกแบบงาน – ออกแบบกลุม
3. รวมกันสรางและกําหนดเกณฑประเมิน
4. สอนตามแผนการสอนที่กําหนด
5. ดูแลใหความชวยเหลือผูเรียน
6. ประเมินผล

1. แผนการสอน
2. ใบความรู  ใบงาน  บันทึกรายการทดลอง
3. แบบประเมินและเกณฑประเมิน
4. บันทึกผลการสอน
5. สังเกตพฤติกรรม
6. แบบทดสอบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

ตารางที่  8  แสดงกิจกรรมการเรียนของผูเรียนแบบมีสวนรวม

ผูเรียนปฏิบัติ ชิ้นงานที่เก็บ
1.  รวมกันเปนกลุมฝกทักษะปฏิบัติและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. ศึกษาเรื่องจากใบความรูตามประเด็นที่
มอบหมายในใบงาน  (เปนกระบวนการกลุม)
        -  วางแผนและออกแบบทํากิจกรรม
        -  ทํากิจกรรมตามที่วางแผนไว
        -  ตัวแทนกลุมนําเสนอผลปฏิบัติตอชั้นเรียน
        -  ครู – ผูเรียนรวมกันเพิ่มเติมและสรุป
        -  บันทึกผลจากการสรุปเก็บไวในแฟม
        -  ประเมินผลงานของตนเอง  (กลุม / ตนเอง)
3.  ประเมินผล

1.  ใบความรู  ใบงาน  แบบบันทึกองคความรู  บันทึก
รายการทดลอง

2.  แบบทดสอบ

ตารางที่  9  แสดงการวัด / ประเมินผลการเรียนแบบมีสวนรวม

วิธีวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด/ประเมินผล
1. ตรวจผลงาน
2. การสังเกต
3. การรายงานตนเอง
4. การบันทึกพฤติกรรม
5. ตรวจผลสอบ

1 การตรวจผลงาน
2 แบบสังเกต
3 แบบประเมินตนเอง
4 แบบบันทึกพฤติกรรม
5 แบบทดสอบ

สรุปไดวา  วิธีสอนแบบมีสวนรวมเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนทักษะ
และพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนคือ ดานการนําเสนอความคิดประสบการณ    ดานการ
ส่ือสารปฏิสัมพันธและดานกระบวนการกลุม  โดยกําหนดบทบาทของผูเรียนทุกคนจะตองมี    
สวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือปฏิบัติจนไดขอสรุป
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วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น  ครูจะตองจัดกิจกรรมในลักษณะ
ที่เรียกวา  เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใหผูเรียนไดใชวิธีการและทักษะกระบวนการทาง       
วิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะพบวาในโลกประกอบดวยสิ่งตางๆ  
อยางไมจํากัด ครูจําเปนที่จะตองสอนใหผูเรียนรูหลักในการจัดรวบรวมสิ่งตางๆ ใหเขาเปน     
หมวดหมูและแยกประเภทสิ่งที่แตกตางกันและรวมสิ่งที่คลายคลึงกันเขาดวยกัน  จากลักษณะ  
การเรียนรูดังกลาว  ครูจึงตองสอนใหผูเรียนเกิดมโนทัศนในเรื่องนั้นเพราะมโนทัศนจะชวยให       
ผูเรียนเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดอยางสมบูรณดีกวาทองจํา

ความหมายของมโนทัศน
คําวา  “มโนทัศน”  มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  Concept   ซึ่งทางฝาย

บัญญัติศัพทไดเปล่ียนแปลงมาเปนหลายคํา  เชน  ความคิดรวบยอด  สังกัป  มโนภาพ  มโนมติ  
และมโนทัศน  ในดานความหมายคงมีความหมายเดิมซึ่งในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะใชคําวา         
“มโนทัศน”  แทนคําบัญญัติอ่ืนๆ  โดยความหมายของมโนทัศนไดมีนักการศึกษาใหความหมายไว
หลายทาน  ดังนี้

จํานง  พรายแยมแข (2534:52) ไดใหความหมายของมโนทัศนไววา  มโนทัศน     
หมายถึง  การเกิดมโนภาพขึ้นในความคิดของบุคคลดวยวิธีการรวบรวมความรูตางๆ ที่เคยเรียนรู
มาแลว นํามาประมวลเขาดวยกันเปนความคิดขั้นสุดทายใหเปนขอสรุปหรือคําจํากัดความของ  
สิ่งหนึ่งสิ่งใด

คชานน  สุวรรณพันธ  (2543:21) ไดใหความหมายของมโนทัศนไววา  มโนทัศน  
หมายถึง  แนวความคิดที่แสดงถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะรวมของวัตถุ  ส่ิงของ       
เหตุการณ  หรือความคิดอันเปนผลมาจากประสบการณเดิมตอส่ิงเหลานั้น

กาญจนา  คุณารักษ  (2543:497)   ไดใหความหมายของมโนทัศนไววา  มโนทัศน  
หมายถึง  วัตถุ  เหตุการณ  การกระทําหรือสถานการณ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแบงชั้น  หรือแบง
ประเภทของวัตถุ  เหตุการณ  การกระทํา  หรือสถานการณเดียวกันบนพื้นฐานของลักษณะหรือชุด
ของเหตุการณนั้นๆ

บราวเนลล  และเฮนเดอริคสัน  (Brownell  and  Henderickson  n.d.,  อางถึงใน  
บันลือ  พฤกษะวัน  2531:96) ไดใหความหมายของมโนทัศนไววา  มโนทัศน  หมายถึง  การให  
คํานิยาม  (คําจํากัดความ)  หรือใหความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ในลักษณะตอไปนี้
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-  จากของจริง  สามารถกลายเปนคําพูดหรือนามธรรมได
-  จากสิ่งนามธรรม  (คลุมเครือ)  สามารถทําใหเดนชัด  หรือแจมแจงได
-  จากสิ่งที่ไมแนนอน  ไมแจมชัด  ทําใหเขาใจเฉพาะเจาะจงได
เคคโค (Cecco 1968, อางถึงใน  วีระพงศ  ขําเหม  2544:10)     ไดใหความหมายของ

มโนทัศนไววา  มโนทัศน  หมายถึง  กลุมของสิ่งเราที่มีคุณลักษณะรวมกัน  ซึ่งอาจเปนเหตุการณ
วัตถุหรือบุคคลก็ได  เชน  โตะ  เกาอี้  ผูหญิง  ผูชาย  เปนตน

จากความหมายดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  มโนทัศน  หมายถึง  ความคิดที่แสดง
ถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะรวมของวัตถุ  ปรากฏการณหรือเหตุการณตางๆ  แลวอาศัย
ลักษณะรวมเหลานั้นมาสรุปรวมเขาดวยกัน  โดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณเดิมของแตละคน  
จนสามารถทําการแยก   จําแนก  หรือจัดประเภทของวัตถุ  ปรากฏการณหรือเหตุการณเหลานั้นได

แผนผังมโนทัศน  (Concept  Mapping)
แผนผังมโนทัศนมาจากศัพทภาษาอังกฤษวา   Concept  Mapping ,  Concept  Map 

หรือ  C. Maps  ไดมีผูแปลคําเหลานี้แตกตางกันไปคือ  แผนผังมโนมติ  แผนภูมิมโนทัศน  แผนภูมิ
มโนมติ  กรอบมโนทัศน  หรือแผนผังมโนทัศน  ซึ่งมีความหมายอยางเดียวกัน  ในการวิจัยครั้งนี้   
ผูวิจัยใชคําวา  “แผนผังมโนทัศน”  (Concept  Mapping)

แผนผังมโนทัศน  พัฒนามาจากทฤษฎีทางสติปญญาของออซูเบล  ซึ่งความคิดของ  
ออซูเบลทําใหมองเห็นความแตกตางระหวางการเรียนแบบทองจําและการเรียนอยางมีความหมาย
การเรียนแบบรับมาและการเรียนแบบคนพบซึ่งความแตกตางนี้  คลิบเบิรน  (Cliburn 1990,    
อางถึงใน  คชานน  สุวรรณพันธ 2543:29)  ไดอธิบายเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศนของออซูเบล        
โนแวค และโกวินวา  แผนผังมโนทัศนคือ การเริ่มตนของการเคลื่อนยายการเรียนรูที่เรียกวา                 
การสรรคสรางความรู  โดยเฉพาะในการสรรคสรางความรูนั้นจะตองยึดเอาความรูเดิมใชเปน  
โครงสรางไปสูความรูใหมจนเกิดการเรียนรู  แผนผังมโนทัศนจะระบุถึงวิถีแหงการคิดซึ่งเปน     
แนวทางใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความรูที่สามารถอธิบายเปนตัวอยาง  โดยใชแผนภูมิแสดง
ใหเห็นภาพความสัมพันธซึ่งจะชวยใหผูเรียนแตละคนเขาใจในการที่จะแปลความหมายจากเนื้อหา
วิชานั้นๆ  (Adsit  2002) โดยสรุปแลว  การเรียนแบบทองจํา  คือการบอกใหเขียนและตอบสนอง
ในสิ่งที่พูดขณะเดียวกันการเรียนอยางมีความหมายและการเรียนแบบทองจําไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเอง  
ผูเรียนจะตองมีความสัมพันธกับความรูเดิม
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ความหมายของแผนผังมโนทัศน
มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไวดังตอไปนี้
สุนีย  สอนตระกูล (2535:62)  ไสว ฟกขาว  (2542:52)  สมเชาว  เนตรประเสริฐ  และ

คณะ  (2545:196)  และ มอไรรา  ( Moreira 1979:15 )   ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไว
ในทํานองเดียวกันวา  แผนผังมโนทัศน  หมายถึง  แผนผังหรือแผนภาพที่สรางขึ้นเพื่อใชแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางมโนทัศน  หรือแนวคิดหลายๆ  แนวคิดของเนื้อหาในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ซึ่งอาจจะมีทิศทางเดียวหรือ  2  ทิศทางหรือมากกวา  อยางมีลําดับข้ันและเปนระบบ  โดยมีคํา
หรือขอความเชื่อมระหวางมโนทัศนใหอยูในรูปประโยค

โนแวค  (Novak 1984:15) และคลิบเบิรน  (Cliburn 1987:426)  ไดใหความหมายของ
แผนผังมโนทัศนไวในทํานองเดียวกันวา  แผนผังมโนทัศน  หมายถึง  เครื่องมือที่ใชเสนอกรอบ
ความคิด และเปนสิ่งที่ใชแทนความสัมพันธอยางมีความหมายระหวางมโนทัศนตางๆ อยางมี
ระบบ   โดยเขียนใหอยูในรูปของประพจนและมีคําเชื่อมระหวางมโนทัศน

จากความหมายดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวาแผนผังมโนทัศน  หมายถึง การถายทอด
ความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ  โดยเขียนออกมาในรูปของแผนภูมิ  ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนตางๆ ตามลําดับ  โดยมีคําเชื่อมโยงมโนทัศนแตละมโนทัศนเหลานั้นจนเกิดเปนประโยค 
ที่มีความหมาย

ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนผังมโนทัศน
ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนพื้นฐานของแผนผังมโนทัศนก็คือ  ทฤษฎีการเรียนรูอยางมี 

ความหมาย  (Meaningful  Learning) เปนทฤษฎีที่คนพบโดย  ออซูเบล  (Ausubel 1963, อางถึง
ใน  สุนีย  สอนตระกูล  2544:67)  ซึ่งมีแนวคิดวาการเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อ   
ความรูใหมที่ไดรับสามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางของความรู  (Cognitive
Structure)  ซึ่งเปนขอมูลที่สะสมอยูในสมองและมีการจัดระบบไวเปนอยางดี  มีการเชื่อมโยง 
ความรูเกากับความรูใหมอยางมีลําดับขั้น  ดังนั้นโครงสรางของความรูจะใชเปนแผนผังมโนทัศน
และใชบันทึกประสบการณตางๆ  ที่ไดรับ

ออซูเบล  (Ausubel 1969, อางถึงใน ลออ  อางนานนท  2542:18)  ไดกลาววา      
การเรียนรูอยางมีความหมายมีความแตกตางจากการเรียนรูแบบทองจํา (Rote  Learning)    
กลาวคือ การเรียนรูแบบทองจําผูเรียนไมสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูใหมเขากับส่ิงที่เรียนรูมากอน
ในโครงสรางทางสติปญญาซึ่งเปนการรับรูที่ปราศจากเหตุผล  ดังนั้นผูเรียนจึงไมสามารถเรียนรูได
อยางเขาใจ  นอกจากนี้แลวออซูเบล  (Ausubel 1963:278 – 284, quoted  in Gega 1982:26)  
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ยังเชื่อวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดเมื่อครูสอนเนื้อหาวิชาใหแกผูเรียนอยางเปนลําดับข้ันตอนและมี
ความหมาย  และเพื่อชวยใหการลําดับข้ันเนื้อหาวิชาที่สอนเปนไปอยางมีระบบและเปนขั้นตอน  
ออซูเบลไดแนะนําใหครูใช  Advance  Organizers  เพราะเปนวิธีการสรางความเชื่อมโยงระหวาง
ส่ิงที่ผูเรียนไดเรียนรูกับส่ิงที่จําเปนจะตองเรียนรู  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือวา  การที่จะคนหาหลักการ
สําคัญที่จะมาสอน  ครูตองนึกถึงสิ่งที่จะมาชวยสนับสนุนสงเสริมมโนทัศนและขอเท็จจริงที่จะตอง
เปนที่เขาใจไดกอนที่กฎเกณฑตางๆ  เหลานั้นจะถูกเรียนรู

การเรียนรูอยางมีความหมาย  (Meaningful  Learning)  จะเกิดข้ึนเมื่อความรูใหม
สัมพันธกับมโนทัศนซึ่งอยูในโครงสรางของความรูเดิมที่มีอยูในสมองซึ่งออซูเบล  (Ausubel n.d., 
อางถึงใน  หทัยรัช  รังสุวรรณ  2539:35)  เรียกวา  กระบวนการดูดซึม  (Subsumption)  หรือเรียก
มโนทัศนที่เกิดจากการเชื่อมโยงนั้นวา  ซับซูเมอร  (Subsumer) แตถาไมไดนําความรูใหมเขาไป
เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยูจะเปนการเรียนรูแบบทองจํา  (Rote Learning)

จากแนวความคิดของการเรียนรูอยางมีความหมาย  จะเห็นไดวาออซูเบล (Ausubel) 
เนนใหผูเรียนเรียนรูมโนทัศนใหมจากการถายทอดความรูจากครูอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองมี
การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหรือความรูใหมใหผสมกลมกลืนหรือเชื่อมโยงกับ  
ความรูเดิมในโครงสรางทางสติปญญาเดิมของผูเรียน  ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจแจมแจงและมี
ความคงทนในการเรียนรู  ดังแผนภูมิที่  9

แผนภูมิที่  9  แสดงการเรียนรูอยางมีความหมาย      
ที่มา:กิ่งฟา  สินธุวงศ, อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  การสังเคราะหรูปแบบ     
พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยดานทักษะการเรียน  ( กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพการศาสนา, 2542),
64.

ส่ิงที่เรียนความรู
มโนทัศน

ความรูเดิมในโครงสราง
ทางปญญาของความรู

ผสมกลมกลืน
ใหม

โดยเชื่อมโยง

เกิดความเขาใจ และ
การเรียนรู  ในความรูใหม
อยางมีความหมายและ
คงทน
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ออซูเบล  (Ausubel n.d., อางถึงใน  วิเศษ  ชิณวงศ  2544:11 – 12) ไดกลาวถึงหลัก
การพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาเปนแนวทางในการสรางกรอบมโนทัศนไว 3  ประการ  คือ

1.  โครงสรางของความรู  (Cognitive  Structure)  จะมีการจัดลําดับมโนทัศนจากที่มี
ความหมายกวางไปสูที่มีความหมายแคบ

2.  กระบวนการจําแนกความแตกตางโดยมีหลักการวา  การเรียนรูอยางมีความหมาย
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการนําความรูใหมไปสัมพันธกับความรูเดิม   ทําใหมีการขยายความรูกวางขวางขึ้น  
และเกิดการเรียนรูไมส้ินสุด

3. ประสานสัมพันธเชิงบูรณาการ ถาผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดกับ
ความรูใหมที่มคีวามหมายจะทําใหเกิดองคความรูใหมที่มีคุณคายิ่ง

จากหลักการดังกลาวขางตน  การสรางแผนผังมโนทัศนจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา  
เห็นความสัมพันธและทําใหผูเรียนสามารถสรุปส่ิงที่เรียนไดงายขึ้น  ซึ่งในการเรียนการสอนเพื่อให
เกิดการเรียนรูอยางมีความหมายตามแนวคิดของออซูเบลนั้น  พรรณี  เกษกมล  (2538:399,    
อางถึงใน  วีระพงศ  ขําเหม 2544:22)  ไดเสนอวาในการเรียนเพื่อใหมีความหมายกับผูเรียนนั้นขึ้น
อยูกับการจัดมโนทัศนหรือกลุมของความคิด  (Set  of  Ideas)  ใหกับผูเรียนกอนที่จะเรียน  ซึ่งมี  2  
ลักษณะดังนี้คือ

1.  กอนจะสอนสิ่งใหม      สํารวจความรูความเขาใจของผูเรียนเสียกอนวามีพอที่จะทํา
ความเขาใจในเรื่องที่จะเรียนใหมหรือไม  ถายังไมมีจะตองจัดให

2.  ชวยใหผูเรียนจําสิ่งที่เรียนไปแลวได  โดยวิธีชวยใหผูเรียนมองเห็นความเหมือนและ
ความแตกตางของความรูใหมและความรูเดิมโดยที่ออซูเบล (Ausubel)  ใหขอสังเกตวาในการสอน
นั้นถาสอนความรูใหมกับผูเรียนที่มีลักษณะคลายคลึงกับความรูเดิมผูเรียนจะลืมงาย  แตถา 
ความรูใหมตางจากความรูเดิมจะชวยทําใหจําไดนาน  ในการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางของ
ส่ิงที่เรียนรูใหมกับส่ิงที่เรียนรูเดิมได  ในขณะเดียวกันตองใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหม
เขากับความรูเดิม  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงในแงของความเหมือนและความ 
แตกตางก็จะชวยใหเกิดการเรียนรูและจํา

ฉะนั้นในการสอนมโนทัศนใดที่ใหมจะเปนสิ่งที่มีความหมายกับผูเรียน  ถาผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงไดกับประสบการณเดิม และขณะเดียวกันถาเชื่อมโยงไดกับความคิดที่ละเอียด
ออนในขณะที่เรียนสิ่งใหมส่ิงตางๆ  จะมีความหมายเมื่อสัมพันธกับผูเรียน  ดังนั้นกอนที่ครูจะสอน
ส่ิงใดใหกับผูเรียนใหดูวาผูเรียนพรอมที่จะรับส่ิงใหมหรือยัง  ซึ่งหมายความวามีความรูเดิมพอที่จะ
เขาใจในสิ่งใหมถายังไมพอจะตองจัดประสบการณให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74

การสรางแผนผังมโนทัศน  (Concept  Mapping  Construction)
  แผนผังมโนทัศนถือไดวาเปนเครื่องมือ  (Tool) ที่แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของความรู  

(Knowledge  Structure)  สามารถชวยใหการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และยังเปน
วิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูมโนทัศนหรือหลักการของเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งอยางมี
ความหมาย  โดยการเชื่อมโยงความรูในวิชานั้นกับประสบการณเดิมที่ผูเรียนมีอยูแลวสรางเปน
แผนผังของความเขาใจในเนื้อหาอยางมีลําดับข้ันตอน  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดใน
เวลารวดเร็ว มองเห็นความเชื่อมโยงอยางแจมชัดและสามารถจดจําไดนาน (ประจวบจิตร          
คําจัตุรัส 2537:119)  แผนผังมโนทัศนจะมีลักษณะเปนแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธระหวาง    
มโนทัศนยอยๆ  ในเนื้อหาสาระดวยเสนและคําเชื่อมที่เหมาะสม  ทําใหสามารถอานความสัมพันธ
จากแผนภูมินั้นเปนประโยคหรือขอความที่มีความหมาย  โดยที่มโนทัศนที่มีความหมายกวางและ
ครอบคลุมจะอยูดานบนสุดของแผนผัง  แลวลดลําดับลงมาเปนมโนทัศนรอง  มโนทัศนยอยลงไป
เร่ือยๆ  จนถึงสวนลางสุดจะเปนมโนทัศนเจาะจงหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือตัวอยาง  (สนอง    
อินละคร  2544:190)  ดังแผนภูมิที่  10

                          คําเชื่อม    คําเชื่อม

          มโนทัศนรอง                                                    มโนทัศนรอง

คําเชื่อม                               คําเชื่อม               คําเชื่อม คําเชื่อม

   มโนทัศนยอย     มโนทัศนยอย                  มโนทัศนยอย                  มโนทัศนยอย

คําเชื่อม                    คําเชื่อม            คําเชื่อม                คําเชื่อม
        ตัวอยาง         ตัวอยาง                    ตัวอยาง    ตัวอยาง
หรือมโนทัศนเฉพาะ

แผนภูมิที่  10  แสดงการสรางแผนผังมโนทัศนอยางงาย
ที่มา:สนอง  อินละคร, เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง  ( กรุงเทพมหานคร:หจก.  อุบลกิจออฟเซทการพิมพ, 2544), 190.

มโนทัศนหลัก
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จากแผนภูมิเปนการสรางแผนผังมโนทัศนอยางงายที่แสดงความสัมพันธของมโนทัศน
ตางๆ  ที่เรียงลําดับจากมโนทัศนหลักซึ่งเปนมโนทัศนที่มีความหมายกวางลงไปหามโนทัศนรอง  
มโนทัศนยอย ไปจนถึงมโนทัศนเฉพาะที่มีความหมายแคบที่สุดโดยมีคําเชื่อมระหวางมโนทัศน  ซึ่ง
จะชวยทําใหผูอานแผนผังมโนทัศนเกิดความเขาใจดียิ่งขึ้น  (มนัส  บุญประกอบ 2533:26)         
ดงัแผนภูมิที่  11

       แบงเปน

                 ไดแก                                                                       ไดแก

แผนภูมิที่  11  แสดงตัวอยางแผนผังมโนทัศนอยางงาย

จากตัวอยางแผนผังมโนทัศนอยางงายขางตน  สามารถนํามาสรางเปนแผนผัง       
มโนทัศนในเนื้อหาเรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันไดดังตัวอยางแผนภูมิที่  12

สสาร

ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไมมีชีวิต

พืช
ส่ิงของตางๆ

สัตว
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           มี                                                                                    แบงตาม

        เพื่อ             เพื่อ               เพื่อ                                                              เปน

         ไดแก            ไดแก                        ไดแก

           ให                ให                    ให                   ให                ให

แผนภูมิที่  12  แสดงตัวอยางแผนผังมโนทัศน  เร่ืองสารปรุงแตงอาหาร
จากแผนภูมิคําเชื่อมระหวางมโนทัศนจะทําใหสามารถอานความสัมพันธระหวาง   

มโนทัศนตามแนวเสนที่เชื่อมโยงไดอยางมีความหมาย  ในการเตรียมสรางแผนผังมโนทัศน โนแวค  
(Novak  1980, อางถึงใน  ลออ  อางนานนท  2542:26 – 29)  ไดแนะนําวิธีสรางแผนผังมโนทัศน
ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้

1. คัดเลือกบทเรียนจากหนังสือที่ไมยากจนเกินไป  ควรเปนเนื้อหาที่ส้ันๆ  และ
ประกอบดวยมโนทัศนที่ไมมากจนเกินไป

2. วิเคราะหมโนทัศนที่มีความสําคัญดวยการเขียนมโนทัศนแตละมโนทัศนลงบน   
แผนกระดาษ

3. จัดลําดับหรือแยกแยะมโนทัศน  โดยดูวามโนทัศนใดเปนมโนทัศนที่กวางครอบคลุม 
มโนทัศนใดเปนมโนทัศนรอง  มโนทัศนใดเปนมโนทัศนเฉพาะเจาะจง

4. เรียงลําดับของมโนทัศนโดยใหเรียงมโนทัศนที่กวางครอบคลุมอยูบนสุด  และ      
ลดหล่ันลงมาสูมโนทัศนรอง  จนถึงมโนทัศนเฉพาะเจาะจง

สารปรุงแตงอาหาร

วัตถุประสงค การใหคุณคาทางอาหาร

สารปรุงแตงที่มี
ประโยชน

สารปรุงแตงที่ไมมี
ประโยชน

เพิ่ม
สีสัน

เพิ่ม
กล่ิน

เพิ่ม
รสชาติ

สีผสม
อาหาร

สาร
แตงกล่ิน

น้ําปลา เกลือน้ําตาล น้ําสมสายชู ผงชูรส

รสเค็ม รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม รสอรอย
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5. ลากเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตางๆ  จากนั้นหาคําหรือขอความที่จะนํามาเชื่อม
มโนทัศนเพื่อใหมโนทัศนที่จะเช่ือมมีความสัมพันธกัน

6.  ตรวจสอบแผนผังมโนทัศนเพื่อใหมโนทัศนที่จะเช่ือมมีความสัมพันธกัน
สวน  อัลท  (Ault  1985:38 – 44, อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ  2542:28 – 29)  ไดกลาว

ถึงการสรางแผนผังมโนทัศนวา  ไมมีทิศทางในการสรางที่แนนอนตายตัวแตสามารถสรางไดหลาย
วิธี  ซึ่งแตละวิธีนั้นควรจะเริ่มดวยการแนะนําแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน   โดยกระทําในรูปของ     
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูหรือแนะนําโดยตรง  นอกจากนั้นในการสอนใหผูเรียนสรางแผนผัง      
มโนทัศนควรจะคํานึงถึงระดับช้ันของผูเรียน  ความยากงายของเนื้อหาตลอดจนสถานการณที่ใช
ในหองเรียนดวย  และไดเสนอแนะวิธีสรางแผนผังมโนทัศน  โดยแบงออกเปน  5  ข้ัน   ดังนี้

 ข้ันที่  1  เลือก  การเลือกเรื่องที่จะสรางแผนผังมโนทัศนอาจนํามาจากตํารา  สมุดจด
คําบรรยาย  คําอธิบายกอนการปฏิบัติการ  เร่ิมจากการอานขอความอยางนอย  1  คร้ัง  แลวระบุ
มโนทัศนที่สําคัญโดยขีดเสนใตคําหรือประโยคที่สําคัญ  ซึ่งอาจจะเปนวัตถุหรือเหตุการณ  แลว
ลอกมโนทัศนเหลานั้นลงในแผนกระดาษเล็กๆ  เพื่อสะดวกในการจัดความสัมพันธ

 ข้ันที่  2  จัดลําดับ  นํามโนทัศนที่สําคัญซึ่งไดเขียนลงในแผนกระดาษเล็กๆ  แลวนํามา
จัดลําดับจากมโนทัศนที่มีความกวางไปสูมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจง

 ขั้นที่  3  จัดกลุม  นํามโนทัศนมาจัดกลุมเขาดวยกันโดยมีเกณฑ  2  ขอคือ
         -  จัดกลุมมโนทัศนที่อยูในระดับเดียวกัน
         -  จัดกลุมมโนทัศนที่มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด
 ข้ันที่  4  จัดระบบ  เมื่อจัดกลุมมโนทัศนแลวนํามโนทัศนที่อยูในกลุมเดียวกันมาจัด

ระบบตามลําดับความเกี่ยวของ  ซึ่งในขั้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดหรืออาจหามโนทัศนอ่ืนๆ  มา
เพิ่มเติมไดอีก

 ข้ันที่  5  เชื่อมโยงมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน  เมื่อจัดระบบมโนทัศนที่สําคัญแลว  
นํามโนทัศนที่มีความสัมพันธกันมาเชื่อมโยงกัน  โดยการลากเสนเชื่อมโยงกันและมีคําเชื่อมระบุ
ความสัมพันธไวทุกเสน  และหลังจากใสคําเชื่อมแลวจะสามารถอานไดเปนประโยค  เสนที่เชื่อม
ระหวางมโนทัศนชุดเดียวกัน  หรือเชื่อมโยงระหวางชุดของมโนทัศนที่ตางกันก็ได

นอกจากนี้แลว    แอดสิท  (Adsit 2002)    ไดเสนอขั้นตอนการสรางแผนผังมโนทัศนไว
ดังนี้

1.  เขียนคําสําคัญหรือมโนทัศนไวเปนหัวเรื่อง
 2.  ระบุมโนทัศนหลัก
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 3.  เร่ิมตนเขียนแผนผังมโนทัศน
3.1  มโนทัศนจะอยูในวงกลม
3.2 วางตําแหนงของมโนทัศนหลักสวนใหญไวดานบนสุด
3.3 วางตําแหนงของมโนทัศนรองไวใตมโนทัศนหลัก
3.4 วางตําแหนงของมโนทัศนเฉพาะไวดานลางสุด

4.  ลากเสนระหวางความสัมพันธของมโนทัศน
 5.  อธิบายเสนดวยคําเชื่อมที่บอกถึงมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน

6. พิจารณา  ทบทวนและแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
จะเห็นไดวา      ในการสรางแผนผังมโนทัศนนั้นครูจําเปนที่จะตองฝกใหผูเรียนไดสราง

แผนผังมโนทัศน  โดยกําหนดเนื้อเร่ืองใหแกผูเรียนไดรูจักวิเคราะหมโนทัศนหลัก    มโนทัศนรอง   
มโนทัศนเฉพาะเจาะจง  แลวฝกการสรางแผนผังมโนทัศนโดยใหมโนทัศนหลักไวอยูบนสุด       
มโนทัศนรองไวใตมโนทัศนหลัก  และใหมโนทัศนเฉพาะเจาะจงไวดานลางสุด  จากนั้นมีการใช  
คําเชื่อมระหวางมโนทัศนดวยกัน  ใหเปนประโยคที่มีความหมาย

การสอนใหผูเรียนสรางแผนผังมโนทัศนในระดับประถมศึกษา
การสอนใหผูเรียนสรางแผนผังมโนทัศนไดนั้น  ครูตองสอนใหผูเรียนเขาใจใน         

ความหมายของมโนทัศนและสามารถยกตัวอยางไดกอน  เร่ิมแรกควรใหผูเรียนอานเนื้อหาอยาง
กวางๆ  กอนจนกระทั่งสามารถเขียนรายการได  10 – 15  มโนทัศนหรือความคิดหลัก  และ       
ยกตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง (2002)
 โนแวค  (Novak  1984, อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ  2542:32 - 34)  ไดแนะนําแนวคิด
และขั้นตอนการสรางแผนผังมโนทัศนแกนักเรียนในระดับเกรด  3 – 7  โดยจัดกิจกรรมการเตรียม
เพื่อเขียนแผนผังมโนทัศน  ดังนี้

1.  แบงคําออกเปนสองจําพวกบนกระดานดําหรือบนเครื่องฉายภาพขามศีรษะ  โดย
ใชกลุมคําที่คุนเคย  สําหรับ  “วัตถุ”  และ  “เหตุการณ”  ตัวอยางเชน

คําที่เปนวัตถุ  ไดแก  กา  สุนัข  เมฆ  ตนไม  หนังสือ  ฯลฯ
คําที่เปนเหตุการณ  ไดแก  ฝนตก  การเลน  อาบน้ํา  ฟาแลบ  งานวันเกิด  ฯลฯ  

อธิบายวาทั้งสองจําพวกตางกันอยางไร
2  ใหผูเรียนอธิบายวาผูเรียนจะคิดอยางไร  เมื่อไดยินคําวา  กา  สุนัข  ตนไม  ฯลฯ  

โดยครูชวยผูเรียนจําแนกเพื่อสรางภาพในใจ  แนะนําใหรูจักมโนทัศน
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3.  ทํากิจกรรมในขั้นตอนที่  2  โดยใชคําที่เปนเหตุการณ  ชี้ใหเห็นความแตกตางของ
ภาพในใจของเหตุการณหรือมโนทัศนอีกครั้งหนึ่ง  โดยครูอาจแสดงใหเห็นจริง  เหตุผลอยางหนึ่ง
คือ  อาจเกิดความยุงยากในการทําความเขาใจในบางสิ่งที่มโนทัศนของแตละคนมีตอส่ิงตางๆ  
อาจไมเหมือนกันแมจะเปนคําๆ  เดียวกัน

4.  จัดกลุมคํา  เชน  “ดังนี้  ที่ไหน  เปน  ดังนั้น  ดวย  อยู  คือ”  ถามผูเรียนวา          
คิดอยางไรเมื่อไดยินคําเหลานี้  ซึ่งเรียกวา  “คําเชื่อม”  ซึ่งเราใชในการพูด  การเขียน  โดยอธิบาย
วาคําเชื่อมจะใชรวมกับคําที่เปนมโนทัศนในการสรางประโยคที่มีความหมาย

5.  คําวิสามานยนามไมเปนมโนทัศน  แตเปนชื่อเฉพาะของบุคคล  เหตุการณ  สถานที่
หรือวัตถุ  โดยครูชี้ใหผูเรียนเห็นความแตกตางระหวางคําที่เปนเหตุการณ  วัตถุ  และคํา               
วิสามานยนาม

6.  ใชคําที่เปนมโนทัศน  2  คําและคําเชื่อมสรางประโยคขอความสั้นๆ  บนกระดานดํา
เพื่อแสดงใหผูเรียนเห็นวิธีการสรางมโนทัศนดวยคําเชื่อมเพื่อแสดงความหมาย  เชน  สุนัขกําลังวิ่ง  
มีเมฆและทองฟา

7.  ใหผูเรียนสรางประโยคสั้นๆ  ดวยตนเอง  ดวยมโนทัศนที่คลายๆ  กันโดยใชคําที่
เปนวัตถุหรือเหตุการณและคําเชื่อมที่เหมือนกัน

8.  แนะนําคําสั้นๆ  และไมคุนเคยใหผูเรียนเขาใจ  เชน  รายกาจ  รวบรัด หรือดาวสุนัข
ซึ่งมีบางคําที่เรารูมโนทัศนแลวบางสวน  แตมีความหมายตางกัน  ครูควรใหผูเรียนมองเห็นวิธีการ
ใหความหมายวามักไมคงที่  แตจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเรียนรูมากข้ึน

9. เลือกตอนใดตอนหนึ่งในตําราเรียน  ใหผูเรียนบันทึกคําที่เปนมโนทัศนและคําเชื่อม  
หลังจากนั้นจึงจัดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนทัศนโดยไดเสนอตามลําดับ  ดังตอไปนี้

9.1  ใหผูเรียนจัดอันดับมโนทัศนที่คนพบจากมโนทัศนที่เปนมโนทัศนหลัก       
มโนทัศนรอง  และมโนทัศนเฉพาะอยาง  แลวชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนบนกระดานดํา

9.2  สําหรับการบานควรเลือกตอนอื่นจากตําราและใหผูเรียนสรางแผนผัง       
มโนทัศนโดยแบงใหผูเรียน  2 – 3  คน  รับผิดชอบเร่ืองเดียวกัน  เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน  ซึ่งจะ
ชวยใหการสรางแผนผังมโนทัศนมีประสิทธิภาพและมีการอภิปรายเพื่อปรับปรุง

9.3 แสดงความสัมพันธของมโนทัศน  โดยใชคําหรือขอความเชื่อมระหวาง       
มโนทัศน

9.4 สรางแผนผังมโนทัศนซ้ําเพื่อปรับปรุงแผนผังมโนทัศนใหประณีตชัดเจนและ
กะทัดรัด  มีการปรับปรุงฝกฝนในการทําหลายๆ  คร้ังเพื่อหาขอบกพรอง
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9.5  หลังจากผูเรียนทําแผนผังมโนทัศนเสร็จเรียบรอยแลว  ครูลองแนะนําวิธีการ
ใหคะแนน  และใหผูเรียนลองใหคะแนนแผนผังมโนทัศนของตนเอง

9.6  ดําเนินการอภิปรายในหองเรียน  ดังนี้
            9.6.1  พิจารณาความหมายของมโนทัศน  วัตถุ  เหตุการณ  คําวิสามานยนาม  

และคําเชื่อม
                             9.6.2  นึกถึงสิ่งที่เปนมโนทัศน       เชน       ความสามารถสูง    ภูเขาไฟระเบิด
สเกตน้ําแข็ง  ฯลฯ
                             9.6.3 อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของเรื่อง เราจะสามารถเรียนรูอยางมี        
ความหมายมากที่สุด  เมื่อเราเชื่อมโยงมโนทัศนใหมที่ไดรับเขากับความรูเดิมที่มีอยู

9.6.4 ชี้ใหผูเรียนเห็นวาแผนผังมโนทัศนที่สรางตามลําดับความสําคัญจะชวย
จําแนกมโนทัศนที่เฉพาะสูมโนทัศนที่กวางกวา

           9.6.5  ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธตามแนวขวาง  และการเชื่อมตามแนวขวางบน
แผนผังมโนทัศน  ทําใหความหมายไดรับการยอมรับและทําใหเกิดมโนทัศนภายหลัง

      9.6.6  อภิปรายเรื่อง  เกณฑในการใหคะแนนแผนผังมโนทัศน
9.7 อภิปรายเกี่ยวกับความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการสอนใหสรางแผนผังมโนทัศน 

บทบาทหนาที่ในการเรียนและการเรียนรูอยางมีความหมาย
นอกจากนี้แลว  สุนีย  สอนตระกูล  (2535:156)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนการสราง

แผนผังมโนทัศน  ดังนี้
1.  ครูอธิบายใหผูเรียนเขาใจมโนทัศนตางๆ

 2.  ครูอธิบายใหผูเรียนเขาใจความหมายของมโนทัศน           และใหผูเรียนยกตัวอยาง
มโนทัศนที่เปนวัตถุหรือเหตุการณ

3.  ใหผูเรียนระบุมโนทัศนที่สําคัญจากบทเรียนที่กําลังเรียนอยู
                 4.  ใหผูเรียนจัดเรียงลําดับมโนทัศนที่เลือกจากบทเรียน

5.  ใหผูเรียนจัดกลุมมโนทัศนที่มีความสัมพันธกัน
 6.  ใหผูเรียนหาคําเชื่อมความสัมพันธแตละมโนทัศนเขาดวยกัน

7. ใหผูเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ  โดยคํานึงถึงลําดับของมโนทัศน
ที่มีความกวางไปจนถึงมีความเฉพาะเจาะจงโดยทดลองใสกระดาษแผนเล็กๆ  ที่เคลื่อนยายได
กอนลงสมุด
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ประโยชนของแผนผังมโนทัศน
ฟรีแมน  (Freeman 2002)  ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศนไวหลายประการ  

พอสรุปไดดังนี้
1. ชวยในการพัฒนาความเขาใจในองคความรู

  2.  ใชเพื่อสํารวจขอมูลใหม  และการสรางความสัมพันธระหวางขอมูล
3.  ทําใหเขาถึงความรูเดิม
4.  ชวยในการสรุปความรูใหมและขอมูลใหม
5.  แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลที่เกิดขึ้น
6.  ใชในการออกแบบโครงสรางหรือกระบวนการ    เชน    การเขียนเอกสาร      การผูก

ประโยค  ส่ือมัลติมีเดีย
อัลเลน   และคณะ   (Allen  and    Others  1993,  quoted  in  Lanzing  2002)    ได

กลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศนไวดังนี้
1.  แผนผังมโนทัศนชวยสงเสริมรูปแบบการเรียนรูที่สมบูรณ

 2. แผนผังมโนทัศนสามารถเพิ่มความสามารถของครู         ในการจัดการเรียนรูอยางมี
ความหมายแกผูเรียนโดยการบูรณาการเขากับมโนทัศน

3. แผนผังมโนทัศนชวยใหครูเลือกใชอุปกรณในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
4. ชวยอธิบายใหมองเห็นภาพในความสัมพันธของมโนทัศน  ใหเปนไปตามแนวทาง

ของวัตถุประสงค
นอกจากนี้แลว  สมาน  ลอยฟา  (2542:5, อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ  2544:34)  ได

กลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศน  ดังนี้
1.  แผนผังมโนทัศนชวยทําใหโครงสรางของการจดบันทึกในรูปแบบเดิม  เปลี่ยนไปใน

รูปของโครงสรางแบบ  2  มิติ
2.  แผนผังมโนทัศนที่ดีจะแสดงใหเห็นถึงเคาโครงของเนื้อหาของเรื่องนั้นๆ  โดยแสดง

ใหเห็นถึงขอมูลและแนวคิดที่มีความสัมพันธกันในรูปของกราฟฟก
3.  การบันทึกดวยรูปแบบนี้มีความกระชับ  และกะทัดรัดกวาการบันทึกในรูปแบบเดิม

ผูเรียนจะเห็นขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนั้นทั้งหมดบนกระดาษแผนเดียว  เพราะปกติจะใชกระดาษเพียง
หนาเดียวตอการบันทึกหนึ่งเรื่อง

4.  เปนการบันทึกในรูปของการบูรณาการ  และขอมูลไมกระจัดกระจาย
5.  เปนการนําเสนอขอมูลและโครงสรางของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ  ใหเห็นไดในภาพรวม
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ทั้งหมด  ซึ่งนอกจากจะชวยในการพัฒนาความเขาใจในภาพรวมแลว  ยังชวยใหสามารถคิดหรือ
มองเห็นปญหาที่ซับซอนไดอยางทะลุปุโปรง

6.  สามารถทบทวนเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว  และงายตอการฟนความรูใหม  เนื่องจาก
การใชถอยคํานอยโดยเปนการใชคําหรือวลีที่แทนแนวคิด

7.  ชวยใหจดจําไดงายและรวดเร็ว  เนื่องจากเปนการบันทึกดวยสัญลักษณเชิงรูปภาพ
และมีรูปแบบที่แตกตางกัน  สําหรับผูที่มีปญหาเกี่ยวกับความจําการบันทึกดวยรูปแบบนี้จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพดานความจําดวย  เนื่องจากมีการเพิ่มเติมเสนสีและสัญลักษณที่มีความหมาย
ลงไปในการเขียนแผนผังมโนทัศนดวย

8.  สามารถเพิ่มเติมขอมูลใหมไดโดยไมตองลบขอมูลเดิมออก
9. การบันทึกดวยรูปแบบนี้กลาวกันวา  เกี่ยวของกับการใชสติปญญามากกวาการจด

บันทึกในรูปแบบเดิมในแงของกระบวนการรับรู  การจดจํา  และการเชื่อมโยงขอเท็จจริงตางๆ
สรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน  (Concept  Mapping)  

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนอยางเปนลําดับข้ันตอน
และมีความหมาย  โดยสามารถเชื่อมโยงความรูใหมเขากับประสบการณเดิมมองเห็น            
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนแตละมโนทัศน  แลวสรุปความรูที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศนที่มี    
ความหมาย

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

การวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่
ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาวิธีสอนแบบมีสวนรวม
และวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนจากเอกสารงานวิจัยเเละเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  พบวาวิธีสอน
แบบมีสวนรวมนั้นทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและดีกวาผูเรียนที่ไมไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวม  เพราะวิธีสอนแบบมีสวนรวมเปนวิธีการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ
ผสมผสานกับกระบวนการกลุม  ซึ่งเปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณเดิม  ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
รวมกันระหวางเพื่อนกับเพื่อน   และระหวางผูเรียนกับครูเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน   ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม  ไดฝกฝน
ทักษะการเรียนรู  การเปนผูนําผูตาม  ทําใหเกิดการยอมรับตนเองเกิดความสุขในการอยูรวมกันทํา
ใหผูเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544  ก:44)  สวนวิธีสอนโดยใช
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แผนผังมโนทัศนนั้นทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนและดีกวาผูเรียนที่ไมไดรับการสอน
โดยใชแผนผังมโนทัศน  เพราะวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนเปนวิธีที่แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของ
เนื้อหาความสัมพันธของขอเท็จจริงและแนวคิดในเรื่องนั้นทั้งหมด  ซึ่งวิธีการนี้ชวยใหความคิดของ
ผูเรียนตอส่ิงที่เรียนรูมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ผูเรียนจะมีการจัดระบบของความคิดที่ดี ซึ่งจะทําให
เกิดการเรียนรูอยางมีระบบทําใหเขาใจไดงายแลวยังสามารถระลึกถึงสิ่งที่เรียนไปแลวไดโดยงาย  
และที่สําคัญคือการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนเปนวิธีสอนที่จะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะใน
การคิด  และวิธีสอนนี้ยังชวยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนใหดียิ่งขึ้นดวย (ศิริพร ทุเครือ  
2544:39)

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาวิธีสอนแบบมีสวนรวมและวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน  
มีความสําคัญและมีประโยชนตอผูเรียน  ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชสอนในวิชาวิทยาศาสตร  
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาขั้นตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมจากงานวิจัย
ของประวิทย  ออยเธียรชัย  (2544:45)  ศึกษาขั้นตอนวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนจากงานวิจัย
ของลออ  อางนานนท  (2542:7)  และศึกษาขั้นตอนการสรางแผนผังมโนทัศนของโนแวค  (Novak  
1980,  อางถึงใน  ลออ  อางนานนท  2542:26 – 29)  และอัลท  (Ault  1985:38 – 44,  อางถึงใน  
ศิริพร ทุเครือ 2544:28 –29)  มาประยุกตเปนขั้นตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน
ในการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้

1.  ข้ันสรางประสบการณ
1.1  ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียน  โดยใหนักเรียนไดนํา

เสนอความรูที่แตละคนมี  เพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของนักเรียน  เชน  การใหนักเรียน
ออกมาเลาประสบการณของตนเอง  การใชกรณีตัวอยาง  ขาว  และเหตุการณตางๆ
                       1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้ง
ชั้นเรียน  รวมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  ประโยชนและวิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ข้ันสะทอนความคิดและอภิปราย
      2.1  ครูนําเสนอเนื้อหาที่จะเรียน   พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาที่จะ

เรียนโดยใชส่ือตางๆ  เชน    กรณีตัวอยาง    รูปภาพ  ของจริง  ขาว  เหตุการณ   เพื่อเราความ   
สนใจของนักเรียน

2.2  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
2.3  แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ  ละ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกภายในกลุมแตงตั้ง

ประธานและเลขาของกลุม
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2.4  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม    พรอมทั้งแบง
หนาที่กันในการรวมทํากิจกรรมตามประเด็นที่กําหนดในใบความรูและบัตรกิจกรรม  

3.  ข้ันสรางความคิดรวบยอด
                       3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามในใบงานและแบบบันทึกผลการทํา
กิจกรรม   โดยครูแจกใบตัวอยางรูปแบบการสรางแผนผังมโนทัศนใหนักเรียนดูประกอบในการสรุป
ความรูที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศนพรอมทั้งนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
                       3.2  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาและอภิปรายแผนผังมโนทัศน  พรอมทั้งครู
แนะนําเพิ่มเติมแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง

4.  ข้ันประยุกตแนวคิด
                      ครูใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง  นําผลงานจัดแสดง
นิทรรศการ  พรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน

จากขั้นตอนการสอนสามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบการสอนทั้ง  3  แบบ  คือ    
วิธีสอนแบบมีสวนรวม  วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน   และวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช       
แผนผังมโนทัศน  ไดดังตารางที่  10

ตารางที่  10  เปรียบเทียบวิธีสอนแบบมีสวนรวม  วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนแบบ
  มีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

วิธีสอนแบบมีสวนรวม วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน

1.  ขั้นสรางประสบการณ
      1.1 ครูจัดกิจกรรมทบทวน   
ความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน
โดยใหนักเรียนไดนําเสนอความรูที่
แตละคนมี  เพื่อสรางพื้นฐาน
ประสบการณเดิมของนักเรียน  เชน
การใหนักเรียนออกมาเลา
ประสบการณของตนเอง  การใช
ขาวและเหตุการณตางๆ
      1.2  ครูแจงจุดประสงค
การเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนให

1.  ขั้นนํา
    1.1 ครูจัดกิจกรรมทบทวนความ
รูเดิมของนักเรียนโดยใช แผนผัง
มโนทัศน
     1.2  ครูเเจงจุดประสงค
การเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียน
รวมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจัก
รูปแบบ  ประโยชนและวิธีการสราง
แผนผังมโนทัศน

1.  ขั้นสรางประสบการณ
     1.1 ครูจัดกิจกรรมทบทวน
ความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน
โดยใหนักเรียนไดนําเสนอความรูที่
แตละคนมี  เพื่อสรางพื้นฐาน
ประสบการณเดิมของนักเรียน  เชน
การใหนักเรียนออกมาเลา
ประสบการณของตนเอง  การใช
กรณีตัวอยางขาวและเหตุการณ
ตางๆ
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ตารางที่  10 (ตอ)

วิธีสอนแบบมีสวนรวม วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน

นักเรียนทราบ

2. ขั้นสะทอนความคิดและ
อภิปราย     
        2.1  ครูนําเสนอเนื้อหาที่จะ
เรียน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับเนื้อหาที่จะเรียนโดย
ใชส่ือตางๆ  เชน  กรณีตัวอยาง
รูปภาพ      ของจริง  ขาวเหตุการณ
เพื่อเราความสนใจของนักเรียน
        2.2  ครูแบงนักเรียนออกเปน
กลุมๆ  ละ  5 – 6  คน  ใหนักเรียน
แตละกลุมแตงตั้งประธาน  เลขา
ของกลุม

3.  ขั้นความคิดรวบยอด
     3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
วิเคราะหคําถามในใบงานและแบบ

2.  ขั้นสอน
        2.1  ครูนําเสนอเนื้อหาที่จะ
เรียน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับเนื้อหาที่จะเรียน  โดย
ใชส่ือตางๆ  เชน  กรณีตัวอยาง
รูปภาพ  ของจริง  ขาวเหตุการณ
เพื่อเราความสนใจของนักเรียน
       2.2  ครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปความรูจากกิจกรรมโดยใช
แผนผังมโนทัศน

2.3 ครูใหนักเรียนฝกสราง
แผนผังมโนทัศน
       2.4  นักเรียนนําเสนอแผนผัง
มโนทัศนหนาชั้นเรียน
       2.5  ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายแผนผังมโนทัศน  พรอมทั้ง
ครูแนะนําในสวนที่บกพรอง

3.  ขั้นสรุป
     นักเรียนรวมกันสรุปและแกไข
แผนผังมโนทัศนใหถูกตอง

      1.2 ครูแจงจุดประสงค
การเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนให
นักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน
โดยครูนําเสนอเปนแผนผังมโนทัศน
เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน  รวมทั้ง
แนะนําให นักเรียนรูจักรูปแบบ
ประโยชนและการสรางแผนผัง
มโนทัศน
2. ขั้นสะทอนความคิดและ
อภิปราย
       2.1 ครูนําเสนอเนื้อหาที่จะ
เรียน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับเนื้อหาที่จะเรียนโดย
ใชส่ือตางๆ  เชน  กรณีตัวอยาง
รูปภาพ  ของจริง  ขาว  เหตุการณ
       2.2 ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

2.3 แบงนักเรียนออกเปน
กลุมๆ  ละ  5 – 6 คน  ใหสมาชิก
ภายในกลุมแตงตั้งประธานและ
เลขาของกลุม

3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด
      3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
วิเคราะหคําถามในใบงานและ
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ตารางที่  10  (ตอ)

วิธีสอนแบบมีสวนรวม วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน

บันทึกผลการทํากิจกรรม  พรอมทั้ง
นําเสนอหนาชั้นเรียน
     3.2  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูจากกิจกรรม

4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
     ครูใหนักเรียนนําผลงานจัด
แสดงนิทรรศการ  และแนะนําให
นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  โดย
ครูแจกใบตัวอยางรูปแบบการสราง
แผนผังมโนทัศน  ใหนักเรียนดู
ประกอบการสรุปความรูที่ไดสราง
เปนแผนผังมโนทัศน  พรอมทั้งนํา
เสนอผลงานหนาชั้นเรียน
      3.2 ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายแผนผังมโนทัศน  พรอมทั้ง
ครูแนะนําเพิ่มเติมแผนผังมโนทัศน
ในสวนที่บกพรอง
4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
     ครูใหนักเรียนแกไขแผนผัง
มโนทัศนเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง
นําผลงานจัดแสดงนิทรรศการ
พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนนํา
ความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน

จากขั้นตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนที่กลาวไวขางตน  สามารถ
เขียนเปนขั้นตอนได  ดังแผนภูมิที่  13
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แผนภูมิที่  13  แสดงขั้นตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

ขั้นตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

1.  ขั้นสรางประสบการณ

4.  ขั้นประยุกตแนวคิด

3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด

2. ขั้นสะทอนความคิดและ
อภิปราย

  1.1  จัดกิจกรรมทบทวนความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน
โดยใหนักเรียนนําเสนอความรูที่แตละคนมี  เพื่อสราง
พื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน
  1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียน  รวมทั้ง
แนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  ประโยชนและ วิธีการสราง
แผนผังมโนทัศน

    2.1  นําเสนอเนื้อหาที่เรียน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับเนื้อหาที่จะเรียน
    2.2  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเนื้อหาที่เรียน

2.3 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ  ละ  5 – 6  คน
2.4 นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและ

บัตรกิจกรรม

   3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามในใบงาน
และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  สรุปความรูที่ไดสรางเปน
แผนผังมโนทัศน  แลวนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
   3.2  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาและอภิปราย
แผนผังมโนทัศน  พรอมทั้งครูแนะนําในสวนที่บกพรอง

        นักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนเพิ่มเติมในสวนที่
บกพรอง  นําผลงานจัดแสดงนิทรรศการ  พรอมทั้งแนะนํา
ใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
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วิธีสอนตามคูมือครู

ในการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ  เพื่อที่จะใหไดผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นจะ
ตองมีการวางแผนทุกครั้ง  เพราะในการปฏิบัติงานแตละครั้งนั้นสถานการณก็จะแตกตางกัน   
ออกไป  การทํางานยอมพบกับเหตุการณ  เร่ืองราว  บุคคล  และปญหาใหมตลอดเวลา  ส่ิงที่มี
ความสัมพันธกับงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง  การวางแผนการสอนจึงมีความสําคัญมาก  
เพราะจะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไว     
ดวยการตั้งจุดประสงคของการสอน  การกําหนดเนื้อหาวิชา  จัดลําดับเนื้อหาที่จะสอน  วิเคราะห        
ผูเรียน  กําหนดวิธีสอนและกิจกรรม  เลือกจะใชส่ือการสอน  กําหนดแนวทางการประเมินผล     
การวางแผนการสอนหมายถึง  การจัดประสบการณหรือกิจกรรมตางๆ  ใหกับผูเรียนเพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เกิดทักษะและมีพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ  สังคมและปญญา   
ตามจุดประสงคที่ไดตั้งไว  (สมคิด  สรอยน้ํา 2540:565, อางถึงใน  สุมิตรา  ฉันทานุรักษ  2543: 
52 – 53)

สําหรับแผนการสอนวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เรื่องสารเคมีที่
ใชในชีวิตประจําวัน  โดยใชวิธีสอนตามคูมือครูเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม       
สรางเสริมประสบการณชีวิต  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2521  (ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ.2533)  โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม  ดังนี้

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  คือ     ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูเดิม     แจงจุดประสงค 
การเรียนรูและดึงผูเรียนสูเนื้อหาใหม  ใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  เกม  บทบาทสมมติ  นิทาน  
เพลง เปนตน

2.  ข้ันสอน  คือ  ครูนําเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับนักเรียน      โดยใหนักเรียนใชวิธีการ
ตางๆ  เชน  การอธิบาย  การสนทนาซักถาม  ตอบปากเปลา  อภิปราย  การทําแบบฝกหัด  การทํา
กิจกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุม  รวมทั้งครูใชส่ือการสอน  รูปภาพ  ของจริง  ใบงาน  หรือ
สัญลักษณประกอบการเรียนการสอน

3.  ข้ันสรุป  คือ  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระที่เรียนรวมกัน
4.  ข้ันวัดและประเมินผล  คือ  ครูประเมิน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจ

ในเนื้อหาใหมอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  ถาพบวา  มีนักเรียนบางสวนยัง
ไมเขาใจเนื้อหาใหมนั้นๆ  ครูทําการสอนซอมเสริมกอนที่จะเรียนเนื้อหาตอไป  โดยการสังเกต  
พฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหัด  ดังแผนภูมิที่  14
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แผนภูมิที่  14  ข้ันตอนวิธีสอนตามคูมือครู

จากขั้นตอนการสอนของวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอน
ตามคูมือครู  สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบวิธีสอนทั้ง  2  วิธี  ไดดังตารางที่  11
ตารางที่  11  เปรียบเทียบวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนตามคูมือครู

1.  ขั้นสรางประสบการณ
     1.1 ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน
โดยใหนักเรียนไดนําเสนอความรูที่แตละคนมี  เพื่อสราง
พื้นฐานประสบการณเดิมของนักเรียน  เชน  การใหนักเรียน
ออกมาเลาประสบการณของตนเอง  การใชกรณีตัวอยาง  ขาว
และเหตุการณตางๆ
    1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนให

1.  ขั้นนํา
      ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูเดิม  แจง
จุดประสงคการเรียนรูและดึงผูเรียนสูเนื้อหา
ใหม  ใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  เกม
บทบาทสมมติ  นิทาน  เพลง  เปนตน

ขั้นตอนวิธีสอนตามคูมือครู

1.  ขั้นนําเขาสู
บทเรียน

2.  ขั้นสอน

3.  ขั้นสรุป

4.  ขั้นวัดและประเมินผล

1.1 จัดกิจกรรมทบทวนความรูเดิม
1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู

         นําเสนอเนื้อหาการเรียนใหนักเรียนแบงกลุมทํา
กิจกรรม

       ทําแบบฝกหัด  สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ
กิจกรรม

        ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระที่เรียน
รวมกัน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

ตารางที่  11 (ตอ)

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนตามคูมือครู

นักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดยครูนําเสนอเปนแผนผัง
มโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน  รวมทั้งแนะนําใหนักเรียน
รูจักรูปแบบ  ประโยชนและการสรางแผนผังมโนทัศน

2. ขั้นสะทอนความคิดและอภิปราย
        2.1 ครูนําเสนอเนื้อหาที่จะเรียน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับเนื้อหาที่จะเรียนโดยใชส่ือตางๆ  เชน
กรณีตัวอยาง  รูปภาพ  ของจริง  ขาว  เหตุการณ  เพื่อเรา
ความสนใจของนักเรียน
       2.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
       2.3 แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ  ละ  5 – 6  คน  ให
สมาชิกภายในกลุมแตงตั้งประธานและเลขาของกลุม
       2.4 นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและ
บัตรกิจกรรม      พรอมทั้งแบงหนาที่กันในการรวมทํากิจกรรม
ตามประเด็น  ที่กําหนดในใบความรูและบัตรกิจกรรม

3. ขั้นสรางความคิดรวบยอด
      3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามในใบงาน
และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  สรุปความรูที่ไดสรางเปน
แผนผังมโนทัศน  พรอมทั้งนําเสนอหนาชั้นเรียน
      3.2 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาและอภิปราย
แผนผังมโนทัศน  พรอมทั้งครูแนะนําเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง

4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
     ครูใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนเพิ่มเติมในสวนที่
บกพรอง  นําผลงานจัดแสดงนิทรรศการ  พรอมทั้งแนะนําให
นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน

2.  ขั้นสอน
      ครูนําเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับ
นักเรียน  โดยใหนักเรียนใชวิธีการตางๆ  เชน
การอธิบาย  การสนทนาซักถาม  ตอบปาก
เปลา  อภิปราย  การทําแบบฝกหัด  การทํา
กจิกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุม  รวมทั้ง
ครูใชส่ือการสอน  รูปภาพ  ของจริง  ใบงาน
หรือสัญลักษณประกอบการเรียนการสอน

3.  ขั้นสรุป
      นักเรียนและครูรวมกันสรุปหลักการ
และสาระที่เรียนรวมกัน

4.  ขั้นวัดและประเมินผล
      ครูประเมิน  เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาใหมอยางไรบาง
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  ถาพบ
วามีนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจเนื้อหาใหม
นั้นๆ  ครูทําการสอนซอมเสริมกอนที่จะเรียน
เนื้อหาตอไป  โดยการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม
การทําแบบฝกหัด
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ขอมูลโรงเรียนวัดใหญบานบอ

ประวัติโรงเรียนวัดใหญบานบอ
โรงเรียนวัดใหญบานบอ  ตั้งอยูหมูที่  3  ต.บานบอ  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  รหัส

ไปรษณีย 74000 โทร (034) 839041  เปนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดการศึกษาตั้งแตระดับช้ันอนุบาล  1 – มัธยมศึกษาป    ที่  3  มี
นักเรียนทั้งสิ้น  จํานวน  944  คน  โดยแบงเปนนักเรียนชาย  จํานวน  488  คน  นักเรียนหญิง  
จํานวน  456  คน  ขาราชการครู  จํานวน  26  คน  ครูจางสอนรายเดือน  จํานวน  5  คน  นักการ
ภารโรง  จํานวน  2  คน  มีพระครูสาครวิริยาภรณ  เจาอาวาสวัดใหญบานบอเปนประธาน      
คณะกรรมการโรงเรียน  และผูอุปการะคุณโรงเรียน  โดยมีนายสมชัย  ชวลิตธาดา  ดํารงตําแหนง        
ผูอํานวยการโรงเรียนระดับ  8

โรงเรียนวัดใหญบานบอเปดทําการสอนเมื่อวันที่  17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2465
ตามคําสั่งของราชการ  อาศัยศาลาวัดเปนที่เปดทําการสอนตั้งแต  ชั้นป.1 – 4  ใชนามโรงเรียนวา 
“โรงเรียนประชาบาลตําบลบานบอ  1  วัดใหญบานบอ  ตอมาพระภิกษุทองยอย  ปาสาชิโก          
เจาอาวาสวัดใหญบานบอในขณะนั้นรวมกับประชาชน  จัดหาเงินสมทบงบประมาณทางราชการ
สรางอาคารเรียนแบบ  จ.2  ชั้น  ทําพิธีเปดเมื่อวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2549  และในป           
พ.ศ.  2501  ไดดําเนินการสรางอาคารแบบ  ป.1  ทําพิธีเปดเมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2501  
ปจจุบันโรงเรียนวัดใหญบานบอมีเนื้อที่ทั้งหมด  18  ไร  ประกอบดวยอาคารสถานที่เพื่อใชใน   
การดําเนินคุณภาพการศึกษาดังนี้  1)  อาคารเรียน  3  หลัง  24  หองเรียน  2)  อาคารประกอบ      
โรงอาหาร  2  หลัง  หองน้ํา  หองสวม  1  หลัง  จํานวน  12  หอง  (สรางเอง)  และอาคาร       
เอนกประสงค  1  หลัง  3)  สนามกีฬาประกอบดวย สนามฟุตบอล  สนามวอลเลยบอล  และ
สนามบาสเกตบอล  และ4)  หองปฏิบัติการประกอบดวย  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1  หอง  มี
คอมพิวเตอรจํานวน  17  เครื่อง  หองปฏิบัติการทางภาษา  1  หอง  20  ที่  และหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร  1  หอง

สภาพชุมชน
โรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎรบํารุง)  ตั้งอยูในตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร  สภาพชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรม  ประชากรในทองถิ่นสวนใหญประกอบ
อาชีพทํานาเกลือ  และเลี้ยงกุง  แตเนื่องจากในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสาครเปนบริเวณที่
มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งขึ้นเปนจํานวนมากสงผลใหมีประชากรจากตางจังหวัดยายครอบครัวมา
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ประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมนี้มากเชนกัน  ซึ่งเมื่อผูปกครองยายมาทํางานใน
จังหวัดนี้แลวก็มักพาบุตรหลานของตนมาดวยเพื่อสงเขาเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลเคียง ทําใหมี
ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน เพราะผูเรียนบางคนยังไมเขาเรียนในระหวางติดตาม        
ผูปกครองที่กําลังหางานทํา  จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเรียนไมทันเพื่อนและความรูพื้นฐาน
ของผูเรียนบางคนยังตางจากเพื่อน

วิสัยทัศน
“ภายในปการศึกษา  2547  โรงเรียนวัดใหญบานบอจะจัดการศึกษาใหโรงเรียนมี     

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งทางดานผูเรียน  
ดานกระบวนการและดานปจจัย  ภายใตความรวมมือทํางานกันเปนทีมของบุคลากรผูมีสวน   
เกี่ยวของ  “โรงเรียนมีมาตรฐาน  ประสานความรวมมือ” ”

จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหญบานบอ (บานบอราษฎรบํารุง)  ไดกําหนดจุดเนนในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนระหวางปการศึกษา  2545 – 2547  โดยกําหนดจุดเนนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ดังนี้

1.  ดานผูเรียน  เนนพัฒนาการดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณและสังคม  
โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเปนคนดี  มีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุข

2.  ดานกระบวนการ  เนนกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

3.  ดานปจจัย  เนนการสงเสริมสนับสนุนดานปจจัยในการทํางานใหมีความพรอมตาม
ศักยภาพทั้งทางดานผูบริหาร  ครู  หลักสูตร  อาคารสถานที่และชุมชน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบมีสวนรวม  และวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน  มี
ดังนี้

งานวิจัยในประเทศ
สิริรัตน  พุมประสาท  (2535:บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ภาษาอังกฤษตางกัน  พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ภาษาอังกฤษปานกลางมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  42.11  
รองลงมาไดแก  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง  คิดเปนรอยละ  37.94  และ
นอยที่สุด  ไดแก  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา  คิดเปนรอยละ  19.95

ประไพพรรณ  บุญคง  (2541:68)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวม  (Participatory  Learning)  วิชาพระพุทธศาสนา  (ส 018)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  พบวา

1.  นักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม  มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบภายในกลุมเดียวกัน    นักเรียนในกลุมทดลอง  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนหลังการทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01

2. พฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคมของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวมกอนการเรียนการสอน  ระหวางการเรียนการสอน  และหลังการเรียนการสอน  มี
การพัฒนาข้ึนตามลําดับ  โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวน 
พฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคมของนักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบปกติ  กอนการเรียนการสอน  
ระหวางการเรียนการสอน  และหลังการเรียนการสอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

3. เจตคติความคิดเห็นของนักเรียนที่ เ รียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ             
มีสวนรวม  อยูในระดับมากทุกรายการที่ประเมิน

ดาวใจ  อินทรจันทร  (2543:บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสราง
ความรู  เจตคติ  และพฤติกรรมในการจัดการขยะ  โดยใชแนวคิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  พบวา  1) หลังทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรู
ในการจัดการขยะสูงกวากอนเขารวมโปรแกม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  2) หลัง
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ทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเจตคติในการจัดการขยะสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  3) หลังทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในการ   
จัดการขยะสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญ  .05  4)  หลังทดลองใชโปรแกรม       
นักเรียนมีคะแนนใชความรูในการจัดการขยะสูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรม  คือ  65 % อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  5)  หลังทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเจตคติในการ     
จัดการขยะสูงกวาเกณฑการประเมินโปแกรม  คือ  80%  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
6) หลังทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมในการจัดการขยะสูงกวาเกณฑการประเมิน
โปรแกรม  คือ  80%  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ประวิทย  ออยเธียรชัย  (2544:บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ     
เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนโดยวิธีสอนแบบ           
มีสวนรวม  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมกับวิธีสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  โดยกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่สอนดวยวิธีสอนตามปกติ  
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  กลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวม  มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาวิทยาศาสตร  คือ  โดยกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด        
สูงกวากลุมที่สอนดวยวิธีสอนตามปกติซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย

สุนีย  สอนตระกูล  (2535:บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
จัดกรอบมโนทัศนสําหรับวิชาชีววิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนตามระบบการเรียนการสอนแบบ  
จัดกรอบมโนทัศนสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  และนักเรียนกลุมทดลองมีความคงทนของการเรียนรู

สุกัญญา  อินทรีย  (2541:บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  พบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตชั้นประถมศึกษาปที่  5  ของ    
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนภูมิมโนทัศนสูงกวาที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05

ลออ  อางนานนท  (2542:บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคิด 
สรางสรรค  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองสิ่งแวดลอมทางสังคม  ของนักเรียนชั้น   
ประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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ความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  โดยกลุมทดลองภายหลังการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ และความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

ศิริพร  ทุเครือ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผัง
มโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู  กลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

งานวิจัยตางประเทศ
เบรนแนน  (Brennan 1996:1965  - A,  อางถึงใน  ลออ  อางนานนท  2542:75)  ได

ทําการศึกษาแผนผังมโนทัศนวา  เปนวิธีการที่มีผลตอการสอนในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน   
โรงเรียนอนุบาล  โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจในความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนอนุบาลที่ไดรับ
การฝกสรางแผนผังมโนทัศนโดยไดออกแบบสํารวจไปยังครูผูสอนดังกลาวจากที่ตอบกลับมา  
จํานวน  160  คน  ที่ไดแสดงความคิดเเละเหตุผลที่มีลักษณะใกลเคียงกัน  และไดทําการศึกษา
เฉพาะกรณีจาก  3  สถานที่ที่มีความแตกตางกัน  โดยใชวีดีโอเทป  การบันทึกการปฏิบัติ ภาพถาย  
และการสัมภาษณวิเคราะห  พบวา  เด็กในโรงเรียนอนุบาลที่ไดรับการสอนใหสรางแผนผัง       
มโนทัศนจากครู  สามารถที่จะรวบรวมขอมูลและเชื่อมโยงความคิดบนแผนผังที่สรางได  การสราง
แผนผังมโนทัศนสามารถสงเสริมการเรียนรูไดมากมายในระดับสูง  และการมีสวนรวมของนักเรียน  
สวนขอมูลดานความรูยังไมเพียงพอที่จะพิสูจนไดแนนอน

ลอนคาริค  ( Loncaric.1986:2006 – A,  อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ  2544:37 )  ได
ศึกษาผลการใชแผนผังมโนทัศนมาเปนวิธีในการเรียนวิชาสังคมศึกษา  จุดประสงคในการศึกษา
คนควาเพื่อศึกษาการใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอมโนทัศนทางสังคม  โดยแบงนักเรียนออกเปน  
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  และในแตละกลุมไดมีการแบงนักเรียนออกเปนผูที่มีความสามารถ
ในการอานระดับสูงและต่ํา  โดยใชแบบทดสอบ  “ Gates – Mac  Genetics  Reading  Test “  ซึ่ง
กลุมทดลองจะไดรับการสอนใหสรางแผนผังมโนทัศนกอนเรียนวิชาสังคม   สวนกลุมควบคุมไดรับ
การสอนสังคมศึกษาเทานั้น  ผลการวิจัยพบวาคะแนนจากแบบทดสอบวิชาสังคมของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอานระดับสูงและระดับตํ่า  ซึ่งสรุปไดวา  การสรางแผนผังมโนทัศนชวยใหนักเรียนเกิดมโนทัศน
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ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา  และเปนประโยชนตอนักเรียนทั้งที่มีความสามารถในการอานสูงและ
ต่ํา  และแผนผังมโนทัศนสามารถนําไปใชในวิชาตางๆ  ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกระดับช้ัน

สรุป

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  สรุปไดวาหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนให
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอการเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยและสังคม   
ทั้งในดานของตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ทั้งนี้มีจุดหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการ
ศึกษาตอและประกอบอาชีพ  ในสวนของวิชาวิทยาศาสตรนั้นมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู          
วิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูองคความรู  โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน   
การสอนวิทยาศาสตรครูจะตองสอนทั้งตัวความรูและกระบวนการแสวงหาความรู   ซึ่งครูจะตอง
ศึกษาจิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีหลักการสอนวิทยาศาสตร    และการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนเปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่ง  ที่ยึดวิธีสอนแบบมีสวนรวมเปนหลักสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการกลุมแบบมีสวนรวมและใชแผนผังมโนทัศนชวยในการเรียนรู  วิธีสอนดังกลาวไดนํามา
ใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  การศึกษา    
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนและวิธีสอนตามคูมือครูนั้น  เพื่อจะไดทราบแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตอง  รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบมีสวนรวม
และวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนซึ่งผลการวิจัย  พบวา  วิธีสอนดังกลาวสามารถยกระดับ        
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  สวนวิธีสอนตามคูมือครูเปนการสอนที่ยึดหลักการจัดกิจกรรม
ตามคูมือการเรียนการสอนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ครูทั่วไปใชสอนวิทยาศาสตร
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตในโรงเรียนอยางกวางขวาง  และเปนที่ยอมรับของ   
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)        
แบบแผนการวิจัยแบบ Quasi  Experimental  Designs  แบบ  Nonequivalent  Control  Group  
Design  (Tuckman  1972:113 – 117)  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดใหญ-
บานบอ  ( บานบอราษฎรบํารุง )  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาคร      จังหวัด
สมุทรสาคร  เปนหนวยวิเคราะห  ( Unit  of  Analysis )  มีวิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้

การดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงกําหนดรายละเอียดของ

การดําเนินการวิจัยไว  3  ข้ันตอน  ดังนี้
ข้ันตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาเอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถิติ  

ปญหา  วรรณกรรม  และการสัมภาษณ  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสรางเครื่องมือ  ไดแก  
แผนการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความคิดเห็น  การ  
ตรวจสอบคุณภาพ  และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ  และเสนอความเห็นชอบโครงการวิจัย  
จากบัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร

ข้ันตอนที่  2  การดําเนินงานตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนการทดลองที่ผูวิจัยใช
เครื่องมือไดแก  แผนการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถาม    
ความคิดเห็น  ที่พัฒนาข้ันตอนที่ 1 ไปทดลองสอนและรวบรวมขอมูลจากตัวอยางนํามาตรวจสอบ  
ความถูกตอง  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ข้ันตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยตอ           
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  จัดพิมพรายงานฉบับรางเพื่อเสนอ
อนุมัติโครงการวิจัย  ปรับปรุงแกไข  ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอเเนะ  และสง      
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนไปตามวัตถุประสงคของ   

การวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ  เกี่ยวกับวิธีวิจัย  ประกอบดวย  ประชากรและ      
กลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใช  ดังรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ในกลุมโรงเรียน
บานบอชัยมงคล  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
จากโรงเรียนทั้งหมด  12  โรง  จํานวน  258  คน

กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดใหญบานบอ     
(บานบอราษฎรบํารุง) เปนโรงเรียนที่อยูในกลุมบานบอชัยมงคล สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2546  
จํานวน  64  คน  จาก  2  หองเรียน  ซึ่งมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้

1. การเลือกโรงเรียนผูวิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่จะศึกษา โดยสุมแบบเจาะจง               
(Purposive  Sampling)  โรงเรียนที่เลือกมีลักษณะดังนี้

      1.1  เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  2  หองเรียน  และมี
นักเรียนแตละหองเรียนจํานวน  30  คน  ข้ึนไป

1.2 เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ต่ํากวาเกณฑที่กลุมโรงเรียนบานบอ      
ชัยมงคลกําหนด  คือ  รอยละ  70

2.  นําแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  จํานวน  1  ฉบับ  มี  30  ขอ  
ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกมาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตของกลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคลไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
ทั้ง  2  หองเรียน

3.  นําคะแนนจากผลการทําแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  ในกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต ของทั้ง  2  หองเรียนมาวิเคราะหความแตกตาง  โดยการทดสอบคา   
t – test  แบบ  Independent  โดยหองป.5/1  ไดคาเฉลี่ย  ( x )  =  11.63    สวนเบี่ยงเบน     
มาตรฐาน  (S.D.)  =  2.57   หองป.5/2  ไดคาเฉลี่ย  ( x )  =  13.09   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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(S.D.)  =  2.15  ผลการทดสอบคา  t – test  ที่คํานวณได  t  =  2.47   ( จากตารางคา t .01       
df 72  = 2.66) สรุปวานักเรียนทั้ง  2  หองเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน            
(ดังภาคผนวก  ข  หนา  158 - 159)

4.  ทําการสุมโดยวิธีการจับฉลาก  เพื่อกําหนดใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมได
หอง  ป.5/1  เปนกลุมทดลองใชวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และหอง ป.5/2  
เปนกลุมควบคุมโดยใชวิธีสอนตามคูมือครู

สําหรับรายละเอียดของจํานวนประชากร  และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในแตละ 
ข้ันตอนที่ไดจากการสุมแบบเจาะจง ดังแผนภูมิที่ 15

แผนภูมิที่  15   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีสอน  2  วิธี  คือ

1. วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

ประชากรท่ีใชในการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ของกลุมโรงเรียนบานบอชัยมงคล  จํานวน  12  โรงเรียน

มีนักเรียนทั้งสิ้น  258  คน

โรงเรียนวัดใหญบานบอ
 นักเรียนจําวน   64  คน

ป.5/1
กลุมทดลอง   32  คน

ป.5/2
กลุมควบคุม  32  คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนวัดใหญบานบอ
หองป.5/1  จํานวน  32  คน  เปนกลุมทดลอง  หองป.5/2  จํานวน  32  คน  เปนกลุมควบคุม

  รวมทั้งสิ้น  64  คน

วัด
ใต
บาน
บอ
17
คน

วัด
บาง
ขุด
11
คน

วัด
ชัย
มง
คล
33
คน

วัด
นวม
กา
นนท
21
คน

วัด
บาง
กระ
เจา
26
คน

วัด
ศรี
วนา
ราม
4
คน

วัด
ใหญ
บาน
บอ
64
คน

วัด
เจริญ
สุขา
ราม
4 คน

วัด
วิสุทธา
ราม
9 คน

บาน
ชาย
ทะเล
บาง

กระเจา
11 คน

วัด
ปาก
บอ
40
คน

วัด
กระ
ซา
ขาว
18
คน
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2. วิธีสอนตามคูมือครู
ตัวแปรตาม  ไดแก

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

และวิธีสอนตามคูมือครู  ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน

รูปแบบการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Quasi Experimental Designs แบบ  
Nonequivalent  Control  Group  Design  (Tuckman  1972:113 – 117)  ซึ่งมีรูปแบบ           
ดังแผนภูมิที่  16

O1 X O2

O3 ~X O4

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
X แทน วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

               ~X แทน วิธีสอนตามคูมือครู
O1 แทน การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง
O2 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง
O3 แทน การทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุม
O4 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ
1.  แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองสารเคมีที่

ใชในชีวิตประจําวัน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5    ที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบ
มีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  จํานวน  8  แผน  เวลา  48  คาบ    ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางและ
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การตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอน  ดังนี้
                      1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  จุดประสงค  คําอธิบายรายวิชา  เนื้อหา  
วิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ือง  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ชั้นประถม
ศึกษาปที่  5

   1.2  ศึกษาการสรางแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประการณชีวิต  
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
                      1.3 สรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน   
ประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้  1)  ข้ันสรางประสบการณ  ประกอบ
ดวยครูจัดกิจกรรมทบทวนเกี่ยวกับสาระสําคัญของเรื่องที่จะเรียน  โดยใหนักเรียนเสนอความรูที่แต
ละคนมีเพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิม  พรอมทั้งแนะนําใหผูเรียนรูจักรูปแบบและการสราง
แผนผังมโนทัศนใหสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน  2)  ข้ันสะทอนความคิดและอภิปราย  ครูนําเสนอ
เนื้อหาใหม  พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดทํางานเปนกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและ         
บัตรกิจกรรม   3)  ข้ันสรางความคิดรวบยอด  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามในใบงาน
และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม แลวสรุปความรูที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศน นําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียนครูแนะนําเพิ่มเติมแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง  4)  ข้ันประยุกตแนวคิด         
นักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง  ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไป
ใชในชีวิตประจําวัน  นําผลงานจัดแสดงนิทรรศการ

     1.4 เสนอแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนตอ
คณะกรรมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผลทาง
วิทยาศาสตร  จํานวน  3  ทาน  ใชดุลพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  
(Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC)  (ดังภาคผนวก  ค  หนา  161) โดยใชเกณฑ
การประเมินผล  ดังนี้

    +1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหามีความสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
      0  หมายถึง ไมแนใจวาเนื้อหามีความสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้นหรือไม
    - 1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหาไมสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
     1.5   ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

และผูเชี่ยวชาญ  (ดังภาคผนวก  จ  หนา  194)
     1.6  นําแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนไปใช

เปนเครื่องมือในการวิจัยดังรายละเอียดแผนภูมิที่  17
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ขั้นที่  1

       ขั้นที่  2

       ขั้นที่  3

ขั้นที่  4

ขั้นที่  5

        ขั้นที่  6

แผนภูมิที่ 17  ข้ันตอนการสรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
    มโนทัศน
2.   แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   เร่ืองสารเคมีที่

ใชในชีวิตประจําวัน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  จํานวน  
8  แผน  เวลา  48  คาบ  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอน    
ดังนี้
                      2.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  จุดประสงค  คําอธิบายรายวิชา  เนื้อหา 
วิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ือง สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ชั้นประถม
ศึกษาปที่  5

   2.2  ศึกษาการสรางแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประการณชีวิต  
ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ

2.3  สรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู       ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบดวยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้  1)  ข้ันนําเขาสูบทเรียน    2)  ข้ันสอน
3)  ข้ันสรุป  4)  ข้ันวัดและประเมินผล

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  จุดประสงค  คําอธิบายรายวิชาและเนื้อหา
วิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

นําแผนการสอนใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

ศึกษาการสรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตอง

สรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 และผูเชี่ยวชาญ
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      2.4  เสนอแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผลทางวิทยาศาสตร  จํานวน  
3  ทาน  ใชดุลพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  (Index  of  Item  
Objective  Congruence:IOC) (ดังภาคผนวก  ค  หนา  162) โดยใชเกณฑการประเมินผล  ดังนี้

    +1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหามีความสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
      0  หมายถึง  ไมแนใจวาเนื้อหามีความสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้นหรือไม
    - 1  หมายถึง  แนใจวาเนื้อหาไมสอดคลองกับรายการประเมินขอนั้น
     2.5   ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

และผูเชี่ยวชาญ  (ดังภาคผนวก  จ  หนา  194)
    2.6  นําแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

ดังรายละเอียดแผนภูมิที่  18

ขั้นที่  1

       ขั้นที่  2

       ขั้นที่  3

ขั้นที่  4

ขั้นที่  5

ขั้นที่  6

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  จุดประสงค  คําอธิบายรายวิชาและเนื้อหา
วิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

นําแผนการสอนใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

ปรับปรุงแผนการสอนตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 และผูเชี่ยวชาญ

ศึกษาการสรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบการใชภาษาและความถูกตอง

สรางแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

 แผนภูมิที่  18  ขั้นตอนการสรางแผนการสอนตามคูมือครู
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3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน    เร่ืองสารเคมีที่ใชใน  
ชีวิตประจําวัน  แบบคูขนาน จํานวน  2  ฉบับ  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก   กําหนด
การใหคาคะแนนคือ  ถูกได  1  คะแนน  ผิดได  0  คะแนน  ฉบับละ  30  ขอ ซึ่งมีข้ันตอนการสราง
และการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้

3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปที่  5    จาก
หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533)

3.2  ศึกษาทฤษฎี  หลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย
3.3  วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค  โดยพิจารณาจากความสําคัญของจุดประสงค

ปลายทาง  จุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
        3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  

จํานวน  45  ขอ
  3.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  

ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ดานภาษา  และดานการ   
วัดผล  จํานวน  3  ทาน  ใชดุลพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Obective  
Congruence:IOC)  นําตารางวิเคราะหคา  IOC  ของผูเชี่ยวชาญคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  
แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ข้ึนไป  (ดังภาคผนวก  ค  หนา  163 - 
168)  โดยใชเกณฑการประเมินผล  ดังนี้

 +1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
   0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้นหรือไม
 - 1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น

3.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
และผูเชี่ยวชาญ  (ดังภาคผนวก  จ  หนา  194)
                   3.7  นําแบบทดสอบไปทดลอง  (Try  out)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  37  คน  จาก  1  หองเรียน  ซึ่งกําลังเรียนอยูใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2546 โรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎรบํารุง)  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเมือสมุทรสาคร
                   3.8  นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ดังนี้

           3.8.1  ตรวจสอบคาความยากงาย    คือ  สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบ
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ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง  .20 - .80            
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:129) แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวน  30 ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบ
โดยใชเกณฑดังนี้  1)  มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุก  
จุดประสงค     2)  มีคาความยากงาย  (p) ใกลเคียง  0.50   มากที่สุดซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่
มีคาความยากงายของแบบทดสอบกอนเรียนอยูระหวาง  0.27 ถึง  0.80    และคาความยากงาย
ของแบบทดสอบหลังเรียนอยูระหวาง  0.27 – 0.73  (ดังภาคผนวก  ค  หนา  170 - 172)

3.8.2  ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก  (Discrimination)  คือ  การตรวจสอบวา
ขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต  .20  ข้ึนไป  ซึ่งถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดี  (พวงรัตน  
ทวีรัตน  2543:130)  แลวคัดเลือกแบบทดสอบใหเหลือ  30  ขอ  แตเนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวน  
30  ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบโดยใชเกณฑดังนี้  1)  มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงค    
ใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกจุดประสงค  2)  มีคาอํานาจจําแนก  (r)  อยูระหวาง  0.20  ถึง  
0.80  ผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารเคมี
ที่ใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบกอนเรียน
อยูระหวาง  0.20  ถึง  0.43 และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบหลังเรียนอยูระหวาง  0.22  ถึง  
0.54  (ดังภาคผนวก  ค  หนา  170 - 173)

3.8.3  ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  คือการตรวจสอบผลการวัดที่
สม่ําเสมอและคงที่  โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ  ไดจํานวน  30  ขอ  นํามาหาคา        
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder  Richardson) จากสูตร  
K.R. 20 (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  2539:215)   ผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับของแบบทดสอบกอนเรียน เทากับ  0.75 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับของแบบทดสอบหลังเรียน  เทากับ  0.81  แสดงวาขอสอบมีคาความเชื่อม่ันสามารถนําไป
ใชไดอยางมั่นใจและผลการวัดสม่ําเสมอคงที่  (ดังภาคผนวก  ค  หนา  173 - 174)

3 .8 .4  นําแบบทดสอบกอนเรียนและหลั ง เ รียน   มาวิ เคราะหหา                       
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบทดสอบคูขนาน  คือการหาคาความสัมพันธของตัวแปร  2  ตัว  
ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนวามีความสัมพันธกันหรือไม  และมีความสัมพันธกันใน
ระดับใด  ทิศทางใด  โดยใชเกณฑคาความสัมพันธมากกวา  0  จากสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์   
สหสัมพันธของเพียรสัน  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:144)  ไดเทากับ  0.78  แสดงวาแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก   และมีคาความสัมพันธอยูในระดับคอนขาง 
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สูง ซึ่งถือวามีความสัมพันธกันมากสามารถนําไปใชไดอยางมั่นใจและผลการวัดของแบบทดสอบ
ทั้ง  2  ฉบับ  สม่ําเสมอคงที่  (ดังภาคผนวก  ค  หนา  174 - 176)    ซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบ
ทดสอบ  ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่  19

ขั้นที่  1

ขั้นที่  2

ขั้นที่  3

ขั้นที่  4

ขั้นที่  5

ขั้นที่  6

ขั้นที่  7

ขั้นที่  8

แผนภูมิที่  19  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
     ประจําวัน

ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต

เสนอแบบทดสอบตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบการใชภาษา  ความตรงตามเนื้อหา  และความถูกตอง

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6
โรงเรียนวัดใหญบานบอ  จํานวน  1  หองเรียน

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา
วิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 และผูเชี่ยวชาญ

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการศึกษา

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก
คัดเลือกขอสอบตามเกณฑใหเหลือ  30  ขอ  และหาคาความเชื่อม่ัน  K.R.  20  และ

หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ  และขอมูลทั่วไปของนักเรียน  ไดแก  เพศ  
การเรียนพิเศษเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร  ผูปกครองของนักเรียน  การศึกษาของผูปกครอง  อาชีพ
ของผูปกครอง  บริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน  ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check  list)  
จํานวน  6  ขอ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  
เร่ือง  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่นักเรียนมีตอวิธีสอนแตละวิธี  เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประเมินคา  (Rating  scale)  มี  5  ระดับตามแบบของลิเคอรท  (Likert)  คือ  มากที่สุด  มาก  
ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  จํานวน  15  ขอ  ซึ่งถามใน  3  ดาน  คือ  1)  ดานบรรยากาศการเรียน
การสอน  จํานวน  5  ประเด็น  2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จํานวน  5  ประเด็น     
3)  ประโยชนที่ไดรับจากการการเรียนการสอน  จํานวน  5  ประเด็น  โดยคําถามที่ใชจะเปน       
คําถามเชิงนิมาน (Positive) ซึ่งผูวิจัยไดปรับมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียน 
วิชาภาษาไทยดานการอานอยางมีวิจารณญาณ ที่สอนดวยวิธีสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ของลัดดา ไขวพันธุ (2542:80 – 82 ) และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียน                
วิชาคณิตศาสตร  ของประเชิญ  ชาวหนาไม  (2542:149 – 154)

การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมาน  (Positive) กําหนดคา 
ความคิดเห็น  5  ระดับ  ดังตารางที่  12

ตารางที่  12   เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น เชิงนิมาน  ( Positive )
( คะแนน )

                เห็นดวยมากที่สุด
                เห็นดวยมาก
                เห็นดวยปานกลาง
                เห็นดวยนอย
                เห็นดวยนอยที่สุด

5
4
3
2
1
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สําหรับการใหความหมายคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย  
ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของเบส    (Best  1981:182)    โดยมีคาระดับคาเฉลี่ย    (ความคิดเห็น)   
เชิงนิมาน  (Positive)  ดังตารางที่  13

ตารางที่  13  เกณฑการแปลความหมายของคาความคิดเห็น

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

                       เห็นดวยนอยที่สุด
                       เห็นดวยนอย
                       เห็นดวยปานกลาง
                       เห็นดวยมาก
                       เห็นดวยมากที่สุด

ตอนที่ 3  เปนแบบพรรณนาความ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนวิชา            
วิทยาศาสตรที่ผูสอนจัดใหกับผูเรียน

ข้ันตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของ      
นักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  มีดังนี้
                        4.1  ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวน
รวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

4.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน และวิธีสอนตามคูมือครู ที่ผูสอนจัดใหกับผูเรียนใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5

4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศน และวิธีสอนตามคูมือครู เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ       
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ดานภาษา  และดานการวัดผลทางวิทยาศาสตรจํานวน  3  ทาน  ใช     
ดุลพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index  of  Item  Objective  Congruence: 
IOC)  โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ข้ึนไป   (ดังภาคผนวก  ค  หนา  
168 - 169)  โดยใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้

     +1   หมายถึง  แนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับประเด็นขอนั้น
        0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับประเด็นขอนั้นหรือไม
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     - 1   หมายถึง  แนใจวาขอคําถามนั้นไมตรงกับประเด็นขอนั้น
       4.4  ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน  (ดังภาคผนวก  จ  หนา  194)
       4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปใชเปนเครื่องมือวิจัย ดังแผนภูมิ      

ที่  20

ขั้นที่  1

ขั้นที่  2

ขั้นที่  3

ขั้นที่  4

ขั้นที่  5

แผนภูมิที่  20  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมี
                      สวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

การดําเนินการทดลอง
        ในการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน  3  ข้ันตอน  ดังนี้
          1.  ข้ันกอนการทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ  ดังตอไปนี้
                  1.1  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

        1.2  ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนักเรียนในกลุมทดลองเปนเวลา  3  คาบ
1.3 ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน       เพื่อ

ทดสอบความรูของผูเรียนทั้ง  2  กลุม
2.   ข้ันทดลอง    ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการสอนที่ไดสรางไวทั้ง    2

กลุม  เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน  อันเนื่องมาจากตัวครู  เชน   ประสบการณในการสอน

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความถูกตอง

สรางแบบสอบถามใหเหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือวิจัย
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เพศ  อายุ  ฯลฯ  ไดดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียมไว  ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้
    2.1  ระยะเวลาทดลองระหวาง  วันที่  17  มิถุนายน  ถึงวันที่  11  กรกฎาคม  2546
    2.2  เวลาที่ใชในการทดลอง  ทําการทดลองจํานวน  3  สัปดาห  สัปดาหละ  3  วัน  

วันละ  6  คาบ  คาบละ  20  นาที
                     2.3  การจัดชวงเวลาในการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม    กําหนดใหใช
เวลา  08.30 – 10.30  น.  และ  12.30 – 14.30  หมุนเวียนกันทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
ดังปรากฏในตารางที่  14
ตารางที่  14  ตารางสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

         เวลา
วัน

0 8 . 3 0  –
09.30  น.

0 9 . 3 0  –  
10.30  น.

1 0 . 3 0  –  
11.30  น.

1 1 . 3 0  –  
12.30 น.

1 2 . 3 0  –  
13.30 น.

1 3 . 3 0  –  
14.30 น.

1 4 . 3 0  –  
15.30 น.

จันทร ทดลอง ทดลอง - พัก ควบคุม ควบคุม -
อังคาร ควบคุม ควบคุม - พัก ทดลอง ทดลอง -
พฤหัสบดี ทดลอง ทดลอง - พัก ควบคุม ควบคุม -

2.4     เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้          เปนเนื้อหาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  หนวยที่  6  พลังงานและสารเคมี  หนวยยอยที่  5  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  ซึ่งมี    
รายละเอียดของแผนการสอน  ดังตารางที่  15
ตารางที่  15   เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน

สัปดาห แผนการสอนที่ เนื้อหาที่สอน จํานวนคาบเวลา
1 1

2
3

    สารปรุงแตงอาหาร
    ผงชูรส
    สีผสมอาหาร

6
6
6

2 4
5
6

    สารกันบูด
    ดินประสิว
    สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช

6
6
6

3 7
8

    สารกําจัดแมลงในบาน
    สารที่ใชทําความสะอาดในบาน

6
6
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2.5  รูปแบบการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และ    
วิธีสอนตามคูมือครู  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน        มีข้ันตอน  

การสอนดังนี้
1.  ข้ันสรางประสบการณ

1.1  ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียน  โดยใหนักเรียนไดนํา
เสนอความรูที่แตละคนมี  เพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของนักเรียน  เชน  การใหนักเรียน
ออกมาเลาประสบการณของตนเอง  การใชกรณีตัวอยาง  ขาว  และเหตุการณตางๆ
                       1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้ง
ชั้นเรียนโดยครูนําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน  รวมทั้งแนะนําใหนักเรียน    
รูจักรูปแบบ  ประโยชนและวิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ข้ันสะทอนความคิดและอภิปราย
                       2.1  ครูนําเสนอเนื้อหาที่จะเรียน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาที่  
จะเรียนโดยใชส่ือตางๆ  เชน  กรณีตัวอยาง  รูปภาพ  ของจริง  ขาว  เหตุการณ  เพื่อเราความสนใจ
ของนักเรียน

2.2  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน
2.3  แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ  ละ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกภายในกลุมแตงตั้ง

ประธานและเลขาของกลุม
2.4  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม  พรอมทั้งแบง

หนาที่กันในการรวมทํากิจกรรมตามประเด็น  ที่กําหนดในใบความรูและบัตรกิจกรรม
3.  ข้ันสรางความคิดรวบยอด
     3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามในใบงาน และแบบบันทึกผลการทํา

กิจกรรม  โดยครูแจกใบตัวอยางรูปแบบการสรางแผนผังมโนทัศนใหนักเรียนดูประกอบการสรุป
ความรูที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศน  พรอมทั้งนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
                      3.2 นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหาและอภิปรายแผนผังมโนทัศน  พรอมทั้งครู
แนะนําเพิ่มเติมแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง

4.  ข้ันประยุกตแนวคิด
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     ครูใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง    นําผลงานจัดแสดง
นิทรรศการ  พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน  รายละเอียดดัง
แผนภูมิ ที่  20

ขั้นสรางประสบการณ
  เวลา  20  นาที

ขั้นสะทอนความคิด
และอภิปราย
  (เวลา  30  นาที)

ขั้นสราง
ความคิดรวบยอด
  (เวลา   40  นาที )

ขั้นประยุกตแนวคิด
  (เวลา  30  นาที)

การเริ่มตน

นําเสนอเนื้อหาที่เรียน

รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะ
เรียน

แบงกลุมศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม  แบง
หนาที่และรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิเคราะหคําถามในใบงาน  และแบบบันทึกผลการทํา
กิจกรรม  สรุปความรูโดยสรางเปนแผนผังมโนทัศน  และ

นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน

รวมกันสรุปเนื้อหาและอภิปรายเกี่ยวกับ
แผนผังมโนทัศน

แกไขแผนผังมโนทัศนที่
บกพรอง และ รวมกันนํา
ผลงานจัดแสดงนิทรรศการ

แนะนําใหนักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

การสิ้นสุด

ซอมเสริม

  สัญลักษณ              ความหมาย

                            การเริ่มตน,
                            การสิ้นสุด

                            กระบวนการ

                            ทางเลือก

                            ทิศทาง

ทบทวนความรูเพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิม
แจงจุดประสงคการเรียนรู

    ไมผาน

แผนภูมิที่  21  แผนภูมิปฏิบัติการที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน
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ขั้นตอนวิธีสอนตามคูมือครู
วิธีสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามหลักสูตร  พุทธศักราช

2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  มีข้ันตอนการสอนดังนี้
1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  คือ ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูเดิม  แจงจุดประสงค        

การเรียนรูและดึงผูเรียนสูเนื้อหาใหม  ใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  เกม  บทบาทสมมติ  นิทาน  
เพลง  เปนตน

2.  ข้ันสอน  คือ  ครูนําเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับนักเรียน  โดยใหนักเรียนใชวิธีการ
ตางๆ  เชน  การอธิบาย  การสนทนาซักถาม  ตอบปากเปลา  อภิปราย  การทําแบบฝกหัด  การทํา
กิจกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุม  รวมทั้งครูใชส่ือการสอน  รูปภาพ  ของจริง  ใบงาน  หรือ
สัญลักษณประกอบการเรียนการสอน

3.  ข้ันสรุป  คือ  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระที่เรียนรวมกัน
4.  ข้ันวัดและประเมินผล  คือ  ครูประเมินเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจ

ในเนื้อหาใหมอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  ถาพบวา  มีนักเรียนบางสวนยัง
ไมเขาใจเนื้อหาใหมนั้นๆ  ครูทําการสอนซอมเสริมกอนที่จะเรียนเนื้อหาตอไป  โดยการสังเกต  
พฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหัด  รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่  22   หนา  114
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ขั้นนําเขาสูบทเรียน
   เวลา  20  นาที

ขั้นสอน
   (เวลา 45  นาที )  

ขั้นสรุป
    (เวลา  25  นาที )

ขั้นประเมินผล
     (เวลา  30  นาที)

3.  ข้ันหลังการทดลอง  ภายหลังเสร็จส้ินการทดลองสอน  ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไปทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมแลว
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  
และวิธีสอนตามคูมือครู  ไปสอบถามนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม

การเริ่มตน

ทบทวนความรูเดิม
แจงจุดประสงคการเรียนรู

นําเสนอเนื้อหาที่เรียน

แบงกลุมทํากิจกรรม

สรุปหลักการและสาระที่เรียน

ประเมินผล

ทําแบบฝกหัด

การสิ้นสุด

สอนซอมเสริม

      ไมผาน

แผนภูมิที่  22  แผนภูมิปฏิบัติการที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

  สัญลักษณ              ความหมาย

                            การเริ่มตน,
                            การสิ้นสุด

                            กระบวนการ

                            ทางเลือก

                            ทิศทาง
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การวิเคราะหขอมูล
1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้  มีรายละเอียดดังนี้

                1.1  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอน          ดําเนินการโดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of  Item  Objective  Congruence : IOC )  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค  
หนา  161 - 162)

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ดําเนินการ
ดังนี้

       1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ   
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC ) (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก  ค  หนา  163 – 168)

1.2.2 ตรวจสอบคาความยากงาย (p)    และคาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบ
ทดสอบ  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค  หนา  170 - 173)

1.2.3 ตรวจสอบคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชสูตร  K.R.  20  ( Kuder   Richardson – 20)  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค  หนา  173 - 
174)
            1.2.4 ตรวจสอบคาความสัมพันธของแบบทดสอบคูขนาน  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค  หนา  174 - 176)

1.3  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น  ดําเนินการดังนี้
1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบ

สอบถามความคิดเห็น  (Index  of Item  Objective  Congruence:IOC )  (รายละเอียดดังภาค
ผนวก  ค  หนา  168 - 169)  
                 2.  การทดสอบสมมติฐาน
                      2.1  การวิเคราะหขอมูล  จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมี
ที่ใชในชีวิตประจําวัน  ใชคาสถิติดังนี้
                             2.1.1   คาเฉลี่ย (Mean)
                             2.1.2  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
                             2.1.3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  โดย
การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยการทดสอบคา  t – test  แบบ 
Independent  (ดังภาคผนวก  ง  หนา  181 –182)

2.1.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  โดย
การทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  ใชการทดสอบคา  
t – test  แบบ  Dependent  (ดังภาคผนวก  ง  หนา  178 –180)

2.2  การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  
และที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน
                              2.2.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนใช
คารอยละ  (%)

    2.2.2  การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น  5  ระดับ  ใชคาเฉลี่ย  ( x )  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

     2.2.3   การวิเคราะหแบบพรรณนาความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนในแตละแบบใช
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)

สรุป

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต    
ประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)        
แบบแผนการวิจัยแบบ Quasi  Experimental  Designs  แบบ  Nonequivalent  Control  
Group  Design  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5      
โรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎรบํารุง)  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  64  คน  เปนกลุมทดลอง  จํานวน  32  คน  และ     
กลุมควบคุม  จํานวน  32  คน  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง  จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศนและวิธีสอนตามคูมือครู  ใชสูตร  t – test  แบบ  Independent  สวน           
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศนและวิธีสอนตามคูมือครู  ใชสูตร  t – test  แบบ  Dependent  และขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามความคิดเห็น  5  ระดับ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  ( x )  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  และแบบพรรณนาความคิดเห็นใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  
Analysis)
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บทที่  4

ผลการวิเคราะห

การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  
โรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎรบํารุง)  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  64  คน  แบงเปนกลุมทดลองที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  จํานวน  32  คน  และกลุมควบคุมที่สอนดวย
วิธีสอนตามคูมือครู  จํานวน  32  คน  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  และสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง  2  กลุม  ดวยตนเองเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถาม 
การวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน  2  ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และ
วิธีสอนตามคูมือครู

ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวน
รวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน

สําหรับรายละเอียด  ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้
ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิต

ประจําวัน    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่  1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  
สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมี    
สวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  แตกตางกันหรือไม  ดังตารางที่  16 - 18
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ตารางที่  16  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน     (Pretest)    ระหวาง
  กลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนและกลุมควบคุม
  ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอน จํานวน คะแนนรวม
กอนเรียน

x S.D. t – test

วิ ธี สอนแบบมีส วนร วมโดยใช   
แผนผังมโนทัศน
วิธีสอนตามคูมือครู

32

32

506

457

15.81

14.28

3.55

3.34
1.78NS

t .05  (df = 62) =  2.00 t  .01  (df = 62) = 2.66
NS =  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากตารางที่  16  พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (Pretest)  ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  มีคะแนนรวม  506  คะแนน  คาเฉลี่ย  
15.81  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.55  สวนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (Pretest)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่
สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  มีคะแนนรวม  457  คะแนน  คาเฉลี่ย 14.28  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.34  เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย  t – test  แบบ  Independent   พบวา  คา     
t  =  1.78  ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จึงกลาวไดวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (Pretest)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวย      
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน  แสดงวา  
คะแนนกอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
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ตารางที่  17  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน      (Pretest)      และหลังเรียน
  (Posttest)   ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน
  และกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอน N คะแนนรวม
กอนเรียน

คะแนนรวม
หลังเรียน

∑D ∑D 2 t – test

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดย
ใชแผนผังมโนทัศน
วิธีสอนตามคูมือครู

32

32

506

457

663

573

163

116

1067

604

10.43**

8.43**

t .05  (df =  31)  = 2.04  t .01  (df = 31)  = 2.75
**  =  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จากตารางที่  17  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (Pretest)  และหลังเรียน  
(Posttest)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  มีคะแนนรวมกอนเรียน  506
คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน 663  คะแนน  คา ∑D =  163  ,  คา ∑D 2=  1067 เมื่อทดสอบ
ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบคา  t – test  
แบบ  Dependent  พบวา  คา  t  =  10.43  ซึ่งมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวน      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (Pretest)  และหลังเรียน  (Posttest)  ของนักเรียนชั้น     
ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวย      
วิธีสอนตามคูมือครู  มีคะแนนรวมกอนเรียน  457 คะแนน  คะแนนรวมหลังเรียน 573  คะแนน   
คา ∑D =  116  ,  คา ∑D 2=  604  เมื่อทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคา  t – test  แบบ  Dependent  พบวา  คา  t  =  8.43  ซึ่ง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

ซึ่งกลาวไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (Pretest)  และหลังเรียน  (Posttest)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกัน        
ดังนั้น  นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และนักเรียนที่สอนดวย    
วิธีสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (Posttest)  สูงกวากอนเรียน  (Pretest)    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (t = 10.43 ,  Sig  = 2.75)  และ  (t = 8.43,  Sig  =  2.75)
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ตารางที่  18  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน    (Posttest)   ของกลุมทดลอง
   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน       และกลุมควบคุมที่สอน
   ดวยวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอน จํานวน คะแนนรวม หลัง
เรียน

x S.D. t – test

วิ ธี สอนแบบมีส วนร วมโดยใช   
แผนผังมโนทัศน
วิธีสอนตามคูมือครู

32

32

663

573

20.72

17.91

3.22

3.62
3.31**

t .05  (df = 62) =  2.00 t  .01  (df = 62) = 2.66
** =  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จากตารางที่  18  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (Posttest)  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวย  
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  มีคะแนนรวม  663  คะแนน  คาเฉลี่ย  20.72 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.22  สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (Posttest)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวย      
วิธีสอนตามคูมือครู  มีคะแนนรวม  573  คะแนน  คาเฉลี่ย  17.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.62
เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบคา  t – test  แบบ  Independent  พบวา  
คา   t =  3.31 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

จึงกลาวไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (Posttest)  ของนักเรียนชั้น    
ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวย      
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกัน  โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  ดงันั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (t  =  3.31,  Sig  =  2.66 )

แสดงวายอมรับสมมติฐานที่ตั้งไววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง    
สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ           
มีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูมีความแตกตางกัน  นั่นคือ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอน
แบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามขอที่  2  จากการวิเคราะหแบบสอบถาม        
ความคิดเห็น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช 
แผนผังมโนทัศนและวิธีสอนตามคูมือครู  ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  ดานการจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอน  และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนอยูในระดับใด  และอยางไร

การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอ  
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  มีรายละเอียดดังนี้

2.1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  มีรายละเอียดดังตารางที่  19

ตารางที่  19  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอน
   แบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนแบบมีสวนรวม
โดยใชแผนผังมโนทัศน

วิธีสอนตามคูมือครู
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. เพศของนักเรียน

1.1 ชาย
1.2 หญิง

13
19

40.60
59.40

11
12

34.40
65.60

รวม 32 100 32 100
2.    นักเรียนเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรหลังจาก
โรงเรียนเลิกแลวหรือไม

2.1 ไดเรียน
2.2 ไมไดเรียน

2
30

6.20
93.80

1
31

3.10
96.90

รวม 32 100 32 100
3.    ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยในปจจุบัน

3.1 บิดา
3.2 มารดา
3.3 ทั้งบิดาและมารดา

        3.4   บุคคลอื่นๆ

1
3
25
3

3.10
9.40
78.10
9.40

3
3
22
4

9.40
9.40
68.70
12.50
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ตารางที่  19  (ตอ)

วิธีสอนแบบมีสวนรวม
โดยใชแผนผังมโนทัศน

วิธีสอนตามคูมือครู
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รวม 32 100 32 100

4.    ระดับการศึกษาของผูปกครองของนักเรียน
4.1 ไมไดเรียนหนังสือ
4.2 ระดับประถมศึกษา
4.3 ระดับมัธยมศึกษา
4.4 ระดับปริญญาตรี

1
18
11
2

3.10
56.30
34.40
6.20

2
24
4
2

6.25
75.00
12.50
6.25

รวม 32 100 32 100
5.    อาชีพของผูปกครองนักเรียน

5.1  รับราชการ
5.2  รับจาง
5.3 คาขาย
5.4 ทําการเกษตร
5.5 อื่นๆ

1
22
7
-
2

3.10
68.80
21.90

-
6.20

-
28
4
-
-

-
87.50
12.50

-
-

รวม 32 100 32 100
6.  สถานที่ตั้งของบานและบริเวณที่พักอาศัยของ
นักเรียน

6.1  ในตัวเมือง
6.2  ชานเมือง

1
31

3.10
96.90

1
31

3.10
96.90

รวม 32 100 32 100

จากตารางที่  19  พบวา  นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  สวนใหญเปนเพศหญิง      
คิดเปนรอยละ  59.40  และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.60 นักเรียนสวนใหญไมไดเรียนพิเศษ
วิชาวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิก  คิดเปนรอยละ  93.80  และไดเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร
หลังจากโรงเรียนเลิก  คิดเปนรอยละ  6.20  ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยสวนใหญอาศัยอยู
ทั้งบิดาและมารดามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  78.10  รองลงมา  ไดแก  อาศัยอยูกับมารดา  และ
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บุคคลอื่นๆ  เทากัน  คิดเปนรอยละ  9.40   และอาศัยอยูกับบิดา  คิดเปนรอยละ  3.10  ผูปกครอง
ของนักเรียนสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  56.30  รอง   
ลงมา  ไดแก  ระดับมัธยมศึกษา  คิดเปนรอยละ  34.40  ระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  6.20  
และไมไดเรียนหนังสือ  คิดเปนรอยละ  3.10  ตามลําดับ  ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมีอาชีพ
รับจางมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  68.80  รองลงมา  ไดแก  อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ  21.90  
อาชีพอื่นๆ  คิดเปนรอยละ  6.20  และอาชีพรับราชการ  คิดเปนรอยละ  3.10  ตามลําดับ  สถาน 
ที่ตั้งของบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักรียนสวนใหญอยูชานเมือง คิดเปนรอยละ  96.90  และ
ในตัวเมือง  คิดเปนรอยละ  3.10

นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอน
ตามคูมือครูสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  65.60  และเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  
34.40 นักเรียนสวนใหญไมไดเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิก คิดเปนรอยละ  
96.90  และไดเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิก  คิดเปนรอยละ  3.10  ผูปกครองที่       
นักเรียนอาศัยอยูดวยสวนใหญอาศัยอยูทั้งบิดาและมารดามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  68.70      
รองลงมา    ไดแก  อาศัยอยูกับบุคคลอื่นๆ  คิดเปนรอยละ  12.50  และอาศัยอยูเฉพาะบิดาและ
มารดา  เทากัน  คิดเปนรอยละ  9.40  ตามลําดับ  ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมีวุฒิการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  75.00  รองลงมา  ไดแก  ระดับมัธยมศึกษา  คิดเปน
รอยละ  12.50  ไมไดเรียนหนังสือ  และระดับปริญญาตรี  เทากัน  คิดเปนรอยละ  6.25  ตาม
ลําดับ  ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญมีอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ  87.50  และอาชีพคาขาย  
คิดเปนรอยละ  12.50  สถานที่ตั้งของบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียนสวนใหญอยู       
ชานเมือง  คิดเปนรอยละ  96.9  และอยูในตัวเมือง  คิดเปนรอยละ  3.10

2.2  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอน
แบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  มีรายละเอียดดังตารางที่  20
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ตารางที่  20  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอน
                    แบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนตามคูมือครู
ความคิดเห็น x S.D. ระดับ

ความคิด
เห็น

ลําดับที่ x S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่

        ด า น บ ร ร ย า ก า ศ  
การเรียนการสอน

4.38 0.48 มาก 2 3.93 0.68 มาก 3

        ด านการจัดกิ จกรรม  
การเรียนการสอน

4.47 0.40 มาก 1 4.14 0.59 มาก 2

        ดานประโยชนที่ได รับ
จากการเรียนการสอน

4.32 0.42 มาก 3 4.18 0.68 มาก 1

รวม 4.39 0.12 มาก 4.09 0.11 มาก

 จากตารางที่  20  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอน
ตามคูมือครู เห็นดวยตอวิธีสอนดังกลาวอยูใน  ระดับมาก    โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ   
มีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนในภาพรวมสูงกวา 
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  ( x  = 4.39,  S.D = 0.12)  และ  ( x  = 4.09,  S.D = 
0.11)      

เมื่อพิจารณาตามวิธีสอน  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  เห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับไดแก  ลําดับที่  1 
คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ( x  = 4.47,  S.D = 0.40)  ลําดับที่  2  คือ  ดาน
บรรยากาศการเรียนการสอน  ( x  = 4.38,  S.D = 0.48)  และลําดับที่  3  คือ  ดานประโยชนที่ได
รับจากการเรียนการสอน  ( x  = 4.32,  S.D = 0.42) สวนวิธีสอนตามคูมือครู  นักเรียนเห็นดวยอยู
ในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  ไดแก  ลําดับที่  1  คือ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  
( x  = 4.18,  S.D = 0.68)  ลําดับที่  2  คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ( x  = 4.14,  
S.D = 0.59)  และลําดับที่  3  คือ  ดานบรรยากาศการเรียนการสอน  ( x  = 3.93,  S.D = 0.68)
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2.3  ระดับความคิดเห็นในดานบรรยากาศการเรียนการสอน เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง       
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  มีรายละเอียดดังตารางที่  21

ตารางที่  21  ระดับความคิดเห็นในดานบรรยากาศการเรียนการสอน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
  ประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
  แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนตามคูมือครู
ความคิดเห็น x S.D. ระดับ

ความคิด
เห็น

ลําดับที่ x S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่

       ดานบรรยากาศ
การเรียนการสอน
      1.  วิธีสอนแบบนี้ชวยให
หองเรียนของนักเรียนมี
บรรยากาศในการเรียนที่
ต่ืนเตน
      2.  วิธีสอนแบบนี้ชวยให
นักเรียนเรียนดวยความ
สนุกสนาน
      3.  วิธีสอนแบบนี้ทําให
นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู
      4.  วิธีสอนแบบนี้ทําให
นักเรียนเรียนอยางมีความสุข
      5.  วิธีสอนแบบนี้ทําให
นักเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม
กับเพื่อน

4.25

4.50

4.31

4.19

4.63

0.84

0.67

0.86

0.74

0.83

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

4

2

3

5

1

3.25

4.00

4.34

4.00

4.09

0.92

0.95

1.12

0.92

1.16

ปาน
กลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

5

2

1

3

4

รวม 4.38 0.48 มาก 3.93 0.68 มาก

จากตารางที่  21  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน      
และวิธีสอนตามคูมือครู เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนการสอนในภาพรวมอยูใน ระดับมาก 
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โดยภาพรวมนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  ( x  = 4.38,  S.D = 
0.48)  มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในดานบรรยากาศการเรียนการสอนสูงกวานักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนตามคูมือครู  ( x  = 3.93,  S.D = 0.68)    

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา  นักเรียนเห็นดวยอยูใน  ระดับมาก ที่สุด  2  
ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับเพื่อน  ( x  = 4.63,  S.D = 0.83)  วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวย
ความสนุกสนาน  ( x  = 4.50,  S.D = 0.67)  อยูในระดับมาก  3  ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไป
นอย  ดังนี้  วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู  ( x  = 4.31,  S.D = 0.86)  วิธีสอน
แบบนี้ชวยใหหองเรียนของนักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่ตื่นเตน  ( x  = 4.25,  S.D = 0.84)  
วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข  ( x  = 4.19,  S.D = 0.74)              

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียน เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  อยูในระดับมาก  ( x  = 3.93,  S.D = 0.68)  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา  
นักเรียนเห็นดวยอยูใน  ระดับมาก  4  ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  วิธีสอนแบบนี้ทํา
ใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู  ( x  = 4.34,  S.D = 1.12)  วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวย
ความสนุกสนาน  ( x  = 4.00,  S.D = 0.95)  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข  
( x  = 4.00,  S.D = 0.92)  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
เพื่อน  ( x  = 4.09,  S.D = 1.16)  อยูในระดับปานกลาง   1 ประเด็น    ไดแก วิธีสอนแบบนี้ชวยให
หองเรียนของนักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่ตื่นเตน  ( x  = 3.25,  S.D = 0.92)

2.4     ระดับความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู
มีรายละเอียดดังตารางที่  22
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ตารางที่  22  ระดับความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ของนักเรียนชั้นประถม
  ศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน     และวิธีสอนตาม
  คูมือครู

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนตามคูมือครู
ความคิดเห็น x S.D. ระดับ

ความคิด
เห็น

ลําดับที่ x S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่

       ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
      6.  กิจกรรมการเรียนการ
สอนดวยวิธีสอนแบบนี้มี
ความทาทาย  ทําใหนักเรียน
อยากพิสูจน  คนควาและ
ทดลอง
      7.  วิธีสอนแบบนี้ทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาได
ชัดเจนถูกตองและเขาใจงาย
      8.  วิธีสอนแบบนี้ทําให
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี
จดจําไดนาน
      9.  นักเรียนตองการเรียน
ดวยวิธีสอนแบบนี้อีกใน
โอกาสตอไป
     10. วิธีสอนแบบนี้
นาสนใจทําใหนักเรียนอยาก
เขารวมกิจกรรม

4.78

4.22

4.09

4.63

4.62

0.42

0.66

0.82

0.71

0.75

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

1

4

5

2

3

4.19

3.97

3.94

4.25

4.37

0.78

0.90

0.76

1.02

0.94

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3

4

5

2

1

รวม 4.47 0.40 มาก 4.14 0.59 มาก

จากตารางที่  22     พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน     
และวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมอยูใน ระดับมาก 
โดยภาพรวมนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  ( x  = 4.47,  S.D = 
0.40)  มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกวานักเรียนที่สอน
ดวยวิธีสอนตามคูมือครู    ( x  = 4.14,  S.D = 0.59)
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เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวย    
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  เห็นดวยกับดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยูใน  ระดับมากที่สุด  3  ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  กิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนแบบนี้มีความทาทาย  ทําใหนักเรียนอยากพิสูจน  คนควา  และทดลอง  ( x  = 4.78,  
S.D = 0.42)  นักเรียนตองการเรียนดวยวิธีสอนแบบนี้ในโอกาสตอไป  ( x  = 4.63,  S.D = 0.71)  
วิธีสอนแบบนี้นาสนใจทําใหนักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม  ( x  = 4.62,  S.D = 0.75)  อยูใน
ระดับมาก  2  ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดชัดเจนถูกตองและเขาใจงาย  ( x  = 4.22,  S.D = 0.66)  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียน เขาใจ  
บทเรียนไดดี   จดจําไดนาน  ( x  = 4.09,  S.D = 0.82)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยกับดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เร่ือง  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  อยูในระดับมาก  ( x  = 4.14,  
S.D = 0.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา  นักเรียนเห็นดวยอยูใน  ระดับมาก   5  
ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  วิธีสอนแบบนี้นาสนใจทําใหนักเรียนอยากเขารวม    
กิจกรรม  ( x  = 4.37,  S.D = 0.94) นักเรียนตองการเรียนดวยวิธีสอนแบบนี้อีกในโอกาสตอไป  
( x  = 4.25,  S.D = 1.02)      กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบนี้มีความทาทาย  ทําให
นักเรียนอยากพิสูจน  คนควาและทดลอง  ( x  = 4.19,  S.D = 0.78) วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตองและเขาใจงาย     ( x  = 3.97,  S.D = 0.90) วิธีสอนแบบนี้ทําให   
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี  จดจําไดนาน  ( x  = 3.94,  S.D = 0.76)

2.5     ระดับความคิดเห็นในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน   ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอน        
ตามคูมือครู  มีรายละเอียดดังตารางที่  23
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ตารางที่  23  ระดับความคิดเห็นในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน   ของนักเรียนชั้น
  ประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และ
  วิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนตามคูมือครู
ความคิดเห็น x S.D. ระดับ

ความคิด
เห็น

ลําดับที่ x S.D. ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่

      ดานประโยชนที่ไดรับ
จากการเรียนการสอน
      11.  วิธีสอนแบบนี้ชวย
ใหนักเรียนนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
      12.  วิธีสอนแบบนี้ชวย
ใหนักเรียนมีความมั่นใจใน
การรวมกิจกรรม
      13.  นักเรียนมีความรูสึก
วาวิธีสอนแบบนี้ชวยให
นักเรียนทํางานไดอยางมี
ระบบและรอบคอบ
      14.  นักเรียนรูสึกวาวิธี
สอนแบบนี้ชวยทําให
นักเรียนคิดอยางมีเหตุผล
      15.  วิธีสอนแบบนี้ชวย
ใหนักเรียนรูจักชวยเหลือผูอื่น

4.62

4.44

4.03

4.44

4.06

0.66

0.67

0.69

0.56

0.84

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

1

2

5

3

4

4.25

4.19

4.06

4.19

4.22

0.80

0.86

1.01

0.93

0.87

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

1

4

5

3

2

รวม 4.32 0.42 มาก 4.18 0.68 มาก
   

จากตารางที่  23     พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน       
และวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยกับวิธีสอนดังกลาวในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน 
ในภาพรวมอยูใน  ระดับมาก  โดยภาพรวมนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทศัน ( x  = 4.32,  S.D = 0.42)  มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในดานประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนการสอนสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  ( x  = 4.18, S.D = 0.68)

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวย    
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  เห็นดวยอยูใน ระดับมากที่สุด  1  ประเด็น  ไดแก     
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วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ( x  = 4.62,  S.D = 
0.66)  อยูในระดับมาก  4  ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  วิธีสอนแบบนี้ชวยให      
นักเรียนมีความมั่นใจในการรวมกิจกรรม  ( x  = 4.44,  S.D = 0.67)  นักเรียนรูสึกวาวิธีสอน   
แบบนี้ชวยทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  ( x  = 4.44,  S.D = 0.56) นักเรียนมีความรูสึกวา     
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ  ( x  = 4.03,  S.D = 0.69)     
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนรูจักชวยเหลือผูอ่ืน  ( x  = 4.06,  S.D =  0.84)
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวันที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน    
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน    อยูในระดับมาก  ( x  = 4.18, S.D = 0.68)  เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน  พบวา  นักเรียนเห็นดวยอยูใน  ระดับมาก  5  ประเด็น  เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ( x  = 4.25,  S.D = 
0.80) วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนรูจักชวยเหลือผูอ่ืน  ( x  = 4.22,  S.D = 0.87)  นักเรียนรูสึกวา
วิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  ( x  = 4.19,  S.D = 0.93) วิธีสอนแบบนี้ชวยให
นักเรียนมีความมั่นใจในการรวมกิจกรรม  ( x  = 4.19,  S.D = 0.86) นักเรียนมีความรูสึกวา       
วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ  ( x  = 4.06,  S.D = 1.01)

2.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดมาจากแบบสอบถามปลายเปด

ผลจากการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่ไดมา
จากแบบสอบถามปลายเปด

นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  มีความคิดเห็นในดานบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
วา  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  1)  เปนวิธีสอนที่มีความสนุกสนาน  ตื่นเตน  
เราใจ  2)  นักเรียนมีความสุขในขณะเรียน  3) มีความพอใจที่ไดทํากิจกรรมกลุมรวมกับเพื่อน  
และ4) ทําใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนนักเรียนมีความคิดเห็นวา  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  1)  เปนวิธีสอน
ที่ฝกใหมีการสังเกต  ทดลอง  และกลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  2)  เปนวิธีสอนที่มี
ความทาทาย  อยากใหพิสูจนเพื่อคนหาความจริง  และ3) มีความพอใจที่ไดทํางานดวยฝมือของ
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ตนเอง  และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนนักเรียนมีความคิดเห็นวา  วิธีสอนแบบมี
สวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  1)  เปนวิธีสอนที่ชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีมากข้ึน  เปนการ
เพิ่มพูนประสบการณและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได  2)  เปนวิธีสอนที่ชวย  
สงเสริมใหเปนคนกลาแสดงความคิดเห็น  และกลาแสดงออก  3) เปนวิธีสอนที่สามารถนําสิ่งที่ได
เรียนไปแนะนําแกบุคคลอื่นได  นอกจากนี้แลวนักเรียนยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา  ในการนํา
ความรูที่ไดจากการเรียน เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไปทดลองใชเองที่บานควรอยูใน 
ความดูแลของผูใหญ

นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอน
ตามคูมือครู  มีความคิดเห็นในดานบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนวา  วิธีสอนตามคูมือครู   
1)  เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อน  2)  นักเรียนมีความ 
สนุกสนานเพราะไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน  และ3)  นักเรียนมีความสุขในขณะเรียน ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีความคิดเห็นวา วิธีสอนตามคูมือครูเปนวิธีสอนที่เปดโอกาสให
นักเรียนไดสังเกตและทดลอง  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนนักเรียนมีความคิดเห็น
วา วิธีสอนตามคูมือครู  1)  เปนวิธีสอนที่ชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีมากข้ึน และสามารถนํา
ความรูไปใชไดในชีวิตประจําวัน  และ2)  ฝกใหมีความพยายามในการทํางาน
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บทที่  5

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)        
แบบแผนการวิจัยแบบ  Quasi  Experimental  Research  แบบ  Nonequivalent  Control  
Group  Design  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช    
แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่  5  ที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  เร่ืองสารเคมี
ที่ใชในชีวิตประจําวัน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ของ
โรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎรบํารุง)  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง
สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  2  หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  64  คน เครื่องมือที่ใชใน      
การวิจัย  ไดแก  แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ืองสารเคมีที่
ใชในชีวิตประจําวัน  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน และวิธีสอนตาม      
คูมือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบคูขนาน 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  
และวิธีสอนตามคูมือครู การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  (%)  คาเฉลี่ย ( x )  คาเบี่ยงเบน      
มาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคา  t – test  แบบ  Independent  คา  t – test  แบบ  Dependent  
และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)  ผลการวิจัยสรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต
ประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู   สรุปผลการวิจัยดังนี้
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1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตาม    
คูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมี
สวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา  นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตาม
คูมือครู

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  เห็นดวยตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง
มโนทัศน และวิธีสอนตามคูมือครู  อยูในระดับมาก โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวม
โดยใชแผนผังมโนทัศนมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอวิธีสอนในภาพรวมสูงกวานักเรียนที่สอน
ดวยวิธีสอนตามคูมือครู  เมื่อพิจารณาตามวิธีสอน  พบวา     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  เห็นดวยอยูในระดับมาก  ลําดับที่  1  คือ  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สวนวิธีสอนตามคูมือครูเห็นดวยอยูในระดับมาก ลําดับที่  1  
คือ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  นอกจากนี้แลวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  มีความคิดเห็นในดานบรรยากาศการเรียน
การสอนวา  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนเปนวิธีสอนที่มีความสนุกสนาน  ตื่นเตน
เราใจ  นักเรียนมีความสุขในขณะเรียน  ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมี    
ความคิดเห็นวา  เปนวิธีสอนที่ฝกใหมีการสังเกต  ทดลอง  และกลาตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติ 
กิจกรรม เปนวิธีสอนที่มีความทาทายใหพิสูจนเพื่อคนหาความจริง  และมีความพอใจที่ไดทํางาน
ดวยฝมือของตนเอง  และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนนักเรียนมีความคิดเห็นวา  
เปนวิธีสอนที่ชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีมากขึ้น เปนการเพิ่มพูนประสบการณและสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได และเปนวิธีสอนที่ชวยสงเสริมใหเปนคนกลาแสดง          
ความคิดเห็นและกลาแสดงออก สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูมีความคิดเห็นในดาน
บรรยากาศการเรียนการสอนวา  วิธีสอนตามคูมือครูเปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นรวมกับเพื่อน นักเรียนมีความสนุกสนานเพราะไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน  ในดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีความคิดเห็นวา เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนได
สังเกตและทดลอง ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนนักเรียนมีความคิดเห็นวา เปน     
วิธีสอนที่ชวยใหเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีมากข้ึน และสามารถนําความรูไปใชไดในชีวิตประจําวัน
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช    
แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้

1.  ผลจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และ   
วิธีสอนตามคูมือครู  ที่พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดย       
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนสูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว    
ผลการวิจัยที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน เปนการจัด
การเรียนการสอนที่ยึดการเรียนรูแบบมีสวนรวม  (Participatory  Learning)  เปนหลักสําคัญของ
การเรียนที่เนนกระบวนการกลุมการมีสวนรวม  และการใชแผนผังมโนทัศน  (Concept  
Mapping)  ชวยในการเรียนรูซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธสอดคลอง
กับชีวิตจริงของผูเรียน  ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง    ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
กลุม  ไดฝกฝนทักษะการเรียนรู  โดยประกอบดวยวิธีการเรียนรูที่สําคัญ  3  ประการ  คือ            
1) กระบวนการกลุม (Group  Process/ Group  Dynamic) 2)  การสรางสรรคความรู  
(Constructivism) 3) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) ( กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ  2544  ก:44)  นอกจากนี้แลวยังเปนการจัดการเรียนที่ใหนักเรียนในกลุมพึ่งพาอาศัย
กัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียน  มีการสอน  ตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ผูเรียนที่เรียนเกงใน
กลุมจะชวยสอนผูเรียนที่เรียนออนใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู (ประวิทย ออยเธียรชัย  
2544:93)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุมณฑา พรหมบุญ  และคณะ (2540:7)  ที่กลาวถึง      
การสอนที่ยึดหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมวา  ผูเรียนแตละคนมีโอกาสรวมกิจกรรมและเปน   
ศูนยกลางของการเรียนการสอนโดยครูเปนผูจัดเตรียมกิจกรรมและคําถามที่กระตุนใหผูเรียนพูด
และทํากิจกรรม  เนนใหผูเรียนคิด  ทํา  และแสดงออกเพื่อแกปญหา/สรางสรรค  มุงการเรียนแบบ
มีสวนรวมเปนสวนใหญ  สวนวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน  (Concept  Mapping)  เปนวิธีสอนที่
แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของเนื้อหา  ความสัมพันธของขอเท็จจริงและแนวคิดในเรื่องนั้นทั้งหมด  
ซึ่งวิธีการนี้ชวยใหความคิดของผูเรียนตอส่ิงที่ไดเรียนมีความชัดเจนมากขึ้น  ผูเรียนจะมีการจัด
ระบบของความคิดที่ดีซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีระบบทําใหเขาใจไดงาย  แลวยังสามารถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  136

ระลึกถึงสิ่งที่เรียนไปแลวไดโดยงายและที่สําคัญคือ  การสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนเปนการสอน
วิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะในการคิด  และวิธีนี้ยังจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพใน
การเรียนใหดียิ่งขึ้นดวย  (สมาน  ลอยฟา  2542:8 – 9, อางถึงใน  ศิริพร  ทุเครือ  2544:68)  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ มาโลน  และเดกเกอร  (Malon  and  Deker n.d.,  อางถึงใน  ไสว     
ฟกขาว  2542 : 68)  และฟรีแมน (Freeman  2002)  ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศนที่
ชวยในการสอนวิชาวิทยาศาสตรไวในทํานองเดียวกันวา แผนผังมโนทัศนจะชวยผสมผสานความรู
ใหมใหเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลว  ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาความเขาใจในองคความรูจน
สามารถสรุปความรูใหมและขอมูลใหมได แลวแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลที่เกิดขึ้นทําใหจําได
งายขึ้นและมีความคงทนในการจํา ชวยใหเกิดแรงจูงใจและความทาทายเมื่อนํามาใชตอนเริ่มตน
เรียนเรื่องใหมทําใหผูเรียนรูวาเรื่องใหมประกอบดวยความรูอะไรบาง  นอกจากนี้แลวยังชวยแสดง
โครงสรางของเรื่องที่เรียนวามีความซับซอนและแสดงความสัมพันธกับมโนทัศนอ่ืนๆ อีกมากมาย
จนสามารถเขียนเชื่อมโยงออกมาเปนประโยคที่มีความหมายได ดังนั้นอาจกลาวไดวาวิธีสอนโดย
ใชแผนผังมโนทัศนเปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถสรางสรรคองคความรูจากสิ่งที่เรียนตาม
ความเขาใจของตนเอง  ดังนั้นเมื่อนํามาใชรวมกับวิธีสอนแบบมีสวนรวม ซึ่งนักเรียนรวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรู จึงชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประวิทย ออยเธียรชัย  (2544:
บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนโดย       
วิธีสอนแบบมีสวนรวม  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่  1  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมกับวิธีสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่สอน
ดวยวิธีสอนตามปกติ    และสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริพร  ทุเครือ  (2544 : บทคัดยอ)  ที่ได
ศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความคงทนในการเรียนรู  กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  
พบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
และความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุกัญญา  อินทรีย  (2541:บทคัดยอ)  
ไดศึกษาผลการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต       พบวา    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตชั้นประถมศึกษาปที่    5       ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนภูมิมโนทัศน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  137

สูงกวาที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากผลการวิจัยและเหตุผล
ดังกลาวถานําวิธีการสอนทั้ง  2  วิธี  มาบูรณาการเขาไวดวยกันสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนไดดียิ่งขึ้น

2.  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  เห็นดวยตอ    
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  อยูในระดับมาก  
โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ตอวิธีสอนในภาพรวมสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  สาเหตุที่อาจทําใหนักเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน และที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูเห็นดวย
กับวิธีสอนทั้ง  2  วิธี  อยูในระดับมาก  อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนทั้ง  2  กลุม  มีสถานภาพและ
ขอมูลทั่วไปโดยภาพรวมสวนใหญคลายกันคือ  ผูเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง  ไมไดเรียนพิเศษ
วิชาวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิก  อาศัยอยูกับบิดาและมารดา  ผูปกครองสวนใหญมีวุฒิ  
การศึกษาระดับประถมศึกษา  มีอาชีพรับจางและมีที่พักอาศัยอยูบริเวณชานเมือง  รวมทั้ง        
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรมีเนื้อหาที่ตองจัดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลอง
จริง  มีการสังเกต  จดบันทึก  รวมทํากิจกรรมเปนกลุมตามใบงานที่กําหนดและเรื่องที่เรียนเปน
เร่ืองที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงของผูเรียน  จะเห็นไดจากการวิเคราะหเนื้อหาในแบบแบบสอบถาม
ปลายเปด ผูเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน และที่สอนดวยวิธีสอน
ตามคูมือครู  มีความคิดเห็นตอวิธีสอนในทํานองเดียวกันวา  วิธีสอนแบบนี้เปนวิธีสอนที่ชวยให 
เขาใจเกี่ยวกับสารเคมีมากข้ึน สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน  มีการฝกใหทดลอง  
สังเกต  มีความสนุกสนานและความสุขในการเรียน นอกจากนี้แลวดานครูผูสอนเปนครูคนเดียวกัน
เมื่อครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับกลุมทดลองไปแลว อาจมีการนําเอาเทคนิคและ 
วิธีการบางอยางจากกลุมทดลองไปใชในกลุมควบคุมทําใหเกิดตัวแปรแทรกซอน  (Carry  Over  
Effect)  จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเห็นดวยตอวิธีสอนทั้ง 2  วิธี  อยูในระดับมาก แตเมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน และ       
วิธีสอนตามคูมือครู  พบวา  นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนมี   
คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอวิธีสอนในภาพรวมสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู  รวมทั้ง
ถาแยกตามวิธีสอน พบวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน      
เห็นดวยอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ    ไดแก  ลําดับที่  1  คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน    ลําดับที่  2  คือ  ดานบรรยากาศการเรียนการสอน  และลําดับที่  3  คือ  ดานประโยชน
ที่ไดรับจากการเรียนการสอน  สวนวิธีสอนตามคูมือครู  เห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ
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ไดแก  ลําดับที่  1  คือ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  ลําดับที่  2  คือ  ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  และลําดับที่  3  คือ  ดานบรรยากาศการเรียนการสอน  และจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในขณะจัดการเรียนการสอน  พบวา  นักเรียนที่สอนดวย  
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนจะใหความสนใจและมีความกระตือรือรนตอ       
การเรียนในขณะทํากิจกรรมกลุม   นักเรียนสวนใหญจะใหความสนใจตอการเขารวมกิจกรรมกลุม  
เมื่อสมาชิกในกลุมคนใดไมสนใจในการรวมกิจกรรม  ประธานกลุมและสมาชิกคนอื่นๆ  จะ
พยายามชักชวนใหเพื่อนเขารวมกิจกรรมโดยการมอบหมายงานและแบงหนาที่ใหเพื่อนรวมกัน  
รับผิดชอบ  นอกจากนี้แลวนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนจะมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  จะเห็นไดจากการทํางานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด  
สังเกตและจดบันทึกผลการทดลองจากการทดลองบางอยางที่ตองใชเวลานอกเหนือจากเวลาเรียน
ในหองเรียน  มีความกระตือรือรนในการจัดหาส่ืออุปกรณการเรียนการสอนบางอยางที่หาไดจากที่
บานของนักเรียน  เชน  พืชบางชนิด  อุปกรณที่ใชในการซักผา  เปนตน  สวนนักเรียนที่สอนดวย 
วิธีสอนตามคูมือครู  พบวา  นักเรียนสวนใหญใหความสนใจในการเรียนและการเขากลุมทํา       
กิจกรรมรวมกัน  แตก็มีนักเรียนบางคนที่ยังขาดความสนใจในการเขารวมการทํากิจกรรมกลุม    
แมวาเพื่อนสมาชิกในกลุมจะพยายามชักชวนใหทํางาน  ในดานความรับผิดชอบตองานที่ได      
รับมอบหมาย  พบวา  นักเรียนสวนใหญทํากิจกรรมตามใบงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด  แตใน
การใหนักเรียนเฝาสังเกตและจดบันทึกผลการทดลอง รวมทั้งการมอบหมายใหจัดหาสื่ออุปกรณ
การเรียนการสอนที่หาไดจากบานของนักเรียน  พบวา  นักเรียนบางสวนยังขาดความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายอยูบางในบางครั้ง แตเมื่อผูสอนอธิบายและชักนําใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของการเรียนก็สามารถทําใหผูเรียนพัฒนาตนเอง และมองเห็นความสําคัญของการเรียนมากขึ้น
โดยการเขารวมกิจกรรมกลุมและทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของการจัด
การเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนแลว  สาเหตุที่อาจทําให       
นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนเห็นดวยตอวิธีสอนในภาพรวมสูง
กวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู อาจมีสาเหตุมาจาก   1)  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศนมีการสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน  และมีการแจงจุดประสงค       
การเรียนรูของการสอนแตละครั้งใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน โดยนําเสนอจุดประสงคการเรียนรู
เปนแผนผังมโนทัศนเพื่อใหผูเรียนมองเห็นจุดหมายปลายทางของการเรียนแตละครั้งวาตนเองและ
กลุมตองสามารถแสดงพฤติกรรมใดใหไดบาง  รวมทั้งเปนการนําความรูเดิมของผูเรียนมา      
เชื่อมโยงเขากับความรูใหมกอนที่จะเรียนรูเนื้อหาใหม  จึงเปนผลทําใหผูเรียนเรียนไปอยางมี      
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จุดมุงหมายสอดคลองกับแนวคิดของซีลส  และกลาสโกว  (Seel  and  Glasgow 1990:164,    
อางถึงใน  กาญจนา  คุณารักษ  2539:325 – 326)  ที่กลาววาในการแนะนําบทเรียนแตละครั้งควร
อธิบายจุดประสงคของการเรียนการสอน  พรรณนาประโยชนของการบรรลุความสําเร็จตาม       
จุดประสงคและโยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนรูใหมกับความรูเดิมจะทําใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากกวา  ถาผูเรียนไดรับรูวาการเรียนการสอนจะ
เร่ิมตนเมื่อไร  และคาดหวังอะไร  เมื่อผูเรียนรูแลวก็จะสามารถพุงความสนใจไปที่กิจกรรมที่จะนํา
ไปสูความสําเร็จตามจุดประสงค  นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับแนวคิดของเอมซ  (Ames  
1992:261 – 268,  อางถึงใน  ลัดดา  ไขวพันธุ  2542:58)  ที่กลาววา   การรับรูภาระงาน และการ
มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนของนักเรียนขึ้นอยูกับความพอใจความพยายามของผูเรียนเอง  และ  
ภาระงานนั้นตองทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกตื่นเตนและสนุกสนานในการเรียนรู    2) ในการจัด   
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดรวมทํากิจกรรมกลุม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
ซึ่งกันและกันสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาเนื้อหาใหม  วิเคราะห    คําถาม – ตอบ
คําถาม  ลงมือปฏิบัติการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง  สรุปความรูที่ไดสรางเปนผลงานขึ้นมาโดย
เขียนในรูปของแผนผังมโนทัศน  (Concept  Mapping)  เปนการสรุปสาระสําคัญที่ผูเรียนเกิด  
การเรียนรูตามความเขาใจ  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานโดยเฉพาะการสรางแผนผังมโนทัศน    
ผูเรียนจะใหความสนใจตอการออกแบบและตกแตงแผนผังมโนทัศนใหสวยงาม  กอใหเกิดความ
สนุกสนานสามัคคีและความรูสึกที่ดีตอกัน  นอกจากนี้แลวยังมีการนําเสนอผลงานของกลุม  สรุป
อภิปรายรวมกัน  แกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรองและชื่นชมผลงาน จากกิจกรรมดังกลาว
ทําใหผูเรียนไดเขาใจในเนื้อหาและรับรู    ขอมูลยอนกลับ สอดคลองกับแนวคิดของบาแรค          
โรเซนไซน  (Barak  Rosenshine  1986, อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2544:97)  ไดกลาววา     
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น  การตรวจแกไขและการใหขอมูลยอนกลับจัดวาเปน        
องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง   ดังนั้นการชมเชยใหกําลังใจและการตําหนิจัดเปนการใหขอมูล
ยอนกลับที่มีผลตอพฤติกรรมของผูเรียน  โดยเฉพาะแรงจูงใจในการเรียนและการชมเชยจะชวย
กระตุนสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ชวยใหผูเรียนมีความพยายามมากขึ้นเมื่อประสบปญหา  
จากลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว  อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนมีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนที่จัดใหและการ
ที่ผูเรียนจะชอบหรือไมชอบการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งนั้น  เหตุผลสําคัญประการหนึ่งอาจเกิดจาก   
ผูเรียนไดรับประสบการณทางบวกหรือทางลบในการเรียนวิชานั้นๆ  หากไดรับประสบการณทาง
บวกเปนอยางมากผูเรียนก็จะชอบวิชานั้น  แตถาหากผูเรียนไดรับประสบการณในทางลบผูเรียนก็
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จะไมชอบวิชานั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2543 ก:32) นอกจากนี้แลวการที่ผูเรียนได
รับรูผลการเรียนจะมีสวนชวยใหผูเรียนแกไขขอบกพรองไดถูกตอง  และถารับรูผลสําเร็จก็สามารถ
นําความสําเร็จหรือส่ิงที่ดีจากการเรียนรูคร้ังกอนไปใชในการเรียนรูคร้ังตอไป  รวมทั้งเปนการชวย
กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  (สุรพล  พยอมแยม  2544:20)

ขอเสนอแนะ

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน และ    
วิธีสอนตามคูมือครู  ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้  คือ    
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  โดยมี    
รายละเอียดดังนี้

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
เพื่อใหสามารถนําวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนไปใชในการจัด       

การเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพ  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการดังนี้
1.  จากผลการวิจัย  พบวา  วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนเกิดจากการ

นําวิธีสอนแบบมีสวนรวม  และการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนมาบูรณาการเขาไวดวยกัน    ดังนั้น
ในการนําวิธีสอนดังกลาวไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  ครูผูสอนควรคํานึง
ถึงการเตรียมความพรอมใหกับตนเองโดยการศึกษาขั้นตอนวิธีสอนใหเขาใจทุกขั้นตอน  สําหรับใน
การจัดการเรียนการสอนแตละครั้งเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ครูผูสอนตองแจงจุดประสงค    
การเรียนรูใหชัดเจนโดยนําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนใหสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน  สําหรับครูใน
การแจงจุดประสงคการเรียนรูโดยนําเสนอในรูปของแผนผังมโนทัศนซึ่งเปนขั้นแรกที่จะชวยให      
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในการเรียนรูเร่ืองใหม  เนื่องจากวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง     
มโนทัศนเปนวิธีสอนที่นักเรียนตองอาศัยความรูเดิมกอนมาเรียนรูเร่ืองใหม  ดังนั้นในการจัด       
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนได  
ทบทวนเพื่อสรางพื้นฐานจากประสบการณเดิมกอน    เพื่อนําความรูเดิมไปเชื่อมโยงกับความรูใหม

2.  จากผลการวิจัย  พบวา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบมีสวน
รวมโดยใชแผนผังมโนทัศนนั้น  ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมแตละขั้นตอนจะใชเวลามากโดยเฉพาะ
ในวิชาวิทยาศาสตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลอง  ซึ่งถาอุปกรณไมพรอมจะทําใหหาทดแทน
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ลําบาก  ดังนั้นครูควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการทดลอง  ใบความรู  ใบงาน  บัตรกิจกรรม  แบบ
บันทึกผลการทํากิจกรรม  และใบงานการสรางแผนผังมโนทัศนไว ใหพรอมเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติกิจกรรม

3.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอน 
ดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนควร
สรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเอื้อตอการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนน
ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและไดทํางานรวมกับผูอ่ืนจะทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเขารวม
กิจกรรมและพอใจในผลงานรวมทั้งมองเห็นประโยชนที่จะไดรับ  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  ครูผูสอนวิชา     
วิทยาศาสตรควรจัดกิจกรรมใหหลายหลากมีการฝกใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลองจริงมุงเนน
ใหผูเรียนไดทํางานกลุม  และมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน  เพื่อกอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
และความรูสึกที่ดีตอการทํางาน  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผัง

มโนทัศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู ดังนั้น         
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กลุมนิเทศ     
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และ
ฝายวิชาการควรสนับสนุนสงเสริม  นิเทศใหครูผูสอนเห็นความสําคญัในการจัดการเรียนการสอน
ดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  โดยใหมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  สรางตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนออกเผยแพรใหครูผูสอนไดทราบ      
รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหครูผูสอนนําวิธีสอนดังกลาวไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนของตนเอง

2.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนดวย
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนโดยมีความคิดเห็นวา  เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน  สงเสริมใหเปนคนที่รูจักชวยเหลือผูอ่ืนในการ
ทํางาน  รวมทั้งชวยใหเปนคนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ  ดังนั้นครูผูสอนควรจัด          
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กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนดังกลาวโดยสอดแทรกเนื้อหาในดานคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเพื่อใหผูเรียนรูจักหลักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  รูจักรับฟง       
ความคิดเห็นของผูอ่ืน  ชวยเหลือผูอ่ืน  มีวินัยและความรับผิดชอบ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  สําหรับผูที่สนใจในวิธีสอนแบบมีสวนรวม

โดยใชแผนผังมโนทัศน  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําการวิจยัในประเด็นตอไปนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวน

รวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูในระดับการศึกษาอื่น  ไดแก  ชั้นประถม
ศึกษาปที่  4  และ  6   รวมทั้งเนื้อหาอื่น  เชน  เร่ืองพืช  สัตว  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  เปนตน

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยการ       
ตรวจสอบวัดทักษะการทํางานกลุม  ความซื่อสัตย  ความคงทนในการเรียนรู  และความสามารถ
ในการปฏิบัติการทดลอง  โดยสอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศนและวิธีสอน
ตามคูมือครู

3. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีสอนแบบมีสวน
รวมโดยใชแผนผังมโนทัศนกับวิธีสอนอ่ืนๆ  เชน  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  วิธีสอนแบบ       
สืบเสาะหาความรู  วิธีสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และการสอนแบบโครงงาน 
เปนตน
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ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยนักเรียนเปนผูตั้งคําถามและโดยครูเปนผูตั้ง 
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สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก  ก
รายช่ือผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1.  อาจารยสามารถ  ทิมนาค ศึกษานิเทศกระดับ  7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1
ผูเชี่ยวชาญดานภาษา

2.  อาจารยวิไล  คชศิลา ศึกษานิเทศกระดับ  7
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรใน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต

3.  อาจารยจรรยาพร  ยอดแกว ศึกษานิเทศกระดับ  5
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลวิชาวิทยาศาสตรใน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
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ภาคผนวก  ข
การวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
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ตารางที่  24  การเปรียบเทียบคะแนนการวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  โดยใชแบบทดสอบของกลุม
                    โรงเรียนบานบอชัยมงคล  ระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน
                    และวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน วิธีสอนตามคูมือครู
คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน คนที่ คะแนน
1. 9 17. 8 1. 14 17. 12
2. 7 18. 12 2. 12 18. 14
3. 12 19. 9 3. 15 19. 15
4. 11 20. 12 4. 10 20. 14
5. 16 21. 11 5. 12 21. 11
6. 15 22. 17 6. 12 22. 16
7. 15 23. 9 7. 18 23. 13
8. 9 24. 11 8. 12 24. 16
9. 11 25. 10 9. 8 25. 12
10. 14 26. 9 10. 11 26. 14
11. 14 27. 11 11. 16 27. 14
12. 12 28. 9 12. 13 28. 15
13. 15 29. 11 13. 10 29. 10
14. 15 30. 15 14. 15 30. 12
15. 9 31. 11 15. 12 31. 14
16. 11 32. 12 16. 14 32. 13

x      =    11.63 x      =    13.09
S.D.  =    2.57 S.D.  =    2.15
S2       =    6.60 S2         =    4.62

การคํานวณเปรียบเทียบการวัดความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียน
วัดใหญบานบอ  ระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  
โดยใชสูตร  t – test  แบบ  Independent  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:162)

เม่ือ  t แทน การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
x 1 แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ     13.09
x 2    แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ     11.63

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



159

S2
1 แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ      4.62

S2
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ      6.60

n1 แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง มีคาเทากับ      32
n2 แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา มีคาเทากับ      32
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ภาคผนวก  ค
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

     -   การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
  -   การคํานวณหาคาความยากงาย
  -   การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก
  -   การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
  -   การคํานวณหาคาความสัมพันธของแบบ
      ทดสอบคูขนาน
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ตารางที่  25  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการสอนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

1.  สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับ

จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
+1 +1 +1 +3 1.00

2.  จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรู

กับเนื้อหา
      2.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับกิจกรรม
             การเรียนการสอนและการประเมิน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

3.  เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ

จุดประสงคการเรียนรู
     3.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับคําอธิบาย
             รายวิชา

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียน

การสอนกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนการสอน

กับเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนการสอน

กับการประเมินผล

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

+3

1.00

1.00

1.00

5.  การประเมินผล
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ  

จุดประสงคการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ  

กิจกรรมการเรียนการสอน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

6.  สื่อการเรียนการสอน
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนการสอนกับ 

กิจกรรมการเรียนการสอน
+1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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ตารางที่  26  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการสอนกลุมควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IOC

1.  สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระสําคัญกับ

จุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
+1 +1 +1 +3 1.00

2.  จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรู

กับเนื้อหา
      2.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับกิจกรรม
             การเรียนการสอนและการประเมิน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

3.  เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับ

จุดประสงคการเรียนรู
     3.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของเนื้อหากับคําอธิบาย
             รายวิชา

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียน

การสอนกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนการสอน

กับเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของกิจกรรมการเรียนการสอน

กับการประเมินผล

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

+3

1.00

1.00

1.00

5.  การประเมินผล
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ  

จุดประสงคการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการประเมินผลกับ  

กิจกรรมการเรียนการสอน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+3

+3

1.00

1.00

6.  สื่อการเรียนการสอน
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนการสอนกับ 

กิจกรรมการเรียนการสอน
+1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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ตารางที่  27   คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IC

1.  นักเรียนสามารถบอกชื่ออาหารที่ใส
สารปรุงแตงไดถูกตอง

1 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

2.  นักเรียนสามารถบอกชนิดของ
สารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง

2 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

3.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง

3 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

4.  นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนและ
โทษของสารปรุงแตงอาหารแตละชนิดได
ถูกตอง

4 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

5.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชผงชูรสไดถูกตอง

5 ความจํา +1 0 +1 +2 0.67

6.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของ
ผงชูรสแทไดถูกตอง

6 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

7.  นักเรียนสามารถบอกอาการของผูที่แพ
ผงชูรสแทและอันตรายจากการบริโภค
ผงชูรสปลอมไดถูกตอง

7 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

8.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต
ทดลอง  รวบรวมขอมูล  การอภิปราย  สรุป
ผลการทดลอง  และรายงานผลการทดลอง
เกี่ยวกับการทดสอบผงชูรสปลอมดวย
กระดาษขมิ้น

8 สังเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

9.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสีผสมอาหารไดถูกตอง

9 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

10.  นักเรียนสามารถบอกประเภทของสี
ผสมอาหารทั้งที่เปนอันตรายและไมเปน
อันตรายตอรางกายไดถูกตอง

10 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

11.  นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซ้ือ
อาหารที่ใสสีมารับประทานไดอยาง
ปลอดภัยไดถูกตอง

11 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

12.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต
วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผล  สรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติการทดลองทําสีผสม
อาหารที่ไดจากพืชไดถูกตอง

12 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่  27 (ตอ)

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IC

13.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของ
สารกันบูดไดถูกตอง

13 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

14.  นักเรียนสามารถบอกชนิดของอาหารที่
ใสสารกันบูดไดถูกตอง

14 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

15.  นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซ้ือ
อาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูดไดถูกตอง

15 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

16.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต
ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของ
อาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด
ไดถูกตอง

16 ประเมินคา +1 +1 +1 +3 1.00

17.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชดินประสิวไดถูกตอง

17 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

18.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของ
ดินประสิวไดถูกตอง

18 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

19.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายจากการ
รับประทานอาหารที่ใสดินประสิวและวิธี
การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรับประทาน
อาหารที่ใสดินประสิวไดถูกตอง

19 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

20.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต
ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของ
อาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิวได
ถูกตอง

20 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

21.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชได
ถูกตอง

21 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

22.นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิดจาก
การใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผลตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมไดถูกตอง

22 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

23.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการลางผัก  
ผลไมเพื่อลดสารพิษตกคางไดถูกตอง

23 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

24.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  
วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผล  สรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิต
สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ด
สะเดาไดถูกตอง

24 วิเคราะห +1 0 +1 +2 0.67
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ตารางที่  27  (ตอ)

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IC

25.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสารกําจัดแมลงในบานและชนิดของ
สารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง

25 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

26. นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิด
จากการใชสารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง

26 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

27. นักเรียนสามารถบอกวิธีใชสารกําจัด
แมลงในบานไดถูกตอง

27 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

28.  นักเรียนสามารถบอกประเภทของสาร
ที่ใชทําความสะอาดในบานไดถูกตอง

28 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

29.  นักเรียนสามารถบอกขอควรปฏิบัติใน
การใชสารที่ใชทําความสะอาดในบานได 
ถูกตอง

29 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

30. นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  
วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผล  สรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิต
สบูไดถูกตอง

30 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 0.98

ตารางที่   28  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบหลังเรียน

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IC

1.  นักเรียนสามารถบอกชื่ออาหารที่ใส
สารปรุงแตงไดถูกตอง

1 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

2.  นักเรียนสามารถบอกชนิดของ
สารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง

2 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

3.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง

3 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

4.  นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนและ
โทษของสารปรุงแตงอาหารแตละชนิดได
ถูกตอง

4 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

5.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชผงชูรสไดถูกตอง

5 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่   28  (ตอ)

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IC

6.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของ
ผงชูรสแทไดถูกตอง

6 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

7.  นักเรียนสามารถบอกอาการของผูที่แพ
ผงชูรสแทและอันตรายจากการบริโภค
ผงชูรสปลอมไดถูกตอง

7 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

8.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต
ทดลอง  รวบรวมขอมูล  การอภิปราย  สรุป
ผลการทดลอง  และรายงานผลการทดลอง
เกี่ยวกับการทดสอบผงชูรสปลอมดวย
กระดาษขมิ้น

8 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

9.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสีผสมอาหารไดถูกตอง

9 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

10.  นักเรียนสามารถบอกประเภทของสี
ผสมอาหารทั้งที่เปนอันตรายและไมเปน
อันตรายตอรางกายไดถูกตอง

10 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

11.  นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซ้ือ
อาหารที่ใสสีมารับประทานไดอยาง
ปลอดภัยไดถูกตอง

11 นําไปใช +1 0 +1 +3 0.67

12. นักเรียนสามารถใชทักษะในการ
สังเกต วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผล
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติการทดลอง
ทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืชไดถูกตอง

12 นําไปใช 0 +1 +1 +2 0.67

13.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของ
สารกันบูดไดถูกตอง

13 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

14.  นักเรียนสามารถบอกชนิดของอาหารที่
ใสสารกันบูดไดถูกตอง

14 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

15.  นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซ้ือ
อาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูดไดถูกตอง

15 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

16.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต
ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของ
อาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด
ไดถูกตอง

16 สังเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

17.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชดินประสิวไดถูกตอง

17 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่   28  (ตอ)

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IC

18.  นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของ
ดินประสิวไดถูกตอง

18 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

19.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายจากการ
รับประทานอาหารที่ใสดินประสิวและวิธี
การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรับประทาน
อาหารที่ใสดินประสิวไดถูกตอง

19 ประเมินคา +1 +1 +1 +3 1.00

20.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต
ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของ
อาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิวได
ถูกตอง

20 ความเขาใจ +1 +1 +1 +3 1.00

21.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชได
ถูกตอง

21 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

22.นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิดจาก
การใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผลตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมไดถูกตอง

22 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

23.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการลางผัก  
ผลไมเพื่อลดสารพิษตกคางไดถูกตอง

23 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

24.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  
วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผล  สรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิต
สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ด
สะเดาไดถูกตอง

24 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

25.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายใน
การใชสารกําจัดแมลงในบานและชนิดของ
สารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง

25 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

26. นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิด
จากการใชสารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง

26 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

27. นักเรียนสามารถบอกวิธีใชสารกําจัด
แมลงในบานไดถูกตอง

27 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00

28.  นักเรียนสามารถบอกประเภทของสาร
ที่ใชทําความสะอาดในบานไดถูกตอง

28 วิเคราะห +1 +1 +1 +3 1.00

29.  นักเรียนสามารถบอกขอควรปฏิบัติใน
การใชสารที่ใชทําความสะอาดในบานได 
ถูกตอง

29 นําไปใช +1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่   28  (ตอ)

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอ ประเภท
1 2 3

∑R IC

30. นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  
วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผล  สรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิต
สบูไดถูกตอง

30 ความจํา +1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 0.98

ตารางที่  29   คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวม
โดยใชแผนผังมโนทัศน   และวิธีสอนตามคูมือครู   ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของ
นักเรียน

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IC

1.  เพศของนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00
2.  นักเรียนเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิกแลวหรือไม +1 +1 +1 +3 1.00
3.  ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยในปจจุบัน +1 +1 +1 +3 1.00
4.   ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00
5.  อาชีพของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00
6.  สถานที่ต้ังของบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน +1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00

ตารางที่ 30   คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวม
โดยใชแผนผังมโนทัศน   และวิธีสอนตามคูมือครู  ตอนที่  2    ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IC

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน

      1.  วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียนของนักเรียนมีบรรยากาศใน
           การเรียนที่ต่ืนเตน

+1 +1 +1 +3 1.00
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ตารางที่  30  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IC

      2.  วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน +1 +1 +1 +3 1.00
      3.  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู +1 +1 +1 +3 1.00
      4.  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข +1 +1 +1 +3 1.00
      5.  วิธีสอนแบบี้ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม
           กับเพื่อน

+1 +1 +1 +3 1.00

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      6.  กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบนี้  มีความทาทาย
            ทําใหนักเรียนอยากพิสูจน  คนควาและทดลอง +1 +1 +1 +3 1.00
       7.  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจนถูกตองและ
            เขาใจงาย

+1 +1 +1 +3 1.00

       8.  วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี  จดจําไดนาน +1 +1 +1 +3 1.00
       9.  นักเรียนตองการเรียนดวยวิธีสอนแบบนี้อีกในโอกาสตอไป +1 +1 +1 +3 1.00
      10. วิธีสอนแบบนี้นาสนใจทําใหนักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม +1 +1 +1 +3 1.00

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน
      11. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิต
             ประจําวัน

+1 +1 +1 +3 1.00

      12. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจในการรวมกิจกรรม +1 +1 +1 +3 1.00
13.  นักเรียนมีความรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนทํางานได

อยางมีระบบและรอบคอบ
+1 +1 +1 +3 1.00

      14.  นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวยทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล +1 +1 +1 +3 1.00
       15. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนรูจักชวยเหลือผูอื่น +1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00

ตารางที่  31  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวม
โดยใชแผนผังมโนทัศนและวิธีสอนตามคูมือครู  ตอนที่  3   ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน
วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

∑R IC

       นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร
เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

+1 +1 +1 +3 1.00

คาเฉลี่ยรวม 1.00
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การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง

จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:117)
IOC  =  ∑R

        N
เม่ือ     IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง
           ∑R แทน  ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

                                   N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ
        +1 หมายถึง  สอดคลอง

0    หมายถึง  ตัดสินไมได
         -1 หมายถึง  ไมสอดคลอง
         IOC มีคามากกวา  0.5

ตารางที่  32  คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  (q)  ของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน      เร่ือง       สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

ขอ P r q pq ขอ p r q pq
1 0.78 0.29 0.22 0.17 17 0.46 0.38 0.54 0.25
2 0.80 0.24 0.20 0.16 18 0.38 0.22 0.62 0.24
3 0.57 0.27 0.43 0.25 19 0.76 0.43 0.24 0.18
4* 0.89 0.16* 0.11 0.10* 20 0.30 0.24 0.70 0.21
5 0.38 0.22 0.62 0.24 21 0.70 0.22 0.30 0.21
6* 0.86 0.16* 0.14 0.12* 22 0.57 0.22 0.43 0.25
7* 0.78 0.22 0.22 0.17* 23 0.30 0.22 0.70 0.21
8 0.30 0.27 0.70 0.21 24* 0.38 0.05* 0.62 0.24*
9* 0.65 0.16* 0.35 0.23* 25 0.41 0.22 0.59 0.24
10 0.43 0.38 0.57 0.25 26 0.65 0.27 0.35 0.23
11 0.43 0.24 0.57 0.25 27 0.62 0.27 0.38 0.24
12 0.57 0.22 0.43 0.25 28 0.38 0.27 0.62 0.24
13* 0.16* 0.84* 0.11 0.13* 29 0.35 0.27 0.65 0.23
14 0.51 0.05 0.49 0.25 30 0.62 0.27 0.38 0.24
15 0.78 0.32 0.22 0.17 31 0.41 0.24 0.59 0.24
16 0.65 0.22 0.35 0.23 32 0.43 0.22 0.57 0.52
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ตารางที่  32  (ตอ)

ขอ P r q pq ขอ p r q Pq
33* 0.27 0* 0.73 0.20 40 0.49 0.32 0.51 0.25
34 0.32 0.05 0.68 0.22 41 0.54 0.24 0.46 0.25
35 0.68 0.38 0.32 0.22 42* 0.62 0.16* 0.38 0.24
36 0.41 0.22 0.59 0.24 43 0.27 0.32 0.73 0.20
37* 0.22 0.11* 0.78 0.17* 44* 0.46 0.11* 0.54 0.25*
38* 0.14* 0.11* 0.68 0.14* 45* 0.35 0* 0.65 0.23*
39* 0.76 0.22 0.24 0.18* รวม 6.74

หมายเหตุ
1. ขอสอบขอ  13  และ  38  มีคา p  ต่ํากวา  0.20  จัดเปนขอสอบยาก
2. ขอสอบขอ  4  6  9  13  24  34  37  38  42  และ  44  มีคา    r  ต่ํากวา  0.20  จัดเปนขอสอบ

ที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ
3. ขอสอบขอ  4  6  มีคา  p  สูงกวา  0.80  จัดเปนขอสอบงาย
4. ขอสอบขอ  33  และ  35  มีคา  r  เทากับ  0  จัดเปนขอสอบไมมีคาอํานาจจําแนก
5. ผลรวมของ  pq  ไมคิดรวมกับขอที่มีคา  p  และ  r  ไมไดตามเกณฑ     ซึ่งไดแกขอ   4    6    9

13  33  34  37  38  และ  42

ตารางที่  33  คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (r)  และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  (q)  ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน      เร่ือง       สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

ขอ p r q pq ขอ p r q pq
1 0.73 0.32 0.27 0.20 12 0.39 0.22 0.61 0.24
2 0.43 0.22 0.57 0.25 13* 0.24 0.16* 0.76 0.30*
3 0.43 0.24 0.57 0.25 14 0.58 0.22 0.42 0.24
4 0.49 0.22 0.51 0.25 15 0.70 0.32 0.30 0.21
5* 0.51 0.11* 0.49 0.25 16 0.73 0.43 0.27 0.20
6 0.43 0.32 0.57 0.25 17 0.57 0.27 0.43 0.25
7 0.30 0.24 0.70 0.21 18 0.57 0.38 0.43 0.25
8* 0.49 0.11* 0.51 0.25* 19 0.68 0.54 0.32 0.21
9 0.65 0.32 0.35 0.23 20 0.73 0.27 0.27 0.20
10 0.58 0.32 0.42 0.24 21 0.43 0.22 0.57 0.25
11 0.73 0.38 0.27 0.20 22 0.62 0.27 0.38 0.24
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ตารางที่   33  (ตอ)

ขอ p r q pq ขอ p r q pq
23 0.27 0.22 0.73 0.24 35 0.51 0.32 0.49 0.25
24 0.59 0.24 0.41 0.24 36 0.51 0.43 0.49 0.25
25 0.35 0.38 0.65 0.23 37 0.54 0.38 0.46 0.25
26* 0.65 0.11* 0.35 0.23 38 0.49 0.32 0.51 0.25
27 0.43 0.27 0.57 0.25 39* 0.51 0.16* 0.49 0.25
28 0.43 0.24 0.57 0.25 40 0.59 0.49 0.41 0.24
29* 0.16* 0* 0.84 0.13* 41* 0.65 0.05* 0.35 0.23*
30 0.51 0.32 0.49 0.25 42 0.32 0.27 0.68 0.22
31 0.59 0.32 0.41 0.25 43* 0.59 0.16* 0.41 0.24*
32* 0.19* 0.22 0.81 0.15* 44 0.46 0.32 0.54 0.25
33 0.68 0.54 0.32 0.22 45 0.30 0.22 0.70 0.21
34* 0.62 0.16* 0.38 0.24* รวม 7.00

หมายเหตุ
1. ขอสอบขอ  32  มีคา  p  ต่ํากวา  0.20  จัดเปนขอสอบยาก
2. ขอสอบขอ  5  8  13  26  34  39  41  และ  43     มีคา    r   ต่ํากวา  0.20   จัดเปนขอสอบที่มี

คาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ
3. ขอสอบขอ  29 มีคา  r  เทากับ  0  จัดเปนขอสอบไมมีคาอํานาจจําแนก
4. ผลรวมของ  pq  ไมคิดรวมกับขอที่มีคา  p  และ  r  ไมไดตามเกณฑ     ซึ่งไดแกขอ

5  8  13  26  29  39  41  และ  43

การคํานวณหาคาความยากงาย

จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:129)
               p    =   R

           N
เม่ือ     p      แทน  คาความยากงายของคําถามแตละขอ

R      แทน  จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N      แทน  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

ถา    p    มีคามาก  (ตัวถูก)    หมายถึง    มีคนตอบถูกในขอนั้นมาก  ขอสอบขอนั้นก็งาย
ถา    p    มีคานอย  (ตัวถูก)    หมายถึง    มีคนตอบในขอนั้นนอย  ขอสอบขอนั้นก็ยาก
คา    p    จะมีคาอยูระหวาง    0  ถึง  1
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การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก

จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:129)
                              r    =    Ru  -  Re

           N
           2

เม่ือ     r     แทน    คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
                  Ru   แทน    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
                  Re   แทน    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
                   N    แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด

การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

การหาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบทดสอบกอนเรียน  โดยใชสูตร  K.R.  20  ของ  Kuder  
Richardson  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 125)

เม่ือ    rtt    แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
                             n      แทน    จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ มีคาเทากับ    30
                             St

2    แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ มีคาเทากับ    25.31
                       ∑pq      แทน    ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอและสัดสวนของ
                                                คนทําผิดในแตละขอ มีคาเทากับ    6.74

จากสูตร rtt       =          n          1   -    ∑pq
n  -  1                     St

2

=         30           1  -   6.74
                  30  -  1                25.31

=       1.03 (0.73)
                                                     =       0.75
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การหาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบทดสอบหลังเรียน  โดยใชสูตร K.R.  20  ของ  Kuder  
Richardson  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 :125)

 เม่ือ    rtt     แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
          n      แทน    จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ             มีคาเทากับ    30
          St

2     แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ      มีคาเทากับ    32.87
                         ∑pq     แทน    ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอและสัดสวนของ
                                                 คนทําผิดในแตละขอ             มีคาเทากับ    7.00

จากสูตร rtt       =          n          1   -    ∑pq
                    n  -  1                   St

2

=         30           1  -   7.00
                   30  -  1               32.87

=       1.03 (0.79)
                                                     =       0.81

ตารางที่   34   ผลการหาคาความสัมพันธของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

คนที่ คะแนนชุดที่  1  X คะแนนชุดที่  2  Y X2 Y2 XY
1 12 8 144 64 96
2 19 19 361 361 361
3 17 16 289 256 272
4 11 7 121 49 77
5 23 25 529 625 575
6 11 7 121 49 77
7 22 18 484 324 396
8 21 18 441 324 378
9 12 9 144 81 108
10 15 21 225 441 315
11 8 6 64 36 48
12 8 9 64 81 72
13 9 9 81 81 81
14 11 14 121 196 154
15 6 13 36 169 78
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ตารางที่  34 (ตอ)

คนที่ คะแนนชุดที่  1  X คะแนนชุดที่  2  Y X2 Y2 XY
16 10 7 100 49 70
17 17 8 289 64 136
18 23 24 529 576 552
19 14 13 196 169 182
20 17 16 289 256 272
21 18 15 324 225 270
22 16 16 256 256 256
23 22 27 484 729 594
24 19 15 361 225 285
25 18 17 324 289 306
26 14 15 196 225 210
27 20 20 400 400 400
28 14 21 196 441 294
29 22 18 484 324 396
30 23 24 529 576 552
31 18 17 324 289 306
32 23 25 529 625 575
33 17 14 289 196 238
34 18 17 324 289 306
35 7 14 49 196 98
36 15 20 225 400 300
37 12 11 144 121 132
รวม ∑X

582
∑Y
573

∑X2

10066
∑Y2

10057
∑XY
9818

จากตารางที่  34  นํามาคํานวณหาคาความสัมพันธของแบบทดสอบคูขนาน  โดยสูตร สหสัมพันธ
ของเพียรสัน  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 144)

เม่ือ      rxy      แทน      คาความสัมพันธของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
                              ∑X    แทน      ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบกอนเรียน มีคาเทากับ    582
                              ∑Y    แทน      ผลรวมทั้งหมดของคะแนนการสอบหลังเรียน มีคาเทากับ    573
                             ∑X2      แทน      ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของคะแนนการสอบ
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              กอนเรียน                               มีคาเทากับ    10066
                             ∑Y2       แทน     ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองของคะแนนการสอบ
                                                    หลังเรียน                                มีคาเทากับ    10057
                            ∑XY    แทน     ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคะแนนการสอบกอนเรียนและคะแนน
                                                    การสอบหลังเรียน                    มีคาเทากับ      9818
              n       แทน     จํานวนของกลุมตัวอยาง           มีคาเทากับ      37

จากสูตร       rxy =      
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑∑
∑ ∑ ∑

−

−
2222 yyNxxN

yxxyN

=      ( ) ( )( )
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }22 57310057375821006637

573528981837

−−

−

=      
{ }{ }328329372109338724372442

333486363266
−−

−

=      
( )( )4378033718

29780

=      
1476174040

29780

=      
0104.38421

29780

=      0.78
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ภาคผนวก  ง
การตรวจสอบสมมติฐาน
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ตารางที่  35  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
   ที่  5   ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

วิธีสอนแบบมี
สวนรวมโดย
ใชแผนผัง
มโนทัศน

วิธีสอนตาม
คูมือครู

วิธีสอนแบบมี
สวนรวมโดยใช

แผนผัง
มโนทัศน

วิธีสอนตาม
คูมือครู

ลํา
ดับ
ที่ กอน

เรียน
หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง กอน

เรียน
หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

ลํา
ดับ
ที่ กอน

เรียน
หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง กอน

เรียน
หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

1 17 23 6 13 14 1 17 18 15 3 15 17 2
2 19 26 7 7 10 3 18 22 24 2 12 14 2
3 19 22 3 12 15 3 19 9 16 7 19 20 1
4 22 27 5 13 18 5 20 11 20 9 19 23 4
5 18 21 3 14 19 5 21 13 20 7 19 24 5
6 21 22 1 13 14 1 22 12 17 5 18 18 0
7 17 24 7 11 20 9 23 12 17 5 11 14 3
8 22 24 2 15 16 1 24 15 20 5 15 18 3
9 19 20 1 19 20 1 25 18 23 5 11 19 8
10 15 17 2 11 16 5 26 13 20 7 11 13 2
11 18 22 4 12 15 3 27 10 21 11 12 18 6
12 15 23 8 16 19 3 28 15 20 5 20 24 4
13 15 20 5 13 17 4 29 13 24 11 17 20 3
14 12 15 3 17 19 2 30 12 18 6 14 16 2
15 16 18 2 12 17 5 31 18 21 3 13 24 11
16 14 17 3 21 26 5 32 16 26 10 12 16 4

∑D 163 ∑D 116
∑D2 1067 ∑D2 604

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



179

การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  โดยใชสูตร  t – test  แบบ  Dependent

(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:165)
เม่ือ     t แทน      การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
     ∑D แทน      ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแต

             ละคน  มีคาเทากับ  163
    ∑D 2 แทน      ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแต

             ละคนยกกําลังสอง  มีคาเทากับ  1067
                     (∑D )2 แทน      ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแต

             ละคนทั้งหมดยกกําลังสอง  มีคาเทากับ  26569
          n แทน      จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง  มีคาเทากับ  32

จากสูตร t      =      
( )
1

22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D

  t      =      

132
26569)1067(32

163

−
−

t      =      

31
2656934144

163
−

t      =      

31
7575
163

t      =      
35.244

163

t      =      
63.15

163

t      =      10.43
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การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
วิธีสอนตามคูมือครู  โดยใชสูตร  t – test  แบบ  Dependent

(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:165)
เม่ือ     t       แทน       การตรวจสอบความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
   ∑D     แทน       ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน

             มีคาเทากับ  116
                   ∑D 2       แทน       ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแต

             ละคนยกกําลังสอง  มีคาเทากับ  604
                  (∑D )2       แทน        ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแต

             ละคนทั้งหมดยกกําลังสอง  มีคาเทากับ  13456
       n        แทน         จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง  มีคาเทากับ  32

จากสูตร t      =
( )
1

22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D

t      =      
( )

132
1345660432

116

−
−

t      =      

31
1345619328

116
−

t      =      

31
5872
116

t      =      
41.189

116

t      =      
76.13

116

t      =      8.43
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การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  (Pretest)  ระหวาง
กลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

โดยใชสูตร  t – test  แบบ  Independent
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543: 163)

เม่ือ     t      แทน      การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
          x 1     แทน      คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ  15.81
           x 2        แทน      คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ  14.28

s1
2     แทน      คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ  12.61

s2
2     แทน      คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ  11.18

n1      แทน      จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง มีคาเทากับ  32
n2      แทน      จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา มีคาเทากับ  32

จากสูตร t      =      

2

2

1

2
21

n
s

n
s

xx

+

−

=      

32
81.11

32
61.12

28.1481.15

+

−

=      
35.039.0

53.1
+

=      
74.0

53.1

=      
86.0
53.1

=      1.78
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การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  (Posttest)  ระหวาง
กลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

โดยใชสูตร  t – test  แบบ  Independent
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:163)

เม่ือ    t     แทน       การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย
                           x 1      แทน      คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มีคาเทากับ  20.72
                           x 2         แทน       คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา มีคาเทากับ  17.91

s1
2      แทน       คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง มีคาเทากับ  10.34

s2
2      แทน       คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา มีคาเทากับ  13.12

n1       แทน       จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง มีคาเทากับ  32
n2       แทน      จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา มีคาเทากับ  32

จากสูตร t      =      

2

2

1

2
21

n
s

n
s
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+

−

t      =      
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34.10

91.1772.20

+

−

t      =      
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t      =
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ภาคผนวก  จ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-  รายการที่ปรับปรุงแกไข
-  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน  เรื่องสารเคมีที่

                  ใชในชีวิตประจําวัน  ที่ครูผูสอนจัดใหกับผูเรียน
-  แผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช

                  แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู
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=

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
วิชาวิทยาศาสตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปที่  5

คําช้ีแจง
1.  แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ  มีจํานวน  30  ขอ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  

ใชเวลา  60  นาที
2.  การตอบใหเลือกคําคอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  จากตัวเลือก  ก  ข  ค  หรือ  ง  แลวทํา    

เครื่องหมาย  X  ลงใน  ( )  ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ  เชน  ถาตองการตอบขอ  ค  ใหทํา
ดังนี้

ก       ข       ค       ง
(  )     (  )     (X)     (  )

ถาตองการเปล่ียนคําตอบ  ค  เปน  ก  ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนเเลวเลือกใหม  ดังนี้
ก       ข       ค       ง

                                                                  ( X )   (  )   (X)     (  )
3.  นักเรียนอยาขีดเขียนเครื่องหมายใดๆ  ลงในแบบทดสอบนี้
4.  หลังจากทําเสร็จหรือหมดเวลาแลว  ใหสงแบบทดสอบฉบับนี้คืนกรรมการสอบดวย
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1.  อาหารชนิดใดที่คนนิยมใสน้ําสมสายชูเพื่อเพิ่ม
รสเปร้ียวใหกับอาหาร

ก. แกงจืด
ข. กวยเตี๋ยว
ค. แกงเผ็ด
ง. ขาวผัด

6.  สารปรุงแตงชนิดหนึ่งมีลักษณะเปนผลึกใส      
แทงยาว  ไมมีสี  จัดไดวาเปนสารปรุงแตงในขอใด

ก. สีผสมอาหาร
ข. น้ําสมสายชู
ค. เกลือปน
ง. ผงชูรส

2. สารปรุงแตงอาหารชนิดใด  ไมควร ใสลงในอาหาร
จําพวกขนมมากที่สุด

ก. สารแตงกลิ่น
ข. น้ําตาลทราย
ค. เกลือปน
ง. สารกันบูด

7.  หากพบวามีอาการชาที่ปลายลิ้น  ลําคอ  หัวใจเตน
แรง  หลังรับประทานอาหารเขาไป  นักเรียนคิดวานา
จะเกิดจากสาเหตุใด

ก. อาการของคนที่ไดรับสารพิษจากโลหะหนัก
ข. อาการของคนที่รับประทานน้ําตาลใน

ปริมาณมาก
ค. อาการของคนที่แพน้ําสมสายชู
ง. อาการของคนที่แพผงชูรส

3.  การใสน้ําปลาลงในอาหารเพื่อจุดมุงหมายใด
ก. เพิ่มรสเปร้ียวใหกับอาหาร
ข. เพิ่มรสหวานใหกับอาหาร
ค. เพิ่มรสเค็มใหกับอาหาร
ง. เพิ่มรสชาติความอรอย

8.  แตงโมอยากทราบวาผงชูรสที่แมใชเปน  ผงชูรสแท
หรือไมแตงโมควรใชส่ิงใดทดสอบจึงจะไดผลที่แนนอน

ก. ทดสอบดวยกระดาษขมิ้น
ข. ทดสอบดวยกระดาษกรอง
ค. ทดสอบดวยกระดาษสา
ง. ทดสอบโดยการแชพริกหรือผักชี

4.  สารปรุงแตงชนิดใดตอไปนี้ใหคุณคาทางอาหาร
มากที่สุด

ก. เกลือปน
ข. น้ําปลา
ค. ผงชูรส
ง. สารบอแรกซ

9.  อาหารแหงชนิดใดที่พอคาแมคานิยมใสสีผสม
อาหารลงไปเพื่อเพิ่มสีสัน

ก. ปูเค็ม
ข. กุงแหง
ค. ถั่วลิสง
ง. ปลาหมึกแหง

5.  ผูประกอบอาหารสวนใหญนิยมใสผงชูรสลงใน
อาหารเพื่อวัตถุประสงคใด

ก. เพิ่มรสเปร้ียว
ข. เพิ่มความอรอย
ค. เพิ่มรสหวาน
ง. เพิ่มรสเค็ม

10. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการนิยมใชสี
สังเคราะหใสอาหารมากกวาสีที่ไดจากพืชของ
ผูประกอบอาหารขาย

ก. มีราคาถูก
ข. ใหสีสวยสด
ค. สะดวกในการใช
ง. มีความปลอดภัยมากกวา
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11.  นอยควรปฏิบัติตนอยางไรในการเลือกซื้อขนมใสสี
ใหปลอดภัย

ก. สังเกตความสวยงามของภาชนะที่ใส
ข. เลือกซื้อขนมเฉพาะที่มีราคาถูกที่สุด
ค. ดูรายละเอียดของฉลากใหครบถวน
ง. เลือกซื้อเฉพาะขนมที่ใสสีสดๆ

15.  ใครปฏิบัติตนในการเลือกซื้ออาหารไดปลอดภัย
จากสารกันบูดที่สุด

ก. แกวอานฉลากที่ระบุปริมาณการใช
สารกันบูดกอนซื้อทุกครั้ง

ข. เตยเลือกซื้อเฉพาะอาหารกระปอง
ค. เหมียวซื้ออาหารที่บรรจุอยูในภาชนะสวยๆ
ง. แนนซื้อน้ําอัดลมมารับประทานเปนประจํา

12. พืชชนิดใดเมื่อสกัดแลวใหสีแดง
ก. ขมิ้น
ข. ใบเตย
ค. ดอกอัญชัน
ง. ดอกกระเจี๊ยบ

16.  นอยสังเกตวา  แกงเขียวหวานที่แมทําเมื่อวาน
ตอนเย็น   พอถึงตอนเชาแกงเขียวหวานเริ่มเปนวุน
เหนียวมีฟอง  มีกล่ินเหม็นเปรี้ยว  ดังนั้นนอยจึงสรุปวา
แกงเขียวหวานมีลักษณะเชนนี้  “เพราะอากาศรอนเกิน
ไป”  คําสรุปของนอยถูกตองหรือไม  เพราะเหตุใด

ก. ถูกตอง  เพราะอากาศรอนชวยใหแกงบูดงาย
ข. ถูกตอง  เพราะอากาศรอนชวยใหเกิด

ปฏิกิริยาในแกง
ค. ไมถูกตอง  เพราะแกงบางชนิดยังเก็บไวในที่มี

อากาศรอนได
ง. ไมถูกตอง  เพราะการที่แกงบูดเกิดจากเชื้อ

จุลินทรียเจริญเติบโต
13. นักเรียนคิดวาขอใด  ไมใช  คุณสมบัติของ
สารกันบูด

ก. ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ข. ชวยปองกันไมใหอาหารบูดเนา
ค. ชวยเพิ่มรสชาติใหกับอาหาร
ง.    ชวยเก็บอาหารไวไดนาน

17. การใสดินประสิวลงในอาหารประเภทเนื้อสัตวทั้งนี้
เพื่อจุดมุงหมายใด

ก. เพื่อใหเนื้อสัตวมีสีชมพู
ข. เพื่อใหเนื้อสัตวมีความเหนียว
ค. เพื่อใหเนื้อสัตวมีรสชาติอรอย
ง. เพื่อใหเนื้อสัตวมีสีแดงเก็บไวไดนาน

14. อาหารชนิดใดที่นิยมใสสารกันบูด
ก.    อาหารกระปอง
ข. หวานเย็น
ค. แกงสม
ง. ตมยํา

18. การที่เนื้อสัตวเก็บไวไดนานโดยไมเนาเสียทั้งนี้เกิด
จากดินประสิวทําหนาที่ปองกันอาหารไปรวมตัวกับ
กาซอะไร

ก. คารบอนไดรออกไซด
ข. คารบอนมอนออกไซด
ค. ออกซิเจน
ง. ไฮโดรเจน
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19. ดินประสิวสามารถทําใหเกิดสารที่ชื่อวา
“ไนโตรซามีน”  ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอะไร

ก. โรคมะเร็ง
ข. โรคอัมพาต
ค. โรคไมเกรน
ง. โรคกระเพาะอาหาร

24. พืชชนิดใดตอไปนี้ ไมใช  พืชที่ใชกําจัดแมลง
ก. ยี่โถ
ข. ตะไครหอม
ค. ใบโหระพา
ง. เมล็ดและผลสะเดา

20. อาหารในขอใดตอไปนี้  เปนอาหารที่ใสดินประสิว
ทั้งหมด

ก. แหนม  หมูแฮม ปลาหมึกแหง
ข. ปลาหมึกแหง  กุงแหง  หมูยอ
ค. หมูแฮม  ไสกรอก  แหนม
ง. ปลาเค็ม  กุงแหง  กุนเชียง

25.  ขอใดคือวัตถุประสงคสําคัญของการใชสารกําจัด
แมลงในบาน

ก. เพื่อปองกันแมลงที่มารบกวนภายในบาน
ข. เพื่อกําจัดแมลงที่มากัดกินพืชผัก สวนครัว
ค. เพื่อตองการใหแมลงตายอยางรวดเร็ว
ง. เพื่อทําใหแมลงยายไปอยูที่อื่น

21. เกษตรกรนิยมฉีดพนสารเคมีปราบศัตรูพืชผัก
ผลไม  เพื่อจุดมุงหมายใด

ก. เพื่อกําจัดแมลงและโรคพืช
ข. เพื่อใหผักผลไมเก็บไวไดนานๆ
ค. เพื่อใหผักผลไมมีขนาดใหญ
ง. เพื่อใหผักผลไมมีความสดสะอาด

26.  การใชสารกําจัดแมลงไมถูกขนาดและวิธี  อาจทํา
ใหเกิดผลเสียอยางไรมากที่สุด

ก. ทําใหแมลงเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว
ข. ทําใหแมลงมีขนาดตัวใหญมากขึ้น
ค. ทําใหแมลงตายอยางรวดเร็ว
ง. ทําใหเปนอันตรายตอผูใช

22. การรับประทานผักผลไมที่ มีสารพิษตกคาง   
ในปริมาณมากอาจทําใหเกิดโรคอะไร

ก.   โรคมะเร็ง
ข. โรคไมเกรน
ค. โรคปอดบวม
ง. โรคกระเพาะอาหาร

27. บริเวณที่ควรระมัดระวังมากที่สุดในการฉีดพนสาร
กําจัดแมลงในบานคือขอใด

ก. หองน้ํา
ข. หองครัว
ค. หองนอน
ง. หองรับแขก

23. ขอใด  ไมใช  วิธีลางผักผลไมที่ถูกตอง
ก. แชน้ําดางทับทิม
ข. แชน้ําสมสายชู
ค. แชน้ําคลอง
ง. แชน้ําเกลือ

28. สารในขอใดมีคุณสมบัติเปนเบสมากที่สุด
ก. ผงซักฟอก
ข. ยาสีฟน
ค. แชมพู
ง. สบู
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29. ขอใดไมใชขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความ
สะอาดในบาน

ก. อานฉลากกอนใชทุกครั้ง
ข. เลือกใชสารทําความสะอาดใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน
ค. เม่ือพบอาการแพจากการใชสารทําความ

สะอาดตองหยุดใชทันที
ง. นําขวดภาชนะบรรจุสารทําความสะอาดที่ใช

หมดแลวทิ้งลงแมน้ําลําคลอง

30. สารเคมีชนิดใดเปนสวนประกอบของสบู
ก. โซเดียมไฮดรอกไซด
ข. โปแตสเซียมไนไตรด
ค. ซัลเฟอรไดรออกไซด

         ง.    โซเดียมคลอไรด

.

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

  1.  ข   2.  ง   3.  ค  4.  ข   5.  ข   6.  ง
  7.  ง   8.  ก   9.  ข 10.  ง 11.  ค 12.  ง

    13.  ค 14.  ก 15.  ก 16.  ง 17.  ง 18.  ค
19.  ก 20.  ค 21.  ก 22.  ก 23.  ค 24.  ค
25.  ก 26.  ง 27.  ข 28.  ก 29.  ง 30.  ก
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
วิชาวิทยาศาสตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปที่  5

คําช้ีแจง
1.  แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ  มีจํานวน  30  ขอ  คะแนนเต็ม  30 คะแนน  

ใชเวลา  60  นาที
2.  การตอบใหเลือกคําคอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  จากตัวเลือก  ก  ข  ค  หรือ  ง  แลวทํา    

เครื่องหมาย  X  ลงใน  ( )  ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ  เชน  ถาตองการตอบขอ  ค  ใหทํา
ดังนี้

ก       ข       ค       ง
(  )     (  )     (X)     (  )

ถาตองการเปล่ียนคําตอบ  ค  เปน  ก  ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนเเลวเลือกใหม  ดังนี้
ก       ข      ค       ง

      ( X )   (  )   (X)     (  )
3.  นักเรียนอยาขีดเขียนเครื่องหมายใดๆ  ลงในแบบทดสอบนี้
4.  หลังจากทําเสร็จหรือหมดเวลาแลว  ใหสงแบบทดสอบฉบับนี้คืนกรรมการสอบดวย
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1.  การทํากลวยเชื่อมจําเปนตองใสสารปรุงแตงชนิด
ใดเปนหลัก

ก. น้ําสมสายชู
ข. ขัณฑสกร
ค. น้ําตาล
ง. น้ําปลา

6.  คุณสมบัติของผงชูรสแทเม่ือสองดูดวยกลอง
จุลทรรศนจะมีลักษณะเปนอยางไร

ก. ผลึกใส  แทงยาว  ไมมีสี
ข. ผลึกใส  แทงยาว  สีขาวขุน
ค. ผลึกใส  แทงสั้น  ไมมีสี
ง. ผลึกขาว  แทงสั้น  มีสีขาวขุน

2.  ขอใดไมใชสารปรุงแตงอาหารที่ไดจากธรรมชาติ
ก. น้ํามะขาม
ข. น้ํามะนาว
ค. น้ําสมสายชู
ง. น้ําตาลมะพราว

7.  อาการที่สามารถสังเกตไดจากผูที่แพผงชูรส
คือขอใด

ก. คันตามผิวหนัง  เวียนศีรษะ
ข. ปวดศีรษะ  เปนลมหมดสติ
ค. คล่ืนไส  อาเจียน  เปนลม  หมดสติ
ง. รูสึกรอนและชาปลายลิ้น  ลําคอ  หัวใจเตน

แรง
3.  การเติมสารบอแรกซลงในลูกชิ้น  ทั้งนี้เพื่อ
วัตถุประสงคใด

ก. เพิ่มความเหนียว
ข. เพิ่มความกรอบ
ค. ทําใหมีสีแดงสด
ง. ทําใหเนื้อลูกชิ้นเปอยยุย

8.  ผงชูรสปลอมท่ีมีบอแรกซปนอยู  เม่ือทดสอบดวย
กระดาษขมิ้นจะเปลี่ยนเปนสีอะไร

ก. สีสม
ข. สีมวง
ค. สีแดง
ง. สีน้ําเงิน

4.  น้ําตาลใหสารอาหารประเภทใด
ก. คารโบไฮเดรต
ข. โปรตีน
ค. เกลือแร
ง. วิตามิน

9.  ทําไมผูประกอบอาหารขายจึงนิยมใสสีลงในอาหาร
ก. เพื่อเพิ่มสีสัน
ข. เพื่อเพิ่มกล่ิน
ค. เพื่อเพิ่มรสชาติ
ง. เพื่อใหอาหารมีความเปอยยุย

5.  ในการประกอบอาหารขายของแมคามักนิยมใส
สารปรุงแตงชนิดใดเพื่อเพิ่มความอรอย

ก.    ผงชูรส
ข. สีผสมอาหาร
ค. สารบอแรกซ
ง. สารกันบูด

10.  สีผสมอาหารที่สกัดไดจากพืชในขอใดไม  ถูกตอง
ก. ใบเตย  -  สีเขียว
ข. ขมิ้น  -  สีแดง
ค. ดอกอัญชัน  -  สีมวง
ง. ลูกตาล  -  สีเหลือง
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11. ในขอตอไปนี้ใครปฏิบัติตนไดเหมาะสมและ
ปลอดภัยที่สุด

ก. เหมียวใชฟกทองทําขนมบัวลอย
ข. แกวทํากับขาวใสผงชูรสทุกครั้ง
ค. ฝายชอบรับประทานอาหารกระปอง
ง. ชิดชนกเลือกรับประทานแตขนมใสสี

15.  ใครปฏิบัติตนในการเลือกซื้ออาหารไดปลอดภัย
จากสารกันบูดที่สุด

ก. นอยซื้อน้ําอัดลมด่ืมแทนน้ํา
ข. สมเลือกซื้อขนมใสสีที่บรรจุในโหลแกว
ค. ตั้มซื้ออาหารกระปองมารับประทานเปน

ประจํา
ง. แตนอานฉลากที่ระบุปริมาณการใช

สารกันบูดกอนซื้อทุกครั้ง
12.  หมิวตองการทําขนมบัวลอยไวรับประทานเอง
โดยอยากใหเนื้อแปงมีสีเขียวและมีกล่ินหอมจากพืช
หมิวควรสกัดสีจากพืชในขอใด

ก. ดอกกระเจี๊ยบ
ข. ดอกอัญชัน
ค. ลูกตาล
ง. ใบเตย

16.  ถาตั้งชามใสแกงเผ็ดไวเปนเวลา  3  วัน  โดยไมใส
สารกันบูดนักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น

ก. แกงเผ็ดมีปริมาณลดนอยลง
ข. แกงเผ็ดมีรสชาติอรอยขึ้น
ค. แกงเผ็ดมีสภาพเหมือนเดิมกับวันแรก
ง. เกิดฟองและมกีล่ินเหม็นเปรี้ยว

13.  “โซเดียมไนไตรด”  คือสารกันบูดที่ใสลงในอาหาร
เพื่อปองกันการบูดเนา  ทั้งนี้เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตัวตามขอใด
      ก.   ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
      ข.    ชวยใหอาหารมีความออนนุม
      ค.   ชวยทําใหอาหารประเภทเนื้อสัตวมีสีแดงสด
      ง.   ชวยรักษาระดับอุณหภูมิของอาหารให
            คงที่

17.  สารที่นิยมใสเพื่อใหอาหารเปอยยุยเร็ว  คือสารใด
ก. สารกันบูด
ข. ดินประสิว
ค. บอแรกซ
ง. เกลือปน

14. อาหารที่กําหนดใหตอไปนี้เปนอาหารที่ใส
สารกันบูดทั้งหมด  ยกเวน อาหารในขอใด

ก. ปลาทอด
ข. น้ําอัดลม
ค. หมูยอ
ง. แหนม

18.  การใสดินประสิวลงในเนื้อสัตวเพื่อใหมีสีแดงสด
ทั้งนี้เกิดจาก  ไนไตรด  และ  ไนเตรด  ทําปฏิกิริยากับ
สวนใดของเนื้อสัตว

ก. สีของเม็ดเลือดแดง
ข. สีของเม็ดเลือดขาว
ค. เนื้อเยื่อของสัตว
ง. ไขมัน
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19.  อาการคลื่นไส  อาเจียน  ปวดทอง  ทองรวง
อุจจาระเปนเลือด  และปวดศีรษะเปนอาการของการ
ไดรับสารเคมีชนิดใดมากเกินไป

ก. สารกันบูด
ข. น้ําสมสายชู
ค. ดินประสิว
ง. ผงชูรส

22.  การกระทําในขอใดที่อาจทําใหไดรับสารพิษ
ตกคางจากพืชผักผลไมได

ก. แชผักผลไมไวในน้ําเกลือ
ข. เก็บพืชผักผลไมตามเวลาที่กําหนด
ค. ฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืชใน

ปริมาณมากๆ
ง. เลือกซื้อผักผลไมที่มีแมลงกัดกินใบและลําตน

บาง
20.  สมชายอยากทราบวาเนื้อสัตวที่ใสดินประสิวและ
ไมใสดินประสิวแตกตางกันอยางไร  เขาจึงนําเนื้อหมู
สับแบงใสถุง  2  ใบ  โดยใหถุงใบที่  1  ใสดินประสิว
ถุงใบที่  2  ไมใสดินประสิว  ตั้งทิ้งไว  3  วัน  นักเรียน
คิดวาเนื้อหมูทั้ง  2  ถุง  มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร

ก. เปลี่ยนแปลง  เนื้อหมูในถุงที่  1  มีลักษณะ
เปอยยุยมาก

ข. เปลี่ยนแปลง  เนื้อหมูในถุงที่  2  มีลักษณะ
เปอยยุยมากกวา

ค. เปลี่ยนแปลง  เนื้อหมูทั้ง  2  ถุง  เนาเสีย
เหมือนกัน

ง. ไมเปลี่ยนแปลง  เนื้อหมูทั้ง  2  ถุง  ไมเกิด
การเปลี่ยนแปลง

23. ขอใดเปนวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษ
ตกคาง

ก. แชน้ําตาล
ข. แชน้ําคลอง
ค. แชโซดาไฟ
ง. แชน้ําดางทับทิม

21.  ขอใด  ไมใช  ประโยชนของสารกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืช

ก. สะดวกในการใช
ข. ราคาถูก
ค. สามารถกําจัดแมลงไดหลายชนิด
ง. ออกฤทธิ์ในการกําจัดแมลงไดรวดเร็ว

24. เม่ือตองการกําจัดหนอนผักที่มารบกวน
ผักสวนครัวของนักเรียน  ควรใชวิธีใดจึงจะปลอดภัย
และไดผล

ก. ใชสารดีดีทีฉีดพนลงบนแปลงผัก
ข. ถอนตนผักที่มีหนอนมากินออก
ค. ใชผงของเมล็ดสะเดาโรยรอบๆ  แปลงผัก
ง. ใชเปลือกมะนาววางรอบๆ  แปลงผัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  193

25.  วัตถุประสงคหลักของการใชสารกําจัดแมลงใน
บานคือขอใด

ก. ปองกันการรบกวนของแมลง
ข. ออกฤทธิ์ฆาแมลงไดบางชนิด
ค. ใชสะดวก
ง. มีราคาถูก

28.  สารตอไปนี้มีคุณสมบัติเปนเบสทั้งหมด  ยกเวน
ขอใด

ก.    สบู
ข. แชมพู
ค. ผงซักฟอก
ง. น้ํายาลางหองน้ํา

26.  ในขณะฉีดพนสารกําจัดแมลงในบาน   สารพิษ
เหลานั้นอาจเขาสูรางกายเราไดหลายทาง  ยกเวน
ขอใด

ก. ตา
ข. ผิวหนัง
ค. ลมหายใจ
ง. น้ําลาย

29. ขอใด  ไมใช  ขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความ
สะอาดในบาน

ก. อานฉลากกอนใชทุกครั้ง
ข. เก็บสารที่ใชทําความสะอาดหองน้ําไวในครัว
ค. เม่ือใชผงซักฟอกแลวมีอาการคันตามมือควร

หยุดใช
ง. หากน้ํายาลางจานกระเด็นเขาตา  ควรรีบลาง

ตาดวยน้ําสะอาดทันที
27. เม่ือใชสารกําจัดแมลงในบานแลว  ควรเก็บ
อยางไรจึงจะปลอดภัย

ก.    เก็บไวใหพนมือเด็ก
ข. เก็บไวใกลความรอน
ค. ใสถุงแขวนไวตรงขางฝา
ง. เก็บไวบนหลังตูใสกับขาว

30. สารชนิดใดเปนสวนประกอบของสบู
ก. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ข. สารละลายโซเดียมซัลไฟด
ค. กรดเกลือ
ง. กํามะถัน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

  1.  ค   2.  ค   3.  ข   4.  ก   5.  ก   6.  ก
  7.  ง   8.  ค   9.  ก 10.  ข 11.  ก 12.  ง
13.  ก 14.  ก 15.  ง 16.  ง 17.  ข 18.  ก
19.  ค 20.  ก 21.  ค 22.  ค 23.  ง 24.  ค
25.  ก 26.  ง 27.  ก 28.  ง 29.  ข 30.  ก
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ตารางที่  36  การปรับปรุงแกไขแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

แผนการสอนที่ ขอ รายการปรับปรุง
1 3.1 ขอความเดิม    “นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง

                          สารปรุงแตงอาหาร  พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ไดสรางเปนแผนผัง
                          มโนทัศนตามใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน   เร่ืองสารปรุงแตง
                          อาหาร”
ปรับปรุงเปน   “นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เรื่อง
                          สารปรุงแตงอาหาร  โดยครูแจกตัวอยางการสรางแผนผังมโนทัศน
                          ใหนักเรียนดูประกอบการสรุปเนื้อหาสรางเปนแผนผังมโนทัศนตาม
                          ใบงานการแผนผังมโนทัศน  เร่ืองสารปรุงแตงอาหาร”

ตารางที่  37  การปรับปรุงแกไขแผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู

แผนการสอนที่ ขอ รายการปรับปรุง
7 2.1 ขอความเดิม   “ครูนําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนพรอมกันทั้ง

                        ชั้นเรียนเกี่ยวกับสาระสําคัญของสารกําจัดแมลงในบาน  พรอมทั้ง
                         สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับชนิดและความมุงหมายในการใช
                         สารกําจัดแมลงในบาน  โดยครูนํารูปภาพสารกําจัดแมลงในบานมา
                         ใชประกอบการสนทนาซักถาม”
ปรับปรุงเปน   “ครูนําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนพรอมกันทั้ง
                        ชั้นเรียนเกี่ยวกับสาระสําคัญของสารกําจัดแมลงในบาน  พรอมทั้ง
                         สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับชนิดและความมุงหมายในการใช
                         สารกําจัดแมลงในบาน  โดยครูนําตัวอยางสารกําจัดแมลงในบาน
                         มาใชประกอบการสนทนาซักถาม”

ตารางที่  38  การปรับปรุงแกไขแบบทดสอบกอนเรียน

ขอ รายการปรับปรุง
8 ขอความเดิม  “แตงโมอยากทราบวาผงชูรสที่แมใชเปนผงชูรสแทหรือไม  แตงโมควรทํา

                       อยางไร”
ปรับปรุงเปน  “แตงโมอยากทราบวาผงชูรสที่แมใชเปนผงชูรสแทหรือไม  แตงโมควรใชส่ิงใด
                        ทดสอบจึงจะไดผลที่แนนอน”

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  195

ตารางที่  39 การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ   ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน

ขอ รายการที่ปรับปรุง
2 ขอความเดิม  “นักเรียนเคยเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรหรือไม”

ปรับปรุงเปน  “นักเรียนเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิกแลวหรือไม”

ตารางที่  40  การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ   ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
เร่ือง   สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

ดานที่ รายการที่ปรับปรุง
1 ขอความเดิม  “บรรยากาศในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน”

ปรับปรุงเปน  “ดานบรรยากาศในการเรียนการสอน”
2 ขอความเดิม  “กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต

                        ประจําวัน”
ปรับปรุงเปน  “ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”

3 ขอความเดิม  “ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน”
ปรับปรุงเปน  “ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน”

ตารางที่  41  การปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใช
แผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครูตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ  ตอนที่  3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใช
ในชีวิตประจําวัน  ที่ผูสอนจัดใหกับผูเรียน

ตอนที่ รายการที่ปรับปรุง
3 ขอความเดิม  “นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร   เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิต

                        ประจําวัน  เปนอยางไร”
ปรับปรุงเปน  “นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร  ตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใช
                        ในชีวิตประจําวัน”
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  5  ที่สอนดวยวิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน  และวิธีสอนตามคูมือครู

คําช้ีแจง
1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้  แบงคําถามออกเปน  3  ตอน  จํานวน  22 ขอ  ดังนี้คือ
     ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
     ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร       เร่ืองสารเคมีที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน
      ตอนที่  3  ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตรที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน
2.  คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือผิด  ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือสภาพที่เปนจริง  

เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
3.  คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียน  และจะเก็บขอมูลนี้ไวเปนความลับ

วิธีตอบ
1. นักเรียนอานคําอธิบายในการตอบคําถามของแตละตอนใหเขาใจ
2. ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอและใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม  30  นาที

ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชวยตอบแบบสอบถามครั้งนี้
                                                                     นางสาว  ศิริมณฑา  ขุนศิริ

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
                                                                     มหาวิทยาลัย  ศิลปากร
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ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
                  คําอธิบาย  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหครบ  โดยใหกาเครื่องหมาย    ลงในชองวาง
  ตามสภาพความเปนจริงของนักเรียน

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน ชองนี้สําหรับผูวิจัย
  

1.  เพศของนักเรียน
       1.  ชาย              2.  หญิง……………………………………..

2.  นักเรียนเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตรหลังจากโรงเรียนเลิกแลวหรือไม
       1.  ไดเรียน        2.  ไมไดเรียน……………………… ………..

3.  ผูปกครองที่นักเรียนอาศัยอยูดวยในปจจุบัน
       1.  บิดา             2.  มารดา

  3.  ทั้งบิดาและมารดา
  4.  บุคคลอื่นๆ……..…………………………………………….

4.  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
       1.  ไมไดเรียนหนังสือ       2.  ระดับประถมศึกษา
       3.  ระดับมัธยมศึกษา      4.  ระดับปริญญาตรี….……………

5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน
        1.  รับราชการ         2.  รับจาง
        3.  คาขาย              4.  ทําการเกษตร

   5.  อื่นๆ  …...…………………………………………………...

6. สถานที่ตั้งของบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน
        1.  ในตัวเมือง        2.  ชานเมือง……………………………..

  4

  5

  6

  7

  8

  9
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    ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน

คําช้ีแจง
1.  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  มีทั้งหมด   15  

ขอ  โดยในแตละขอจะประกอบดวยขอความเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน  เรื่องสารเคมีที่ใชในชีวิต 
ประจําวันอยูทางดานซายมือ  สวนดานขวามือเปนระดับความคิดเห็น  5  ระดับ  ซึ่งเปนเกณฑสําหรับใชใน   
การพิจารณาขอความที่กําหนดใหมีความหมายดังตอไปนี้

ระดับ  5 หมายถึง  นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดกับขอความที่กําหนดให
ระดับ  4 หมายถึง  นักเรียนเห็นดวยมากกับขอความที่กําหนดให
ระดับ  3 หมายถึง  นักเรียนเห็นดวยปานกลางกับขอความที่กําหนดให
ระดับ  2 หมายถึง  นักเรียนเห็นดวยนอยกับขอความที่กําหนดให
ระดับ  1 หมายถึง  นักเรียนเห็นดวยนอยที่สุดกับขอความที่กําหนดให

ตัวอยาง  ดานบรรยากาศในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ มากที่สุด

5
มาก

4
ปานกลาง

3
นอย

2
นอยที่สุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย
  

0. นักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร
       ดวยความสบายใจ
00. นักเรียนรูสึกตื่นเตนเมื่อถึงเวลา
       เรียนวิชาวิทยาศาสตร

ขอ  0 หมายความวา  นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด  กับขอความที่วา      “นักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร
                                            ดวยความสบายใจ”
ขอ  00 หมายความวา  นักเรียนเห็นดวยปานกลาง    กับขอความที่วา         “นักเรียนรูสึกตื่นเตนเมื่อถึง
                                            เวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร”
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    ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
คําอธิบาย  โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวา  เมื่อนักเรียนเรียน

   วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน    นักเรียนเคยปฏิบัติหรือมีความคิดเห็นตามขอเหลานี้ใน
   ระดับใด กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงกับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นที่เปนความจริงของ
   นักเรียน

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย
  

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน

1. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหหองเรียน
ของนักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่
ตื่นเตน...……………………………….
2. วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนเรียน
ดวยความสนุกสนาน………………….
3.    วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนมีอิสระ
ในการเรียนรู…………………………...
4.     วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเรียน
อยางมีความสุข………………………..
5.      วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
เพื่อน…………………………………..

…………

…………

…………

…………

…………

……

……

……

……

……

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

……

……

……

……

……

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

  10

  11

  12

  13

  14
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ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
รายการ

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย
  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6.    กิจกรรมการเรียนการสอนดวย
วิธีสอนแบบนี้มีความทาทายทําให
นักเรียนอยากพิสูจน  คนควาและ
ทดลอง………………………………..
7.    วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดชัดเจนถูกตองและเขาใจงาย..
8.     วิธีสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียนไดดี  จดจําไดนาน……………
9.     นักเรียนตองการเรียนดวยวิธีสอน
แบบนี้อีกในโอกาสตอไป………………
10.   วิธีสอนแบบนี้นาสนใจทําให
นักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม………...

ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน

11.    วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวัน……………………………..
12.    วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนมี
ความมั่นใจในการรวมกิจกรรม………
13.  นักเรียนมีความรูสึกวาวิธีสอนแบบ
นี้ ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมี
ระบบและรอบคอบ…….………………
14.  นักเรียนรูสึกวาวิธีสอนแบบนี้ชวย
ทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล……….
15.  วิธีสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนรูจัก
ชวยเหลือผูอื่น………………………….

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

……

……

……

……

……
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……

……

……

……

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..
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……

……
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตรที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน
                คําอธิบาย  โปรดอานคําถามที่กําหนดใหอยางละเอียด  แลวพิจารณาวานักเรียนมีความคิดเห็น    
อยางไรตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน แลวเขียนอธิบายความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความเปนจริงของนักเรียน ลงบนพื้นที่วางที่กําหนดไวดานลาง

นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการสอนที่  1  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                                          ชั้นประถมศึกษาปที่  5
เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร             จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารปรุงแตงอาหารมีหลายชนิด  บางชนิดชวยใหอาหารมีรสดี  มีสีสันสวยงามนารับประทาน    
บางชนิดมีประโยชนเพราะใหสารอาหารแกรางกาย  แตบางชนิดไมมีประโยชนเพราะไมใหคุณคาทางอาหาร

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารที่ใสสารปรุงแตง  ชนิดของสารปรุงแตงและ      

ความมุงหมายของการใชสารปรุงแตงอาหาร
2.    เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและโทษของสารปรุงแตงอาหารแตละชนิด
3. เพื่อใหมีทักษะในการจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่มีอยูในอาหาร
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแผนผังมโนทัศน    เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกชื่ออาหารที่ใสสารปรุงแตงไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกชนิดของสารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายของการใชสารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง
4. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนและโทษของสารปรุงแตงอาหารแตละชนิดไดถูกตอง
5. นักเรียนสามารถจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่มีอยูในอาหารไดถูกตอง
6.   นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร  ไดถูกตอง

เนื้อหา
1.  สารปรุงแตงอาหาร

1.1 อาหารที่ใสสารปรุงแตง
1.2 ชนิดของสารปรุงแตงอาหาร
1.3 ความมุงหมายในการใชสารปรุงแตง
1.4 ประโยชนและโทษของสารปรุงแตงอาหาร
1.5 การจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่มีอยูในอาหาร
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นสรางประสบการณ

                          1.1  สุมถามนักเรียน  2 – 3  คน  เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของนักเรียนในมื้อเชาวา     
นักเรียนแตละคนรับประทานอาหารชนิดใดบาง
                          1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดยครู
นําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องสารปรุงแตงอาหาร   พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  
ประโยชน  และวิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดและอภิปราย
2.1 นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียน  เกี่ยวกับสาระสําคัญของ

สารปรุงแตงอาหาร  พรอมทั้งครูนําตัวอยางอาหารมาใหนักเรียนลองชิมโดยใหนักเรียนสงอาสาสมัคร  3  คน  
ออกมาลองชิมอาหารแลวใหนักเรียนบอกใหไดวา  อาหารมีรสชาติเปนอยางไร

2.2  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความมุงหมายของการใชสารปรุงแตง  ประโยชน
และโทษของสารปรุงแตงอาหาร  พรอมทั้งครูนําตัวอยางของสารปรุงแตงมาใหนักเรียนดูประกอบการอภิปราย

2.3  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม

2.4  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรู  พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรมตาม
ประเด็นที่ระบุไวในใบความรู  ซึ่งใบความรูประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร
 3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด

3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เรื่อง  สารปรุงแตงอาหาร   โดย
ครูแจกใบตัวอยางการสรางแผนผังมโนทัศนใหนักเรียนดูประกอบการสรุปเนื้อหาสรางเปนแผนผังมโนทัศนตาม
ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร

3.2   นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน  และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน
3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสารปรุงแตงอาหารจากการไดทํากิจกรรม

กลุมของนักเรียน  พรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง
 4.  ขั้นประยุกตแนวคิด

4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง  พรอมทั้งนําผลงานกลุมจัด
แสดงนิทรรศการ

4.2  ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน

ส่ือการเรียนการสอน
1.   กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน เร่ืองสารปรุงแตงอาหาร
2.   ตัวอยางอาหารชนิดตางๆ
3.  ตัวอยางสารปรุงแตงอาหาร  เชน  ผงชูรส  น้ําปลา  น้ําตาล  สีผสมอาหาร  และ  น้ําสมสายชู
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4.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร  ใบงาน  เร่ือง     สารปรุงแตง
อาหาร)

5.  ใบตัวอยางการสรางแผนผังมโนทัศนหลายๆ  แบบ
6.  ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารที่ใสสารปรุงแตง
ชนิดของสารปรุงแตง  ความมุงหมายของการใชสารปรุงแตง
อาหาร  ประโยชนและโทษของสารปรุงแตงแตละชนิด  และ
การจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่ใสในอาหาร

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
   นักเรียน
-  สังเกต

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน
-  แบบสังเกตพฤติกรรม    
   การทํางานกลุม

       2.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน
เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร

-  ตรวจผลงาน   
    การสรางแผนผัง
    มโนทัศน

-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผัง
   มโนทัศน

แผนการสอนที่  1  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน               ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร              จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารปรุงแตงอาหารมีหลายชนิด  บางชนิดชวยใหอาหารมีรสดี  มีสีสันสวยงามนารับประทาน    
บางชนิดมีประโยชนเพราะใหสารอาหารแกรางกาย  แตบางชนิดไมมีประโยชนเพราะไมใหคุณคาทางอาหาร

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารที่ใสสารปรุงแตง  ชนิดของสารปรุงแตงและความ  

มุงหมายของการใชสารปรุงแตงอาหาร
2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและโทษของสารปรุงแตงอาหารแตละชนิด
3. เพื่อใหมีทักษะในการจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่มีอยูในอาหาร
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จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกชื่ออาหารที่ใสสารปรุงแตงไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกชนิดของสารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายของการใชสารปรุงแตงอาหารไดถูกตอง
4. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชนและโทษของสารปรุงแตงอาหารแตละชนิดไดถูกตอง
5. นักเรียนสามารถจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่มีอยูในอาหารไดถูกตอง

เนื้อหา
1.  สารปรุงแตงอาหาร

                        1.1  อาหารที่ใสสารปรุงแตง
                        1.2  ชนิดของสารปรุงแตงอาหาร
                        1.3  ความมุงหมายในการใชสารปรุงแตง
                        1.4  ประโยชนและโทษของสารปรุงแตงอาหาร
                        1.5  การจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่มีอยูในอาหาร

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1.1   ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาหารของผูปกครองของนักเรียนวา
นักเรียนเคยชวยผูปกครองทําอาหารหรือไม  และในการทําอาหารแตละครั้งผูปกครองของนักเรียนนิยมใช      
สารปรุงแตงอาหารชนิดใดบาง

1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องสารปรุงแตงอาหาร  ใหนักเรียนทราบพรอมกัน
ทั้งชั้นเรียน

2. ขั้นสอน
2.1  ครูนําอาหารมาใหนักเรียนสังเกต      และใหนักเรียนสงตัวแทนออกมา  2 – 3  คน  ลอง

ชิมอาหารแลวใหนักเรียนชวยกันบอกใหไดวา  อาหารมีรสชาติเปนอยางไร  มีสีสันเปนอยางไร
2.2  ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสารปรุงแตงใสลงในอาหาร  

พรอมทั้งนําตัวอยางสารปรุงแตงอาหารมาประกอบการสนทนาซักถาม
2.3  ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง  และศึกษาใบความรูรวมกันในกลุม  5 – 6  คน  

ซึ่งใบความรูประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้
ใบความรู  เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร
2.4  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย  และวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เพื่อหาขอสรุป

ของกลุมแลวสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน
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3. ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสารปรุงแตงอาหาร

ส่ือการเรียนการสอน
1.  ตัวอยางอาหารชนิดตางๆ
2.  ตัวอยางสารปรุงแตงอาหาร  เชน  ผงชูรส  น้ําปลา  น้ําตาล  สีผสมอาหาร  และ  น้ําสมสายชู
3.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารปรุงแตงอาหาร  ใบงาน  เร่ือง     สารปรุงแตง

อาหาร)

การวัดผลและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารที่ใสสารปรุงแตง
ชนิดของสารปรุงแตง  ความมุงหมายของการใชสารปรุงแตง
อาหาร  ประโยชนและโทษของสารปรุงแตงแตละชนิด  และ
การจําแนกชนิดของสารปรุงแตงที่ใสในอาหาร

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
   นักเรียน
-  สังเกต

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน
-  แบบสังเกตพฤติกรรม    
   การทํางานกลุม
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางแผนผังมโนทัศนตอไปนี้  แลวฝกสรางแผนผังมโนทัศนลงใน
                ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  โดยสรางเปนรูปแบบใดก็ได

ใช           ใช
ใช       ใช

ใช   ใช

ประโยชนน้ําของน้ํา

ตัตัววออยยาางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน

อาบน้ํา

ทําอาหาร

ซักผา
ลางจาน

ดื่ม

รดตนไม
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางแผนผังมโนทัศนตอไปนี้  แลวฝกสรางแผนผังมโนทัศนลงใน
                ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  โดยสรางเปนรูปแบบใดก็ได

    มี             คือ                                      คือ

  ปก        ขน         หาง   2          ตา  2  ขา           เล้ียงไวดูเลน          ขาย              นําเชื้อโรค

ตัตัววออยยาางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน

รูปรางลักษณะ    ประโยชน โทษ

นก
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางแผนผังมโนทัศนตอไปนี้  แลวฝกสรางแผนผังมโนทัศนลงใน
                ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  โดยสรางเปนรูปแบบใดก็ได

         ไดแก

                                แบงเปน                                                             แบงเปน

ตัตัววออยยาางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน

ส่ิงมีชีวิต

พืชสัตว

ใบเลี้ยงเดี่ยวไมมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลัง ใบเลี้ยงคู
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คําช้ีแจง     ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางแผนผังมโนทัศนตอไปนี้  แลวฝกสรางแผนผังมโนทัศนลงใน
ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  โดยสรางเปนรูปแบบใดก็ได

                                      แบงเปน

                                              โดย
           โดย
                             แบงเปน

                                            โดย

                                      แบงเปน

ตัตัววออยยาางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน

เสนทางการคมนาคม
ทางอากาศ

ทางน้ํา

เรือ

รถจักรยาน
เครื่องบิน

ทางบก

รถรถไฟ

รถจักรยานยนตรถยนต

เรือยนต

เรือพาย
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางแผนผังมโนทัศนตอไปนี้  แลวฝกสรางแผนผังมโนทัศนลงใน
                ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  โดยสรางเปนรูปแบบใดก็ได

ตัตัววออยยาางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู

มะพราว ปาลม ตนกก   ขนุน มังคุด มะมวง

พืช
แบงเปน

เชน เชน
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางแผนผังมโนทัศนตอไปนี้  แลวฝกสรางแผนผังมโนทัศนลงใน
                ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  โดยสรางเปนรูปแบบใดก็ได

มี

มี มี

ตัตัววออยยาางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน

ปลา รูปรางลักษณะ

การขยายพันธุ

ประโยชน

การดํารงชีวิต
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางแผนผังมโนทัศนตอไปนี้  แลวฝกสรางแผนผังมโนทัศนลงใน
                ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  โดยสรางเปนรูปแบบใดก็ได

          ใบ          ดอก         กิ่ง        ลําตน          ราก                              ขาย        รอยพวงมาลัย         ตกแตง
มี ใช

              มี                             มี

                 มี                                                              ใช

โดย โดย
           รดน้ํา           พรวนดิน               ใสปุย        ปกชํา          ตอนกิ่ง              ติดตา              ทาบกิ่ง

ตัตัววออยยาางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน

กุหลาบ

ลักษณะ ประโยชน

การขยายพันธุวิธีดูแลรักษา
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ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    สสาารรปปรุรุงงแแตตงงออาาหหาารร

ในแตละวันนั้นเราจะพบวาอาหารที่เรารับประทานเขาไปในแตละมื้อนั้น  มีทั้ง    
อาหารคาวและอาหารหวาน  เชน  แกงสม  ราดหนา  ขาวผัด  ปลาเค็มทอด  ขนมหวานตางๆ  
เปนตน  อาหารเหลานี้ลวนมีรสชาติที่แตกตางกันออกไปทั้งนี้เปนเพราะมีการใชสารปรุงแตงอาหาร
หลายๆ  ชนิด  ซึ่งสารปรุงแตงอาหารแตละชนิดยอมมีความมุงหมายในการใชแตกตางกันออกไป

      

คคววาามมมุมุงงหหมมาายยใในนกกาารรใใชชสสาารรปปรุรุงงแแตตงงออาาหหาารร

1.   ผงชูรส  ใสเพื่อใหอาหารมีรสชาติอรอยขึ้น
2. น้ําตาล  ใสเพื่อใหอาหารมีรสหวาน
3. น้ําปลา  ใสเพื่อใหอาหารมีรสเค็ม
4. น้ําสมสายชู  ใสเพื่อใหอาหารมีรสเปร้ียว
5. สารกันบูด  ใสเพื่อใหอาหารเก็บไวไดนานๆ
6. บอแรกซ  ใสเพื่อใหอาหารมีความความกรอบ
7. สีผสมอาหาร  ใสเพื่อใหอาหารมีสีสันสวยงามนารับประทาน
8. ดินประสิว  ใสเพื่อใหเนื้อสัตวเปอยยุยมีสีแดงสด
9. เกลือปน  ใสเพื่อใหอาหารมีรสเค็ม

       จะเห็นไดวา เราใชสารปรุงแตงอาหารเพื่อใหอาหารมีรสชาติอรอย
และแลดูนารับประทาน
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ปปรระะโโยยชชนนแแลละะโโททษษขขอองงสสาารรปปรุรุงงแแตตงง

สารปรุงแตงอาหารเปนสารที่ใสลงในอาหาร  เพื่อใหอาหารมีรสชาติอรอยและ            
แลดูนารับประทาน  นอกจากนี้แลวยังชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารอีกดวย  ดังนั้นการใสสารปรุงแตง
ลงในอาหารจึงมีทั้งประโยชนและโทษตอรางกาย  สารปรุงแตงอาหารเหลานั้น  ไดแก

1. น้ําปลา  ใหสารอาหารประเภทโปรตีน  เกลือแร  วิตามิน  ทั้งนี้เปนเพราะ      
น้ําปลาไดจากการหมักปลากับเกลือ  แตในขณะเดียวกันน้ําปลาอาจมีการปลอมปน  โดยใช      
หัวน้ําปลากับ ซัคคารีน  น้ําเหลือจากการผลิตผงชูรสทําแทนซึ่งอาจเปนอันตรายแกรางกายได

2.  เกลือปน  ใหสารอาหารประเภทเกลือแร  ชวยถนอมอาหารใหเก็บไดนาน
3.  น้ําสมสายชู  ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต    เพราะไดจากการหมักพืช

หรือน้ําตาล  แตเนื่องจากมีการใชกรดน้ําสมเขมขนมาทําใหเจือจางอาจทําใหเปนอันตรายตอ  
กระเพาะอาหารและลําไส

     4.   น้ําตาล     ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต   แตถารับประทานมากเกิน
ไปอาจทําใหเกิดโรคฟนผุ  โรคเบาหวาน

5.  ผงชูรส  ทําใหอาหารมีรสชาติดีแตไมใหคุณคาทางอาหาร  ผงชูรสบางชนิดมี
การปลอมปนเอาสารบอแรกซใสลงไปทําใหเปนอันตรายตอเยื่อบุทางเดินอาหารและเกิดไตอักเสบ

6.  สีผสมอาหาร  ใสเพื่อใหมีสีสวยนารับประทาน  หากรับประทานสีสังเคราะห
มากเกินไปอาจทําใหเกิดสาเหตุของการเกิดเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง

7.   สารกันบูด  ชวยใหอาหารเก็บไวไดนานแตเปนอันตรายแกรางกาย
8.  ดินประสิว  ชวยใหเนื้อสัตวมีสีแดง  เปอยยุย  เปนสารที่ไมใหคุณคาแก      

รางกายแตกลับเปนอันตรายแกรางกายโดยทําใหเกิดพิษตอทางเดินอาหาร
9. สารบอแรกซ ชวยทําใหอาหารกรอบหากไดรับสารนี้ในปริมาณมากจะเปน

อันตรายตอระบบทางเดินอาหาร
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เมื่อทราบถึงประโยชนและโทษของ
     สารปรุงแตงอาหารแลว   ดังนั้นในการ

ประกอบอาหาร  เราควรใชสารปรุงแตง
        ในปริมาณที่พอเหมาะและไดรับการยอมรับจาก
        สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   นอกจากนี้ควรหันมาใชสารที่ไดจากธรรมชาติแทน
     สารปรุงแตงบางชนิด  เชน

 -   ใชน้ํามะนาว  มะขามแทน  น้ําสมสายชู
 -   ใชสีจากดอกอัญชัน  ใบเตย  ดอกกระเจี้ยบ
      แทนสีสังเคราะห
 -   ใชน้ําปูนใสแทนการใชสารบอแรกซ

    -   ใชยางมะละกอแทนดินประสิว
 -   ใชน้ําตมกระดูกสัตวแทนผงชูรส  เปนตน
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    สสาารรปปรุรุงงแแตตงงออาาหหาารร

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให

ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
ตามใบงานรวมกัน
1.  จากรายชื่ออาหารที่กําหนดใหในตาราง  ใหนักเรียนชวยกันบอกวาอาหารแตละ

ชนิดนั้นใชสารปรุงแตงชนิดใดบาง  โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองสารปรุงแตงชนิดนั้น (ตอบ
ไดมากกวา      1  ชอง)

สารปรุงแตงอาหาร

ชื่ออาหาร ผงชูรส น้ําตาล น้ําปลา น้ําสมสายชู สารกันบูด บอแรกซ สีผสม
อาหาร

ดิน
ประสิว

เกลือ
ปน

1.  แกงเผ็ด
2.  ผัดผักรวมมิตร
3.  ผัดกะเพราหมู
4.  ตมยํารวมมิตร
5.  กวยเตี๋ยว
6.  ราดหนา
7.  ลูกช้ินทอด
8.  น้ําอัดลม
9.  แหนม
10. ปลากระปอง
      ราดพริก

2.  ใหนักเรียนชวยกันบอกชื่อสารปรุงแตงอาหารมา  4  ชนิด  พรอมทั้งบอกดวยวา  
สารปรุงแตงแตละชนิดนั้นใชเพื่อวัตถุประสงคใด

2.1  ………………………………………  ใสเพื่อ……………………………….
2.2  ………………………………………  ใสเพื่อ……………………………….
2.3  ………………………………………  ใสเพื่อ……………………………….
2.4  ………………………………………  ใสเพื่อ……………………………….
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3.  ใหนักเรียนชวยกันพิจารณาชนิดของสารปรุงแตงอาหารแตละชนิดวาใหสารอาหาร
ประเภทใด โดยใหนักเรียนโยงเสนจับคูชนิดของสารปรุงแตงอาหารซึ่งอยูดานซายมือ  และประเภท
ของสารอาหารที่อยูทางดานขวามือใหเหมาะสมและถูกตอง  (สารปรุงแตง  1  ชนิด  อาจจับคูกับ
ประเภทของสารอาหารไดมากวา  1  ประเภท)

4.  ใหนักเรียนชวยกันเขียนชื่อสารปรุงแตงอาหารที่ไมใหคุณคาทางอาหาร  แตเปน
อันตรายตอรางกาย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

ขอใหมีความสามัคคีในการทํางานนะคะ….

  น้ําปลา

ผงชูรส

คารโบไฮเดรต

โปรตีน

น้ําตาล ไขมัน

เกลือปน เกลือแร

น้ําสมสายชู วิตามิน
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         5.  การใชสารปรุงแตงที่ไดจากธรรมชาติมาทดแทนสารปรุงแตงที่ไดจาก
             สารสังเคราะหนั้น  นักเรียนคิดวามีความปลอดภัยหรือไม  เพราะเหตุใด
         …………………………………………………………………………………………….
          …………………………………………………………………………………………….
         …………………………………………………………………………………………….
         .……………………………………………………………………………………………
         .……………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………….
         …………………………………………………………………………………………….
         …………………………………………………………………………………………….
         ……………………………………………………………………………………………
             ……………………………………………………………………………………

                                           อยาลืมทบทวนดูอีกครั้งนะคะ
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ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    สสาารรปปรุรุงงแแตตงงออาาหหาารร

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
               ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
                กิจกรรมรวมกัน

            สารปรุงแตงอาหาร

1.  ความมุงหมายในการใช    2.  ชนิดของสารปรุงแตง   3. ประโยชน   4. โทษ
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แผนการสอนที่  2  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน             ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  ผงชูรส             จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

ผงชูรสเปนสารเคมีชนิดหนึ่ง  ที่ใชในการปรุงแตงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารใหอรอยขึ้น   
การเลือกใชผงชูรสแทจะทําใหปลอดภัยตอสุขภาพ

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชผงชูรส  และคุณสมบัติของผงชูรส

แท
2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาการของผูที่แพผงชูรสแท  และอันตรายจากการบริโภค 

ผงชูรสปลอม
3.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  ทดลอง  รวบรวมขอมูล  การอภิปราย  สรุปผลการทดลองและ 

รายงานผลการทดลอง  เกี่ยวกับการทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอมดวยกระดาษขมิ้น
4.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ผงชูรส

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชผงชูรสไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของผงชูรสแทไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกอาการของผูที่แพผงชูรสแท และอันตรายจากการบริโภคผงชูรสปลอมได

ถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  ทดลอง  รวบรวมขอมูล  การอภิปราย  สรุปผลการ

ทดลอง และรายงานผลการทดลอง เกี่ยวกับการทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอมดวยกระดาษขมิ้นไดถูกตอง
5.  นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศนเร่ือง  ผงชูรส  ไดถูกตอง

เนื้อหา
1. ผงชูรส

1.1 ความมุงหมายในการใชผงชูรส
1.2 คุณสมบัติของผงชูรสแท
1.3 อาการของผูที่แพผงชูรสแท  และอันตรายจากการบริโภคผงชูรสปลอม
1.4 การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



222

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นสรางประสบการณ

                         1.1 สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาหารของผูปกครองนักเรียน  โดยสนทนา  
ซักถามในเรื่องของการใชสารปรุงแตงอาหารวา สารปรุงแตงชนิดใดชวยเพิ่มรสชาติใหกับอาหาร  และบานใครใช  
ผงชูรสในการประกอบอาหารบาง
                         1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดยครู
นําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องผงชูรส   พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  ประโยชน  และ      
วิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดเเละอภิปราย
2.1 นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียน  เกี่ยวกับสาระสําคัญของ 

ผงชูรส  โดยครูนําผงชูรสย่ีหอตางๆ  มาใหนักเรียนดูประกอบการสนทนาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผงชูรสแท อาการ
ของผูที่แพผงชูรสแทและอันตรายจากการบริโภคผงชูรสปลอมพอสังเขป

2.2  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม

2.3 นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม  พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํา  
กิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและบัตรกิจกรรม  ซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  ผงชูรส
บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม

3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด
      3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน    เร่ือง    ผงชูรส และ แบบบันทึก

ผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม  พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ไดสรางเปนแผนผัง  
มโนทัศนลงในใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เรื่อง  ผงชูรส
                          3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน  และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน
                          3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับผงชูรส  จากการไดทํากิจกรรมกลุมของ     
นักเรียนพรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง
 4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
                          4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
                          4.2 ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันพรอมทั้งใหนักเรียนแตละกลุม
นําผลงานติดไวที่บอรดแสดงผลงาน

ส่ือการเรียนการสอน
1.  กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ผงชูรส

                    2.  ผงชูรสย่ีหอตางๆ
                    3.  ซองกิจกรรม      (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง    ผงชูรส     ใบงาน  เร่ือง  ผงชูรส

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



223

บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม  แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม เร่ือง  การทดสอบ  
ผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม)

4.  ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ผงชูรส
                    5.  อุปกรณการทดลอง     ไดแก      แวนขยาย   หลอดทดลอง  จํานวน  2  หลอด ผงชูรส
ผงบอแรกซ   ชอนตักสาร  น้ํา  กระดาษขมิ้น
                    6.  บอรดแสดงผลงาน

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการ
ใชผงชูรส  คุณสมบัติของผงชูรสแท  อาการของผูที่แพ
ผงชูรสแทและอันตรายจากการบริโภคผงชูรสปลอม

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
   นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงงาน
   นักเรียน

       2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม
ดวยกระดาษขมิ้น

-  สังเกต -  แบบประเมินความสามารถ
   ในการปฏิบัติการทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม

        3.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน
เร่ือง  ผงชูรส

-  ตรวจผลงานการ
   สรางแผนผัง
   มโนทัศน

-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผังมโนทัศน

 แผนการสอนที่  2  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน             ชั้นประถมศึกษาปที่  5
เร่ือง  ผงชูรส             จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

ผงชูรสเปนสารเคมีชนิดหนึ่ง  ที่ใชในการปรุงแตงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารใหอรอยขึ้น  การ
เลือกใชผงชูรสแทจะทําใหปลอดภัยตอสุขภาพ

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชผงชูรส  และคณุสมบัติของผงชูรส

แท
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2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาการของผูที่แพผงชูรสแท  และอันตรายจากการบริโภค 
ผงชูรสปลอม

3.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  ทดลอง  รวบรวมขอมูล  การอภิปราย  สรุปผลการทดลองและ 
รายงานผลการทดลอง  เกี่ยวกับการทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอมดวยกระดาษขมิ้น

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชผงชูรสไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของผงชูรสแทไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกอาการของผูที่แพผงชูรสแท     และอันตรายจากการบริโภคผงชูรสปลอม

ไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  ทดลอง  รวบรวมขอมูล  การอภิปราย  สรุปผลการ

ทดลอง และรายงานผลการทดลอง เกี่ยวกับการทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอมดวยกระดาษขมิ้นไดถูกตอง

เนื้อหา
1.   ผงชูรส

                          1.1  ความมุงหมายในการใชผงชูรส
                          1.2  คุณสมบัติของผงชูรสแท
                          1.3  อาการของผูที่แพผงชูรสแท  และอันตรายจากการบริโภคผงชูรสปลอม
                          1.4  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1.1 ครูใชปริศนาคําทายถามนักเรียนวา  อะไรเอยเปนผลึกสีขาว  คนนิยมนํามาใสในอาหาร
ชวยใหอาหารมีรสชาติอรอย

1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องผงชูรส  ใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน
2. ขั้นสอน

2.1 ครูนําตัวอยางผงชูรสย่ีหอตางๆ  มาใหนักเรียนดู        พรอมทั้งสนทนาซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับความมุงหมายในการใชผงชูรสประกอบอาหาร  และอันตรายที่เกิดจากการรับประทานผงชูรส

2.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง  และศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรมรวมกันใน
กลุม  5 – 6  คน  ซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  ผงชูรส
บตัรกิจกรรม  เร่ือง  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



225

2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย  และวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง  ผงชูรส  
และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม เร่ือง  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม  เพื่อหาขอสรุปของกลุมแลวสง
ตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน

3. ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับผงชูรส

ส่ือการเรียนการสอน
1.  ผงชูรสย่ีหอตางๆ
2.  ซองกิจกรรม      (กําหนดชื่อใบความรู   เร่ือง  ผงชูรส    ใบงาน  เร่ือง  ผงชูรส

บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม  แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การทดสอบ 
ผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม

3.  อุปกรณการทดลอง     ไดแก      แวนขยาย   หลอดทดลอง  จํานวน  2  หลอด  ผงชูรส
ผงบอแรกซ   ชอนตักสาร  น้ํา  กระดาษขมิ้น

4.  บอรดแสดงผลงาน

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายใน
การใชผงชูรส  คุณสมบัติของผงชูรสแท  อาการของ
ผูที่แพผงชูรสแทและอันตรายจากการบริโภคผงชูรส
ปลอม

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม
ดวยกระดาษขมิ้น

-  สังเกต -  แบบประเมินความสามารถ
   ในการปฏิบัติการทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



226

ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    ผผงงชูชูรรสส

             คคววาามมมุมุงงหหมมาายยใในนกกาารรใใชชผผงงชูชูรรสส

ผงชูรส  เปนสารปรุงแตงอาหารที่ใสเพื่อชวยเพิ่มรสชาติอาหารใหอรอยขึ้น

         คุคุณณสสมมบับัติติขขอองงผผงงชูชูรรสสแแทท

            ผงชูรสแท มีชื่อทางเคมีวา “โมโนโซเดียมกูลตาเมต” ไดจากการหมักแปงมันสําปะหลัง
หรือกากน้ําตาลจากออย

  คุณสมบัติและลักษณะของผงชูรสแทคือ  เมื่อมองดูดวยตาเปลาจะ
                                               เห็นเปนเกล็ดขาวเล็กๆ  คอนขางใส  ไมสะทอนแสง  ถามองดูดวย
                                          กลองจุลทรรศนจะเห็นเปนผลึกใส  แทงยาว  ไมมีสี  ละลายน้ําไดดี  
เมื่อชิมดูจะมีรสเค็มคลายน้ําตมเนื้อและมีกล่ินคลายหัวผักกาดเค็ม  สาเหตุที่ผงชูรสชวยทําให
อาหารมีรสชาติอรอย   ทั้งนี้เนื่องจากผงชูรสไปทําหนาที่กระตุนปุมประสาทสัมผัสในปาก ล้ิน     
ลําคอ  จึงทําใหรูสึกอรอย
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                                  อัอันนตตรราายยจจาากกกกาารรใใชชผผงงชูชูรรสส

ถึงแมวาผงชูรสจะเปนสารปรุงแตงที่ชวยเพิ่มรสชาติใหกับอาหาร  หากใชในปริมาณ
พอดีไมมากเกินไปจะชวยชูรสชาติอาหารทําใหบริโภคอาหารไดมากข้ึน  แตถารับประทานผงชูรส
แทมากเกินไปอาจทําใหเกิดการแพผงชูรสได

ออาากกาารรขขอองงคคนนที่ที่แแพพผผงงชูชูรรสสแแทท

คนที่แพผงชูรสแทจะมีอาการออนเพลีย  รูสึกรอนและชาที่ปลายลิ้น  ลําคอ  หัวใจ   
เตนแรง  โดยปกติไมควรบริโภคผงชูรสแทเกินวันละ  120  มิลลิกรัม  หรือ  2  ชอนชา/วัน  สําหรับ
เด็กอายุต่ํากวา  1  ป  และหญิงมีครรภไมควรรับประทานเพราะอาจเกิดความพิการแกเด็กในครรภ
ได

นอกจากนี้แลวยังพบวามีการใสสารที่เปนอันตราย
ปลอมปนลงไปในผงชูรส  สารนี้มีชื่อวา  “สารบอแรกซ”  และ
สารบอแรกซดังกลาวผูผลิตอาหารสวนใหญนิยมนํามาใสในลูกชิ้น  เพื่อใหมีความกรอบอรอย    
ถาบริโภคอาหารที่มีสวนผสมของสารบอแรกซในปริมาณมากหรือติดตอกันเปนเวลานาน  จะทําให
เยื่อบุทางเดินอาหารและไตเกิดการอักเสบได  ดังนั้นในการปรุงอาหารควรหลีกเลี่ยงการใสผงชูรส
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    ผผงงชูชูรรสส

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให

ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
ตามใบงานรวมกัน

1.  ใหนักเรียนชวยกันสอบถามเพื่อนสมาชิกภายในกลุมวาที่บานของนักเรียนใชผง
ชูรสประกอบอาหารหรือไม  พรอมทั้งใหเหตุผลวาทําไมถึงใชผงชูรสและทําไมถึงไมใชผงชูรส  โดย
ทําเครื่องหมาย    ลงในชองวาง  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ)

  1.1 ใชผงชูรสใสในอาหาร  จํานวน  ……….  คน
เพราะ  ………………………………...……………………………………………………………..

  1.2  ไมใชผงชูรสใสในอาหาร  จํานวน  ……….  คน
เพราะ  ……………………………………………………………………………………………….
                     สรุปไดวา  ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญ    1. ใชผงชูรส     2.  ไมใชผงชูรส

2.  จงเขียนอธิบายคุณสมบัติของผงชูรสแทเมื่อสองดูดวยกลองจุลทรรศน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

ขอใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานนะคะ……
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3. จงเขียนอธิบายอาการของผูที่แพผงชูรสแท      และอันตรายจากการบริโภค
             ผงชูรสปลอม
       …………………………………………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………….
       .……………………………………………………………………………………………
       .……………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………….
        ……………………………………………………………………………………………
             ……………………………………………………………………………………

ชวยกันคิด  ชวยกันทํา
งานจะเสร็จเร็วและมีคุณภาพนะคะ…

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



230

บับัตตรรกิกิจจกกรรรรมม
              เเรื่รื่อองง    กกาารรททดดสสออบบผผงงชูชูรรสสแแททหหรืรืออผผงงชูชูรรสสปปลลออมม

คําสั่ง

1.  ใหนักเรียนสังเกตลักษณะผงชูรสโดยใชแวนขยายสองดู  แลวบันทึกลักษณะของ 
ผงชูรสที่นักเรียนสังเกตเห็นพรอมทั้งวาดภาพประกอบ

2.  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําการทดสอบผงชูรสดวยกระดาษขมิ้น  โดยศึกษา
จากบัตรกิจกรรมแลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลองพรอมทั้งบันทึกผลการทดลองที่ไดลงในแบบ
บันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ืองการทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม

วิธีการทดสอบผงชูรสดวยกระดาษขมิ้น
อุปกรณการทดลอง
1. ผงชูรส 4.  ชอนตักสาร
2. น้ํา 5.  หลอดทดลอง  2  หลอด
3. ผงบอแรกซ 6.  กระดาษขมิ้น

ขั้นตอนการทดลอง
1. เตรียมหลอดทดลองจํานวน  2  หลอด  เขียนหมายเลขกํากับติดไวขางหลอดแตละ

หลอด  ตักผงชูรสใสหลอดทดลองทั้ง  2  หลอดๆ  ละ  1  ชอนชา
2. ตักสารบอแรกซประมาณ  ¼  ชอนชา  ใสลงในหลอดทดลองที่   2      เขยาสารให

เขากันแลวสังเกตลักษณะของผงชูรสและผงชูรสผสมบอแรกซ
3.  เติมน้ําลงในหลอดทดลองทั้ง  2  หลอดๆ  ละประมาณ  ¼  สวนของหลอดทดลอง  

เขยาหลอดทดลองเพื่อใหสารในหลอดทดลองละลาย  สังเกตลักษณะของสารละลาย
4.  นํากระดาษขมิ้นจุมลงในหลอดทดลองใหถึงสารละลายทั้ง  2  หลอด  หลอดละ  1  

แผน  สังเกตผลการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรมเรื่อง การ
ทดสอบผงชูรสแทหรือผงชูรสปลอม
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แแบบบบบับันนทึทึกกผผลลกกาารรทําทํากิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรททดดสสออบบผผงงชูชูรรสสแแททหหรืรืออผผงงชูชูรรสสปปลลออมม

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง     และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น
                โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรมตามแบบ
                บันทึกผลการทํากิจกรรม

ใหนักเรียนภายในกลุมทุกคนชวยกันสังเกตลักษณะของผงชูรสโดยใชแวนขยายสองดู
ผลึกของผงชูรส  แลวบันทึกลักษณะของผงชูรสที่นักเรียนสังเกตไดลงในตารางที่กําหนดใหพรอม
ทั้งวาดภาพประกอบ

รายที่สังเกต
สารที่ใชสังเกต สี กล่ิน รูปรางลักษณะ

ของผลึก
ภาพที่ไดจากการสังเกต

ผงชูรสแท ………………. ………………. ……………….

ผลการทดลอง
ลักษณะของสารเมื่อละลายน้ํา ผลการทดสอบดวยกระดาษขมิ้น

สารที่ใชทดสอบ สี กล่ิน ลักษณะ
ของผลึก

เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ของสี

ไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ของสี
1.  ผงชูรสแท
2.  ผงชูรสแทผสมสารบอแรกซ

สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    ผผงงชูชูรรสส

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
                ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
                กิจกรรมรวมกัน

           ผงชูรส
1.  ความมุงหมายในการใช    2.  คุณสมบัติ    3.  อันตรายจากผงชูรสปลอม
4.  อาการแพผงชูรส
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แผนการสอนที่  3  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน              ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สีผสมอาหาร           จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สีผสมอาหารเปนสารปรุงแตงอาหารเพื่อใหดูมีสีสันสวยงามนารับประทาน  สีผสมอาหารที่เรา
สามารถบริโภคไดอยางปลอดภัยคือ  สีที่เราสกัดจากพืชธรรมชาติ

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสีผสมอาหาร  และชนิดของอาหารที่

ใสสี
2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของสีผสมอาหารที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย

ตอรางกาย
3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีเลือกซื้ออาหารที่ใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัย
4.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผลสรุป  และรายงานผลการปฏิบัติ

จากการทดลองทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช
5.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สีผสมอาหาร

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชสีผสมอาหารไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสีผสมอาหาร          ทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตรายตอ

รางกายไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซื้ออาหารที่ใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัยไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผลสรุป  และรายงานผล

การปฏิบัติจากการทดลองทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืชไดถูกตอง
5.  นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศน  เรื่อง  สีผสมอาหาร  ไดถูกตอง

เนื้อหา
1. สีผสมอาหาร

1.1 ความมุงหมายในการใชสีผสมอาหาร
1.2 ประเภทของสีผสมอาหาร
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                         1.3   วิธีเลือกซื้ออาหารใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัย
                         1.4   ทําสีผสมอาหารจากพืช

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นสรางประสบการณ

1.1  นําขนมหวานใสสีหลายๆ สีมาใหนักเรียนดู  พรอมทั้งครูใชคําถามถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ขนมหวานเหลานั้นวา  นักเรียนรูไหมวายังมีอาหารชนิดใดอีกบางที่ผูประกอบอาหารขายนิยมใสสีลงไปในอาหาร  
การใสสีลงในอาหารทําใหอาหารมีลักษณะเปนเชนไร
                         1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียน  ใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียนโดยครู
นําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องสีผสมอาหาร  พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  ประโยชน  และ
วิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดเเละอภิปราย
    2.1 นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียน  เกี่ยวกับสาระสําคัญของสี

ผสมอาหารเกี่ยวกับประเภทของสีผสมอาหาร  โดยครูนําตัวอยางสีผสมอาหารขององคการเภสัชกรรมและสีผสม
อาหารมาใหนักเรียนดูประกอบการอภิปราย

2.2  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม

2.3 นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม  พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํา  
กิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและบัตรกิจกรรมซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สีผสมอาหาร
บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช

3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด
                          3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เรื่อง  สีผสมอาหารและ       
แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช  พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ไดสรางเปนแผนผัง
มโนทัศนลงในใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สีผสมอาหาร
                          3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน  และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน
                          3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสีผสมอาหาร  จากการไดทํากิจกรรมกลุมของ
นักเรียน  พรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง
 4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
                          4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
                          4.2  ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
                          4.3  นักเรียนแตละกลุมนําผลงานกลุมรวมกันจัดแสดงนิทรรศการ  พรอมทั้งชื่นชมผลงาน
ส่ือการเรียนการสอน

1. ขนมหวานใสสี
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2. กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สีผสมอาหาร
3.    ตัวอยางสีผสมอาหารที่ไดจากการสังเคราะหขององคการเภสัชกรรม
4.    ตัวอยางสียอมผา
5.   ซองกิจกรรม (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สีผสมอาหาร  ใบงาน เร่ือง  สีผสมอาหาร   บัตร    

กิจกรรม  เร่ือง  การทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช  แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เรื่อง  การทําสีผสมอาหารที่ได
จากพืช)

6. อุปกรณที่ใชในการทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช  ไดแก  ใบเตย  ดอกอัญชัน  กระเจี๊ยบแดง      
ผาขาวบาง  น้ําสะอาด  ถวย  บีกเกอร

7.  ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สีผสมอาหาร

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายของการ
ใชสีผสมอาหาร  ชนิดของอาหารที่ใสสี  ประเภทของสีผสม
อาหารที่เปนอันตรายและไมเปนอันตรายตอรางกาย  และ
วิธีเลือกซื้อขนมใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัย

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

       2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การทําสีผสมอาหารจากพืช

-  สังเกต -  แบบประเมินความ
   สามารถในการปฏิบัติ
   การทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม

       3.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน
เร่ือง  สีผสมอาหาร

-  ตรวจผลงานการ
    สรางแผนผัง
    มโนทัศน

-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผัง
   มโนทัศน
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แผนการสอนที่  3  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                                ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สีผสมอาหาร           จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สีผสมอาหารเปนสารปรุงแตงอาหารเพื่อใหดูมีสีสันสวยงามนารับประทาน  สีผสมอาหารที่เรา
สามารถบริโภคไดอยางปลอดภัยคือ  สีที่เราสกัดจากพืชธรรมชาติ

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสีผสมอาหาร  และชนิดของอาหารที่

ใสสี
2.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของสีผสมอาหารที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย

ตอรางกาย
3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีเลือกซื้ออาหารที่ใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัย
4.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผลสรุป  และรายงานผลการปฏิบัติ

จากการทดลองทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชสีผสมอาหารไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสีผสมอาหาร          ทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตรายตอ

รางกายไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซื้ออาหารที่ใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัยไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผลสรุป  และรายงานผล

การปฏิบัติจากการทดลองทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืชไดถูกตอง

เนื้อหา
1.   สีผสมอาหาร

                          1.1  ความมุงหมายในการใชสีผสมอาหาร
                          1.2  ประเภทของสีผสมอาหาร
                          1.3  วิธีเลือกซื้ออาหารใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัย
                          1.4  ทําสีผสมอาหารจากพืช
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
     1.1  ครูสนทนาซักถามนักเรียนวา  นักเรียนเคยซื้อทอฟฟมากินหรือไม  และนักเรียนเคยสังเกต

ไหมวาทอฟฟเหลานั้นนอกจากใหรสหวาน  มีกล่ินหอมแลวผูผลิตมักใสอะไรลงไปเพื่อใหดูนากิน
     1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องสีผสมอาหาร  ใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้น

เรียน
2.  ขั้นสอน

                          2.1  ครูนําเสนอบทเรียน  ชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนพรอมกันทั้งชั้นเรียน      เกี่ยวกับสาระ
สําคัญของสีผสมอาหาร  โดยครูนําตัวอยางสีผสมอาหารขององคการเภสัชกรรม  สียอมผา  และขนมหวาน  
ทอฟฟ  น้ําอัดลม  ที่มีสีตางๆ  มาประกอบการอธิบาย
                          2.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง  และศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรมรวมกันใน
กลุม  5 – 6  คน  ซึ่งใบความรูและบัตรกิจกรรมประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สีผสมอาหาร
บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช

       2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง  สีผสมอาหาร  
และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช  เพื่อหาขอสรุปของกลุม  แลวสงตัว
แทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน

3.   ขั้นสรุป
3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสีผสมอาหาร
3.2 นักเรียนแตละกลุมนําผลงานจัดแสดงนิทรรศการ

ส่ือการเรียนการสอน
1. ตัวอยางสีผสมอาหารขององคการเภสัชกรรม
2.  สียอมผา
3.  ตัวอยางขนมหวาน  ทอฟฟ  น้ําอัดลม
4.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สีผสมอาหาร  ใบงาน  เร่ือง  สีผสมอาหาร  บัตร    

กิจกรรม  เร่ือง  การทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช  แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เรื่อง  การทําสีผสมอาหารที่ได
จากพืช)

 5.   อุปกรณที่ใชในการทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช  ไดแก  ใบเตย  ดอกอัญชัน  กระเจี๊ยบแดง
 6.    ผาขาวบาง  น้ําสะอาด  ถวย  บีกเกอร
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การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายของการ
ใชสีผสมอาหาร  ชนิดของอาหารที่ใสสี  ประเภทของสีผสม
อาหารที่เปนอันตรายและไมเปนอันตรายตอรางกาย  และ
วิธีเลือกซื้อขนมใสสีมารับประทานไดอยางปลอดภัย

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
   นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การทําสีผสมอาหารจากพืช

-  สังเกต -  แบบประเมินความ
   สามารถในการปฏิบัติการ
   ทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
   ทํางานกลุม
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ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    สีสีผผสสมมออาาหหาารร

สีผสมอาหารเปนสารเคมีที่ใสลงในอาหารประเภทขนมหวาน  น้ําอัดลม และ
อาหารแหงบางชนิด  เชน  กะป  กุงแหง  เพื่อใหดูมีสีสวยนารับประทานเปนเครื่องจูงใจใหผูบริโภค
เลือกซื้ออาหารนั้น

ปปรระะเเภภททขขอองงสีสีผผสสมมออาาหหาารร

             สีที่ใสในอาหารมี  2  ประเภท  คือ
1.  สีที่ไดจากธรรมชาติ  สวนมากสกัดไดจากพืชโดยการบด  ตํา  เผา  ขยี้          

สีประเภทนี้ใชไดอยางปลอดภัยไมกําหนดปริมาณการใช  และบางชนิดยังใหกลิ่นหอม                 
นารับประทานอีกดวย  เชน  สีแดงสกัดไดจากดอกกระเจี๊ยบแดงและมะเขือเทศ  สีเหลืองสกัดได
จากขมิ้น   ลูกตาลสุกและฟกทอง  และสีเขียวสกัดไดจากใบเตย

2.  สีที่ไดจากสารเคมีหรือสีสังเคราะห  เปนสีที่ไดจากการสังเคราะหโดยผลิต
ข้ึนมา เพื่อใชผสมอาหารโดยเฉพาะเปนสีที่ผานการทดสอบความบริสุทธิ์และความปลอดภัยจาก
สัตวทดลอง  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศใหเปนสีผสมอาหารมีอยูดวยกันหลายสี  เชน  สีแดง
สีสม  สีเขียว  สีเหลือง  สีเหลานี้มีความสะดวกในการใชและเมื่อผสมในอาหารจะใหสีสวยสด    
มากกวาสีจากธรรมชาติ
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  อัอันนตตรราายยจจาากกสีสีสัสังงเเคครราาะะหห

สีสังเคราะหเปนสีที่มีความสดสวยแตถารับประทานในปริมาณมากและบอยอาจ
กอใหเกิดอันตรายได  จึงกําหนดใหใชไดไมควรเกินวันละ  1  มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว         
1  กิโลกรัม  และไมควรใชบอยควรใชสีจากธรรมชาติเพราะไมมีอันตราย  แตเนื่องจากสีที่ไดจาก
ธรรมชาติมีราคาสูงกวาสีสังเคราะหผูบริโภคจึงนิยมใชสีสังเคราะหเพราะมีราคาถูกและสะดวกใน
การใชมากกวา  นอกจากนี้ยังพบวาผูผลิตอาหารบางรายใชสียอมผาหรือสียอมกระดาษ ซึ่งมีโลหะ
หนักจําพวกตะกั่ว  โครเมี่ยม  สารหนู  และสังกะสีปะปนอยูผสมลงในอาหารแทนสีผสมอาหารที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตใหใช  เมื่อรับประทานเขาไปอาจกอใหเกิดอันตราย
ได  ดังนี้

1.  อันตรายจากสารเคมีที่เปนสี  อาจเปนสาเหตุของเนื้องอกหรือมะเร็งได  โดย
เฉพาะที่ระบบทางเดินอาหารและกระเพาะปสสาวะ

2. อันตรายจากสารไมบริสุทธิ์ในสีนั้นๆ ไดแก  โลหะหนัก พวกโครเมี่ยม  
ตะกั่ว    สารหนู  ซึ่งมีปะปนอยูทําใหเกิดสารพิษสะสมและเกิดอาการพิษจากสารโลหะหนัก  เชน          
สารตะกั่วทําใหเกิดโลหิตจาง  และโรคพิษตะกั่ว
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วิวิธีธีเเลืลืออกกซื้ซื้ออขขนนมมใใสสสีสีใใหหปปลลออดดภัภัยย

ในการเลือกซื้อขนมทุกครั้งควรหลีกเลี่ยงขนมที่ใสสี  แตถาจําเปนตองซื้อก็ควร
เลือกซื้อขนมที่ใสสีผสมอาหารที่ผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่ง
มีวิธีเลือกซื้อขนมที่ใสสีใหปลอดภัยดังนี้  คือ

1. เลือกซื้อขนมที่อยูในภาชนะบรรจุปดชนิด  ฉลากตองมีรายละเอียด
ครบถวนสังเกตเลขทะเบียนตํารับอาหาร  หรือเลขที่อนุญาตฉลากอาหารแสดงวาผานการ
พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว  สีที่ใสยอมปลอดภัยและมีปริมาณไม
ควรเกินกําหนด

          2.  ขนมที่ใสสีทั่วไป  ควรเลือกซื้อขนมสีออนซึ่งจะมีปริมาณสีนอยกวา
ขนมสีสด  ถาเปนไปไดควรเลือกชนิดที่ไมใสสีจะปลอดภัยกวาและตองมีประโยชนตอรางกาย  
ประหยัด  และปลอดภัยตอการบริโภค

        แมวาเรามีวิธีเลือกซื้อขนมใสสีใหปลอดภัยแลวก็ตาม
              หากเราตองการทําขนมไวรับประทานเองก็ควรหลีกเลี่ยงการใชสีสังเคราะห
               ควรใชสีจากธรรมชาติใสแทนยอมปลอดภัยกวา
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    สีสีผผสสมมออาาหหาารร

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให
                ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
                ตามใบงานรวมกัน

1. ใหนักเรียนชวยกันคิดชื่ออาหารที่ใสสีผสมอาหารมา  6  อยาง
1.1……………………………………  1.4  ………………………………………
1.2……………………………………  1.5  ………………………………………
1.3……………………………………  1.6  ………………………………………

2.  สีผสมอาหารแบงออกเปนกี่ประเภท  อะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

3. จงบอกอันตรายที่เกิดจากการรับประทานอาหารใสสีที่มีสวนผสมของโลหะหนัก
ประเภทตะกั่ว
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

อานคําถามใหดีๆ  นะคะ
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                    4.  ถาแกวตองการซื้อขนมลูกชุบที่ปนเปนรูปผลไมชนิดตางๆ  โดย
         กลองที่  1 เปนขนมลูกชุบที่ใสสีสังเคราะหมองดูมีสีสันสวยสด  สวนกลองที่  2  เปน
         ขนมลูกชุบที่ใสสีสกัดจากธรรมชาติมองดูสีออนๆ   ไมสวยสดเหมือนกลองที่  1   โดย
         บรรจุอยูในกลองพลาสติกใสทั้ง   2  กลอง   ถาสมมติใหนักเรียนเปนแกวแลวนักเรียน
         จะเลือกซื้อขนมลูกชุบกลองไหน  เพราะเหตุใด
   ………………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………

                            ขอใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานนะคะ…
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บับัตตรรกิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรทําทําสีสีผผสสมมออาาหหาารรที่ที่ไไดดจจาากกพืพืชช

  คําคําสั่สั่งง

1. ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมาจับฉลาก  เพื่อเลือกพืชที่จะใชทํา     
การทดลอง

2.   เมื่อนักเรียนแตละกลุมทราบชื่อพืชที่จะทําการทดลองแลว  ใหนักเรียนชวยกัน
ศึกษาจากบัตรกิจกรรมแลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง  พรอมทั้งบันทึกผลการทดลองที่ไดลง
ในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เรื่อง  การทําสีผสมอาหารจากพืช

วิธีการทําสีผสมอาหารที่ไดจากพืช
อุปกรณการทดลอง
1. ครกบดยา 4.  ดอกกระเจี๊ยบ  ใบเตย  ดอกอัญชัน  ขมิ้น
2. ผาขาวบาง 5.  มีด
3. บีกเกอร 6.  น้ํา

ขั้นตอนการทดลอง
1. หั่นขมิ้น   (อัญชัน  ดอกกระเจี๊ยบ  ใบเตย)      เปนชิ้นเล็กๆ   นําไปตําในครกบดยา

ใสน้ําลงไปเล็กนอย
2. เทขมิ้นที่ตําละเอียดดีแลวใสลงในบีกเกอรที่มีน้ําอยูประมาณ    ¼  ของบีกเกอร

คนใหเนื้อขมิ้นและน้ําเขากัน
3. ใชผาขาวบางกรองเอากากของขมิ้นออกคั้นเอาแตน้ํา  จะไดน้ําสีเหลืองจากขมิ้นซึ่ง

นําไปใชทําขนมตางๆ  ได
หมายเหตุ    นักเรียนกลุมที่จับฉลากไดดอกอัญชัน  ดอกกระเจี๊ยบ  ใบเตย  ใหปฏิบัติ

ตามขั้นตอนในขอ  1 – 3
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แแบบบบบับันนทึทึกกผผลลกกาารรทําทํากิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรทําทําสีสีผผสสมมออาาหหาารรที่ที่ไไดดจจาากกพืพืชช

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง     และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น

ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม   โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมใน
การอภิปรายและทํากิจกรรมรวมกัน

ผลการทดลอง

พืชที่ใชสกัดสี สีที่สกัดได กลิ่นของสี
………………………………
……………………………….

………………………………
……………………………….

………………………………
……………………………….

สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

                ชวยกันสังเกตนะคะ…

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



246

ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    สีสีผผสสมมออาาหหาารร

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง   ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
                ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
                กิจกรรมรวมกัน

    
          สีผสมอาหาร

1.  ความมุงหมายในการใช   2.  ประเภท   3.  วิธีเลือกซื้ออาหารใสสี
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แผนการสอนที่  4  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                       ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารกันบูด   จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารกันบูดเปนสารเคมีที่ใสลงในอาหารเพื่อปองกันการเนาเสียของอาหาร  ทําใหเก็บไวไดนานหาก
รับประทานติดตอกันเปนเวลานานอาจทําใหเกิดอันตรายได

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารกันบูด  ชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูด  

และวิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูด
2.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  ทดลอง เปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใส

สารกันบูด
3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกันบูด

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของสารกันบูดไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูดไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูดไดถูกตอง
4. นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต    ทดลอง     และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใส

สารกันบูดและไมใสสารกันบูดไดถูกตอง
5.  นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกันบูดไดถูกตอง

เนื้อหา
1. สารกันบูด

1.1 คุณสมบัติของสารกันบูด
1.2 ชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูด
1.3 วิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูด
1.4 การสังเกต  ทดลอง และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูดและ

ไมใสสารกันบูด
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นสรางประสบการณ

                         1.1  นํารูปภาพเชื้อรา  ยีสต  และแบคทีเรีย  ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหอาหารบูดเนา  แลวสนทนา
ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงที่อยูในภาพวาคืออะไร  การที่อาหารบูดเนามีสวนเกี่ยวของกับส่ิงที่อยูในภาพหรือไม  
และมีวิธีแกไขอยางไรไมใหอาหารบูดเนา
                         1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดยครู
นําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องสารกันบูด   พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  ประโยชน  และวิธี
การสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดเเละอภิปราย
                          2.1 นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับสารกันบูด  โดยครู
นําตัวอยางอาหารที่ใสสารกันบูดมาใหนักเรียนดู  พรอมทั้งรวมกันอภิปรายถึงเหตุผลในการใชสารกันบูด
                          2.2  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม
                          2.3 นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม  พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํา  
กิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและบัตรกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้
 ใบความรู  เร่ือง  สารกันบูด

บัตรกิจกรรม  เร่ือง    การสังเกต    ทดลอง    และเปรียบเทียบลักษณะอาหารที่ใสสารกันบูด
และไมใสสารกันบูด

3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด
                          3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เรื่อง  สารกันบูด และแบบบันทึก
ผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  สารกันบูด  พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศนตามใบงานการสราง
แผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกันบูด
                          3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน  และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน
                          3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสารกันบูด จากการไดทํากิจกรรมกลุมของ 
นักเรียน  พรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง
 4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
                          4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
                          4.2  ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน

ส่ือการเรียนการสอน
1. รูปภาพเชื้อรา  ยีสตและแบคทีเรีย
2. กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกันบูด
3. ตัวอยางอาหารสําเร็จรูป
4. ซองกิจกรรม   (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารกันบูด    ใบงาน   เร่ือง  สารกันบูด
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บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูด  และไมใส         
สารกันบูด  แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การสังเกต  ทดลองและเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใส
สารกันบูดและไมใสสารกันบูด)

5.  อุปกรณประกอบการทดลอง  ไดแก  แกงเผ็ด  จํานวน  2  ถวย  สารกันบูด  ฝาชี
6.  ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน   เร่ือง  สารกันบูด

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สารกันบูด  ชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูดและวิธีเลือกซื้อ
อาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูด

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การสังเกต  ทดลอง  และเปรียบเทียบ
ลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด

-  สังเกต -  แบบประเมินความ
   สามารถในการปฏิบัติ
   การทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม

       3.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน
เร่ือง  สารกันบูด

-  ตรวจผลงานการ
    สรางแผนผัง   
    มโนทัศน

-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผัง
   มโนทัศน

แผนการสอนที่  4  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                       ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารกันบูด   จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารกันบูดเปนสารเคมีที่ใสลงในอาหารเพื่อปองกันการเนาเสียของอาหาร  ทําใหเก็บไวไดนานหาก
รับประทานติดตอกันเปนเวลานานอาจทําใหเกิดอันตรายได

จุดประสงคปลายทาง
1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารกันบูด  ชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูด  

และวิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูด
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2. เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  ทดลอง เปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูด  และไมใส
สารกันบูด

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของสารกันบูดไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูดไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูดไดถูกตอง
4. นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต  ทดลอง และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใส

สารกันบูดและไมใสสารกันบูดไดถูกตอง

เนื้อหา
1.   สารกันบูด

                          1.1  คณุสมบัติของสารกันบูด
                          1.2  ชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูด
                          1.3  วิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูด
                          1.4  การสังเกต  ทดลอง และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใส
สารกันบูด

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
   1.1  ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารวา  นักเรียนเคยสังเกตไหมวา

ทําไมอาหารที่เรารับประทานแลวเหลือมักจะบูดงาย  หรืออาหารนั้นยังไมรับประทานเลยแตทําไมถึงบูดเนาได  
นักเรียนคิดวาการบูดเนาของอาหารเกิดจากอะไร
                          1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องสารกันบูด  ใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้น
เรียน

2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนพรอมกันทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับสาระ

สําคัญของสารกันบูด  โดยครูนําอาหารสําเร็จรูปที่ใสสารกันบูดมาใหนักเรียนดูพรอมทั้งสนทนาซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารกันบูดพอสังเขป

2.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง  และศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรมรวมกัน
ภายในกลุม  5 – 6  คน  ซึ่งใบความรูและบัตรกิจกรรมประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารกันบูด
บตัรกิจกรรม       เร่ือง     การสังเกต    ทดลอง     เปรียบเทียบลักษณะอาหารที่ใสสารกันบูด
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และไมใสสารกันบูด
2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย  และวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง  สารกันบูด  

และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบลักษณะอาหารที่ใสสารกันบูดและไม
ใสสารกันบูดเพื่อหาขอสรุปของกลุมแลวสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน

3. ขั้นสรุป
                         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสารกันบูด

ส่ือการเรียนการสอน
1. ตัวอยางอาหารสําเร็จรูป
2.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารกันบูด  ใบงาน  เรื่อง  สารกันบูด  บัตรกิจกรรม  

เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบลักษณะอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด  แบบบันทึกผลการทํา
กิจกรรม  เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบลักษณะอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด)

3.  อุปกรณที่ใชในการทดลอง  ไดแก  แกงเผ็ด  ถวย  สารกันบูด

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
สารกันบูด  ชนิดของอาหารที่ใสสารกันบูดและวิธีเลือกซื้อ
อาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูด

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน   
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การสังเกต  ทดลอง  และเปรียบเทียบ
ลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด

-  สังเกต -  แบบประเมิน   
   ความสามารถในการ
   ปฏิบัติการทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
    การทํางานกลุม
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ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    สสาารรกักันนบูบูดด

ปจจุบันนี้เราจะพบวามีอาหารหลายชนิดที่สามารถจะเก็บไวไดนานเปนเดือนเปนป  
โดยไมมีการบูดเนาทั้งนี้เปนเพราะมีการใชสารกันบูดใสลงไปในอาหาร  ไดแก โซเดียมเบนโซเอต  
และ  โซเดียมไนไตรด

                  คุคุณณสสมมบับัติติขขอองงสสาารรกักันนบูบูดด

สารกันบูดเปนสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียอันเปนสาเหตุทํา              
ใหอาหารบูดเนา  อาหารที่ใสสารกันบูดจึงเก็บไวไดนานกวาอาหารที่ไมใสสารกันบูด

            ออาาหหาารรที่ที่ใใสสสสาารรกักันนบูบูดด

อาหารที่นิยมใสสารกันบูด  ไดแก  แยมผลไม  หมูยอ  กุนเชียง  แหนม  น้ําอัดลม   
         น้ําพริกสําเร็จรูป  อาหารกระปอง  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  เปนตน ทั้งนี้ในการใชสารกันบูด
         ตองใชในปริมาณที่สํานักงานอาหารและยากําหนดวาอาหารชนิดใดควรใชในปริมาณเทาใด
         หากใชไมถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยใชในปริมาณที่มากจนเกินไปจะทําใหเปน
         อันตรายแกรางกายได
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วิวิธีธีกกาารรเเลืลืออกกซื้ซื้ออออาาหหาารรใใหหปปลลออดดภัภัยยจจาากกสสาารรกักันนบูบูดด

               หากจําเปนตองซื้ออาหารที่ใสสารกันบูด
                        ควรอานฉลากที่ระบุปริมาณการใสสารกันบูดวาเกินจาก

    ที่กําหนดหรือไม     ถาเปนไปไดควรหลีกเลี่ยงไม
รับประทานอาหารที่ใสสารกันบูด  โดยรับประทานที่ปรุงสุกใหมๆ
        ซึ่งนอกจากจะปลอดภัยแลว    ยังไดคุณคาทางอาหาร
           มากกวาอาหารสําเร็จรูปบางชนิด
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    สสาารรกักันนบูบูดด

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให

ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
ตามใบงานรวมกัน

1.  เพราะเหตุใด  เมื่อใสสารกันบูดลงในอาหารแลว  อาหารจึงเก็บไวไดนานและไม     
บูดเนา

เพราะ …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

2.  ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางอาหารที่ใสสารกันบูด  มาอยางนอย  5  อยาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3.  นักเรียนมีวิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัยจากสารกันบูดไดอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

เกงมากคะ
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บับัตตรรกิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรสัสังงเเกกตต    ททดดลลอองง  แแลละะเเปปรีรียยบบเเทีทียยบบ

ลัลักกษษณณะะออาาหหาารรที่ที่ใใสสสสาารรกักันนบูบูดดแแลละะไไมมใใสสสสาารรกักันนบูบูดด

คําส่ัง

  1. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่
ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูดโดยศึกษาจากบัตรกิจกรรม แลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง  
พรอมทั้งบันทึกผลการทดลองที่ไดลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  
และเปรียบเทียบลักษณะอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด

วิธีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสสารกันบูด
อุปกรณการทดลอง
1. แกงเผ็ด 4.  ชอนชา
2. ชาม  2  ใบ 5.  ฝาชี
3. สารกันบูด

ขั้นตอนการทดลอง
1. แบงแกงเผ็ดใสชาม  2  ใบ  โดยใสแกงเผ็ดใหแตละชามมีปริมาณเทากันกําหนดให

แกงเผ็ดในชามใบที่  1  ไมใสสารกันบูด  แกงเผ็ดชามใบที่  2  ใสสารกันบูด
2. ใชชอนตักสารกันบูดประมาณ  ½  ชอนชา  ใสลงในชามใบที่  2
3. นําแกงเผ็ดทั้ง  2  ชามวางไวใกลๆ  กันแลวใชฝาชีครอบกันแมลงและสัตวอ่ืนมา

กิน
4.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแกงเผ็ดเปนเวลา  3  วัน  โดยทําการสังเกตทุกวัน

หมายเหตุ  ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแกงเผ็ดใหสังเกตเปนเวลา  3  วัน  โดยใหใช      
เวลาวางนอกชั่วโมงเรียนในการสังเกตและจดบันทึก
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  แแบบบบบับันนทึทึกกผผลลกกาารรทําทํากิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรสัสังงเเกกตต    ททดดลลอองงแแลละะเเปปรีรียยบบเเทีทียยบบ

ลัลักกษษณณะะออาาหหาารรที่ที่ใใสสสสาารรกักันนบูบูดดแแลละะไไมมใใสสสสาารรกักันนบูบูดด

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง     และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น
                พรอมทั้งตอบคําถามที่กําหนดใหถูกตอง       โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวน
                รวมในการอภิปราย และทํากิจกรรมตามใบกิจกรรมรวมกัน

    ใหนักเรียนสังเกตชามแกงเผ็ดทั้ง  2  ชาม  โดยสังเกตลักษณะสี  กลิ่น  ฟองที่เกิดขึ้น  
แลวบันทึกผลลงในตาราง

ผลการทดลอง
รายการที่สังเกตชนิดของอาหารที่ใช

ทดลอง สี กลิ่น ฟองที่เกิดขึ้น
แกงเผ็ดชามที่  1
(ไมใสสารกันบูด)

วันที่  1
วันที่  2
วันที่  3

……………………
……………………
……………………..

…………………….
……………………
……………………..

……………………
……………………
……………………..

แกงเผ็ดชามที่  2
(ใสสารกันบูด)

วันที่  1
วันที่  2
วันที่  3

……………………
……………………
……………………..

……………………..
……………………
……………………..

……………………..
……………………..
……………………..

สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    สสาารรกักันนบูบูดด

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
                ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
                กิจกรรมรวมกัน

               สารกันบูด
1.  คุณสมบัติ   2.  อาหารที่นิยมใสสารกันบูด

                 3.  วิธีเลือกซื้ออาหารใหปลอดภัย
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แผนการสอนที่  5  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                       ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  ดินประสิว   จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ
 ดินประสิวเปนสารเคมีที่ใสในอาหารประเภทเนื้อสัตว  ทําใหเนื้อสัตวมีสีแดงสวยงามและเปอยยุย  
ถารับประทานอาหารที่ใสดินประสิวติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเปนอันตรายแกรางกายได

จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชดินประสิว
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินประสิว
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว  และ

วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว
4. เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต      ทดลอง     และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิว

และไมใสดินประสิวได
5. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ดินประสิว

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชดินประสิวไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของดินประสิวไดถูกตอง
3.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว และวิธีการหลีกเลี่ยง

อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิวไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต      ทดลอง     และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใส

ดินประสิวและไมใสดินประสิวไดถูกตอง
5.  นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ดินประสิว  ไดถูกตอง

เนื้อหา
1. ดินประสิว

1.1 ความมุงหมายในการใชดินประสิว
1.2 คุณสมบัติของดินประสิว
1.3 อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว
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1.4 วิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว
1.5  การสังเกต ทดลองและเปรียบเทียบอาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิว

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นสรางประสบการณ

1.1 นํากลองใสเนื้อปลาหวานมาใหนักเรียนลองทายสิ่งที่อยูในกลอง      โดยครูใหนักเรียนสง
อาสาสมัคร  3  คน  ออกมาลองดมกลิ่นส่ิงที่อยูในกลองแลวใหนักเรียนลองทายสิ่งที่อยูในกลองเปนอะไรจากนั้น
ครูเฉลยสิ่งที่อยูในกลองวาเปนเนื้อปลาหวาน  พรอมทั้งสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสี  ลักษณะของเนื้อปลา

1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียน  ใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดย
ครูนําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องดินประสิว   พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  ประโยชน  และ
วิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดเเละอภิปราย
2.1 นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียน  เกี่ยวกับสาระสําคัญของ

ดินประสิวพรอมทั้งครูนําดินประสิวมาใหนักเรียนสังเกต  แลวสนทนาซักถามนักเรียนวารูจักดินประสิวหรือไม  
แมคา  พอคานําดินประสิวมาใสในเนื้อสัตวเพื่ออะไร  และอาหารชนิดใดบางที่ใสดินประสิว

2.2  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม

2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม  พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํา 
กิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและบัตรกิจกรรม  ซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  ดินประสิว
บัตรกิจกรรม     เร่ือง  การสังเกต    ทดลองและเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดนิประสิว

และไมใสดินประสิว
3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด
      3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน      เร่ือง    ดินประสิว  และแบบ

บันทึกผลการทํากิจกรรม    เร่ือง  ดินประสิว      พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศนลงในใบงาน
การสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ดินประสิว

3.2    นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน  และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน
3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับดินประสิว  จากการไดทํากิจกรรมกลุมของ

นักเรียน  พรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง
 4.  ขั้นประยุกตแนวคิด

4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
4.2 ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน

ส่ือการเรียนการสอน
1. กลองใสเนื้อปลาหวาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



260

2. กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ดินประสิว
3. ดินประสิว
4.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  ดินประสิว  ใบงาน  เร่ือง ดินประสิว      บัตรกิจกรรม  

เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิว    แบบบันทึก
ผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิวและไมใส    
ดินประสิว)

5.  ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  ดินประสิว
6.  อุปกรณการทดลอง  ไดแก  เนื้อหมูสับ  ถุงพลาสติก  ยางรัดของ

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใช
ดินประสิว  คุณสมบัติของดินประสิว  อันตรายจากการ
รับประทานอาหารที่ใสดินประสิว  และวิธีการหลีกเลี่ยง
อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

         2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การสังเกต  ทดลอง  และเปรียบเทียบ
ลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิว

-  สังเกต -  แบบประเมิน
   ความสามารถในการ
   ปฏิบัติการทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม

         3.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน
เร่ือง  ดินประสิว

-  ตรวจผลงาน
   การสรางแผนผัง
   มโนทัศน

-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผัง
   มโนทัศน

แผนการสอนที่  5  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                       ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  ดินประสิว   จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ
 ดินประสิวเปนสารเคมีที่ใสในอาหารประเภทเนื้อสัตว  ทําใหเนื้อสัตวมีสีแดงสวยงามและเปอยยุย  
ถารับประทานอาหารที่ใสดินประสิวติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเปนอันตรายแกรางกายได
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จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายของการใชดินประสิว
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินประสิว
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว  และวิธี

การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว
4. เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต      ทดลอง     และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิว

และไมใสดินประสิวได

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายของการใชดินประสิวไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติของดินประสิวไดถูกตอง
3.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว และวิธีการหลีกเลี่ยง

อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิวไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต      ทดลอง     และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใส

ดินประสิวและไมใสดินประสิวได

เนื้อหา
1.  ดินประสิว

                         1.1  ความมุงหมายในการใชดินประสิว
                         1.2  คุณสมบัติของดินประสิว
                         1.3  อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว
                         1.4  วิธีการหลีกเลี่ยงและปองกันอันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
      1.1  ครูนําเนื้อปลาหวานมาใหนักเรียนดูแลวสนทนาซักถามนักเรียนวา  นักเรียนเคย            

รับประทานเนื้อปลาหวานหรือไม  และทุกครั้งที่รับประทานปลาหวานนักเรียนเคยสังเกตไหมวา  เนื้อปลาทําไม
ถึงมีสีแดง  เปอยนุม  นักเรียนคิดวาพอคาแมคาใสอะไรลงในเนื้อปลา

      1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหา     เร่ืองดินประสิว      ใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้ง
ชั้นเรียน

2.   ขั้นสอน
2.1  ครูนําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนพรอมกันทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับสาระ

สําคัญของดินประสิว      พรอมทั้งสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิว    โดยครูนํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



262

ตัวอยางอาหารที่ใสดินประสิว  เชน  แหนม  ปลาหวาน  มาใหนักเรียนดูประกอบการสนทนาซักถาม
2.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง           ศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรมรวมกัน

ภายในกลุม  5 – 6  คน  ซึ่งใบความรูและบัตรกิจกรรมประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้
ใบความรู  เร่ือง  ดินประสิว
บัตรกิจกรรม    เร่ือง  การสังเกต   ทดลอง  และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิว

และไมใสดินประสิว
2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย  และวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง  ดินประสิว  

และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  ดินประสิว  เพื่อหาขอสรุปของกลุม  แลวสงตัวแทนกลุมออกมารายงาน
หนาชั้นเรียน

3.   ขั้นสรุป
 3.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับดินประสิว

ส่ือการเรียนการสอน
1.  อาหารที่ใสดินประสิว  เชน  ปลาหวาน  แหนม
2.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  ดินประสิว  ใบงาน  เร่ือง  ดินประสิว  บัตรกิจกรรม  

เร่ือง  การสังเกต  ทดลองและเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิว  แบบบันทึก  
กิจกรรม  เร่ือง  การสังเกต  ทดลองและเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิว)

3.  อุปกรณการทดลอง  ไดแก  เนื้อหมูสับ  ถุงพลาสติก  ยางรัดของ

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

              1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายใน
การใชดินประสิว  คุณสมบัติของดินประสิว  อันตรายจาก
การรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว  และวิธีการหลีกเลี่ยง
อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ใสดินประสิว

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1  การสังเกต  ทดลอง  และเปรียบเทียบ
ลักษณะของอาหารที่ใสสารกันบูดและไมใสดินประสิว

-  สังเกต -  แบบประเมินความ
   สามารถในการปฏิบัติ
   การทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม
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ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    ดิดินนปปรระะสิสิวว

คคววาามมมุมุงงหหมมาายยใในนกกาารรใใชชดิดินนปปรระะสิสิวว

ความมุงหมายในการใชดินประสิวมี  3  ประการ  คือ
1. เพื่อใหผลิตภัณฑที่ไดมีสีแดงสวยและคงทนไมจืดหรือซีดเวลปรุงเปนอาหารแลว
2.  ทําใหอาหารมีกล่ินและรสเฉพาะตัว  เชน  หมูแฮม  หมูเบคอน  ไสกรอก  แหนม  

หมูยอ  กุนเชียง  ปลาเค็ม  ตางมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวเมื่อเติมดินประสิวลงไป
3. ทําใหเก็บเนื้อสัตวเอาไวไดนานวันโดยไมเนาเสีย   เพราะดินประสิวจะไปทํา

หนาที่ปองกันอาหารรวมตัวกับออกซิเจน  ซึ่งทําใหอาหารมีกลิ่นเปลี่ยนไปและปองกันจุลินทรียไม
ใหเจริญเติบโตทําใหอาหารไมเนาเสีย

                                  คุคุณณสสมมบับัติติขขอองงดิดินนปปรระะสิสิวว

ดินประสิว    มีชื่อทางเคมีวา  โปแตสเซียมไนไตรด  มีลักษณะเปนผงสีขาว   
ละลายน้ําไดดี  ไมมีกลิ่น  มีรสเค็มเล็กนอย  ถาชิมเล็กนอยจะไมมีรสอะไรเลย  มีความคงตัวดี    
แตอาจมีการเปลี่ยนรูประหวางไนเตรดกับไนไตรดกลับไปมาไดข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอม

คุณสมบัติของดินประสิว  สามารถปองกันการเจริญของเชื้อแบคทีเรียไดหลายชนิด  
ทําใหไนเตรดและไนไตรดสามารถรักษาสีของเนื้อสัตวใหดูสดอยูเสมอ  โดยทําปฏิกิริยากับสีของ
เม็ดเลือดแดงทําใหคงทนอยูไดนาน
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              อัอันนตตรราายยจจาากกดิดินนปปรระะสิสิวว

ดินประสิวที่ผลิตขึ้นมาสําหรับใชผสมในอาหารนั้นกําหนดใหมีโปแตสเซียมไนเตรด
ในอาหาร  1  กิโลกรัม  ใหใชไดไมเกิน  500  มิลลิกรัม  เมื่อคํานวณเปนโซเดียมไนเตรด

การใชดินประสิวผสมในอาหารมากเกินปริมาณที่กําหนด  จะทําใหเกิดพิษตอทาง
เดินอาหาร  มีอาการคลื่นไส  อาเจียน  ปวดทอง  ทองรวง  อุจจาระเปนเลือด  และยังทําใหปวด
ศีรษะ  นอกจากนั้นดินประสิวที่ผสมในอาหารอาจทําใหเกิดสารชื่อไนโตรซามีน  ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็งดวย

กกาารรหหลีลีกกเเล่ีล่ียยงงแแลละะปปอองงกักันนอัอันนตตรราายยจจาากกออาาหหาารรที่ที่ใใสสดิดินนปปรระะสิสิวว

การสังเกตอาหารแตละชนิดวาชนิดใดจะมีสารไนเตรดและไนไตรดสูงนั้นเปนเรื่องที่
คอนขางยาก  ดังนั้นเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงและปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นควรปฏิบัติดังนี้

1. ไมรับประทานอาหารซ้ําซากจําเจ   เนื่องจากถาบังเอิญอาหารนั้นมีไนเตรดหรือ    
ไนไตรดสูง  รางกายจะไดรับสารเหลานี้เขาไปมากและซ้ําๆ  กัน

2.  หลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตวที่มีสีแดงผิดจากธรรมชาติ  เชน  เนื้อตากแดดควร
มีสีคล้ําไมใชสีแดง

3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทที่ตองผานขบวนการแปรรูปจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญใหนอยที่สุด

4.  รับประทานอาหารที่มีวิตามินอี  และรับประทานผักผลไมที่มีวิตามินซีสูงหลังอาหาร
เพราะวิตามินอีและวิตามินซีสามารถยับยั้งการเกิดไนโตรซามีนในกระเพาะอาหารได  ซึ่งสารนั้น
เปนสารกอมะเร็ง

5. หากจําเปนตองซื้ออาหารที่ใสสารกันบูด  ควรอานฉลากที่ระบุปริมาณการใส     
สารกันบูดวาเกินจากที่กําหนดหรือไม  หรือถาเปนไปไดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใส      
สารกันบูดประเภทอาหารสําเร็จรูปตางๆ  โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ  นอกจากจะ 
ปลอดภัยแลวยังจะไดคุณคาทางอาหารมากกวาอาหารสําเร็จรูปบางชนิด
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    ดิดินนปปรระะสิสิวว

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให

ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
ตามใบงานรวมกัน

1.  จงบอกความมุงหมายในการใชดินประสิวใสลงในอาหารประเภทเนื้อสัตว
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

                     2.  ดินประสิวมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัวเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3.  จงบอกอาการของคนที่รับประทานอาหารที่ใสดินประสิวในปริมาณมากเกิน
กําหนด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

4.  หากนักเรียนพบวาเนื้อเค็มที่ตองการซื้อมีสีแดงผิดปกตินักเรียนจะซื้อหรือไม  
เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
                                                                         ไชโย!  ทําเสร็จแลว….
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บับัตตรรกิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรสัสังงเเกกตต    ททดดลลอองง    แแลละะเเปปรีรียยบบเเทีทียยบบ

ลัลักกษษณณะะขขอองงออาาหหาารรที่ที่ใใสสดิดินนปปรระะสิสิววแแลละะไไมมใใสสดิดินนปปรระะสิสิวว

   คําสั่ง

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใส
ดินประสิวและไมใสดินประสิวโดยศึกษาจากบัตรกิจกรรม  แลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง  
พรอมทั้งบันทึกผลการทดลองที่ไดลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม เร่ือง  การสังเกต  ทดลอง  
และเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิว

วิธีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ใสดินประสิวและไมใสดินประสิว
อุปกรณการทดลอง
1.  เนื้อหมูสับจํานวน  1  ถวยตวง
2.  ถุงพลาสติก  2  ใบ
3. ดินประสิว
4. ยางรัดของ  2  เสน

ขั้นตอนการทดลอง
1. แบงเนื้อหมูสับใสลงในถุงพลาสติก  2  ถุง  ถุงละปริมาณเทาๆ  กัน
2. ใสดินประสิวประมาณ  ¼  ชอนชา  ลงในถุงใบที่  1  คลุกเคลาใหทั่วแลวใชยางรัด

ปากถุงใหแนน
3. สังเกตและบันทึกสี    กลิ่นของเนื้อหมู    พรอมทั้งใชมือบีบเพื่อสังเกตความเหนียว

ของเนื้อหมูเปนเวลา  3  วัน  แลวบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม

หมายเหตุ  ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหมูใหสังเกตเปนเวลา  3  วัน  โดยใหใชเวลา
วางนอกชั่วโมงเรียนในการสังเกตและจดบันทึก
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แแบบบบบับันนทึทึกกผผลลกกาารรทําทํากิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรสัสังงเเกกตต    ททดดลลอองงแแลละะเเปปรีรียยบบเเทีทียยบบ

ลัลักกษษณณะะขขอองงออาาหหาารรที่ที่ใใสสดิดินนปปรระะสิสิววแแลละะไไมมใใสสดิดินนปปรระะสิสิวว

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง     และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น

ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม     โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมใน
การอภิปรายและทํากิจกรรมรวมกัน

ใหนักเรียนสังเกต  สี  กลิ่น  และความเหนียวของเนื้อหมูทั้ง  2  ถุง  พรอมทั้ง
บันทึกผลการสังเกตลงในตาราง

ผลการทดลอง
ผลการสังเกตชนิดของอาหารที่ใชทดลอง

สี กลิ่น ความเหนียว
เนื้อหมูถุงที่  1  ใสดินประสิว
      วันที่  1
      วันที่  2
      วันที่  3

…………………
…………………
………………….

…………………
…………………
………………….

…………………
…………………
…………………..

เนื้อหมูถุงที่  2  ไมใสดินประสิว
      วันที่  1
      วันที่  2
      วันที่  3

…………………
…………………
………………….

…………………
…………………
………………….

…………………
…………………
…………………..

สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    ดิดินนปปรระะสิสิวว

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํากิจกรรมรวมกัน

         ดินประสิว
1.  ความมุงหมายในการใช   2.  คุณสมบัติ   3.  อันตราย   4.  วิธีการหลีกเลี่ยง
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แผนการสอนที่  6  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                       ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช    จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชเปนสารเคมีที่เกษตรกรนํามาฉีดพน เพื่อกําจัดแมลงและโรคพืชหากใช
ไมถูกวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย  ดังนั้นเราจึงจําเปนตองศึกษาวิธีใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชอยาง
ถูกวิธี

จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผล

ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคาง
4.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผลสรุป  และรายงานผลการปฏิบัติ

จากการทดลองผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา
5.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรู

พืช

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชไดถูกตอง
2.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผลตอสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอมไดถูกตอง
3.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคางไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต     วางแผน    ลงมือปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงาน

ผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดาไดถูกตอง
5.  นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชไดถูกตอง

เนื้อหา
1. สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช

1.1 ความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
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1.2 อันตรายจากการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
1.3 วิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคาง
1.4  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นสรางประสบการณ

                         1.1 นําขาวจากหนังสือพิมพที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชมาอานให
นักเรียนฟง  แลวสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับขาวที่นักเรียนไดฟง
                          1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียน  ใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดย
ครูนําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  
ประโยชน  และวิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดเเละอภิปราย
2.1 นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียน  เกี่ยวกับสาระสําคัญของ

สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  โดยครูนําผักคะนาที่ถูกแมลงกัดกินแลวมาใหนักเรียนสังเกต  พรอมทั้งรวมสนทนา
ซักถามนักเรียนวา  ผักคะนาถูกอะไรมากัดกิน  เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้แลวเกษตรกรมักนิยมใชอะไรมา          
แกปญหาใหผักผลไมแลนากินและใหผลผลิตสูงขึ้น

2.2 นํารูปภาพสารเคมีที่ใชในการกําจัดแมลงและศัตรูพืชมาใหนักเรียนดูประกอบการอภิปราย  
พรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมวา  นอกจากการใชสารเคมีแลวพืชบางชนิดยังสามารถนํามาใชเปนสารกําจัดแมลงได
แทนสารเคมี

2.2  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม

2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม  พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํา 
กิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรูและบัตรกิจกรรม  ซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การผลติสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา

3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด
3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช 

และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ไดสรางเปนแผนผัง
มโนทัศนลงในใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช

3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน   และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน
3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  จากการไดทํา

กิจกรรมกลุมของนักเรียน  พรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง
 4.  ขั้นประยุกตแนวคิด

4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
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4.2 ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน

ส่ือการเรียนการสอน
1.  ขาวจากหนังสือพิมพเกี่ยวกับการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
2. กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
3.  ผักคะนาที่แมลงกัดกิน
4.  รูปภาพสารเคมีที่ใชในการกําจัดแมลงและศัตรูพืช
5.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช   ใบงาน  เรื่อง  สาร

กําจัดแมลงและศัตรูพืช  บัตรกิจกรรม  เรื่อง  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา  แบบบันทึก
ผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา)

1. อุปกรณประกอบการทดลอง  ไดแก  เมล็ดสะเดา  น้ํา   กระปอง  ครก  ผาขาวบาง
7.  ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช

การวัดและประเมินผล

ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใช
สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  อันตรายที่เกิดจากการใชสาร
กําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
และวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคาง

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1 ใชทักษะในการสังเกต     วางแผน    ลงมือ
ปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงานผล     การปฏิบัติจาก
การทดลองผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ด
สะเดา

-  สังเกต -  แบบประเมิน
   ความสามารถในการ
   ปฏิบัติการทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม

       3.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน
เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช

-  ตรวจผลงานการ
    สรางแผนผัง
    มโนทัศน

-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผัง
   มโนทัศน
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แผนการสอนที่  6  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                       ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช    จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชเปนสารเคมีที่เกษตรกรนํามาฉีดพน เพื่อกําจัดแมลงและโรคพืช  หาก
ใชไมถูกวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย  ดังนั้นเราจึงจําเปนตองศึกษาวิธีใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
อยางถูกวิธี

จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผล

ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคาง
4.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต  วางแผน  ลงมือปฏิบัติ  บันทึกผลสรุป  และรายงานผลการปฏิบัติ

จากการทดลองผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชไดถูกตอง
2.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผลตอสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอมไดถูกตอง
3.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคางไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต     วางแผน    ลงมือปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงาน

ผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดาไดถูกตอง

เนื้อหา
1.   สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช

                          1.1  ความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
                          1.2  อันตรายจากการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
                          1.3  วิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคาง
                          1.4  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
     1.1  ครูนําผักคะนาที่มีรอยแมลงกัดกินเปนรูมาใหนักเรียนดูแลวสนทนาซักถามนักเรียนวา  

อะไรมากัดกินผักคะนา  และถาเกิดเหตุการณเชนนี้เกษตรกรใชวิธีใดแกปญหา
   1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชใหนักเรียนทราบ

พรอมกันทั้งชั้นเรียน
2.   ขั้นสอน

2.1  ครูนําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนพรอมกันทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับสาระ
สําคัญของสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช      พรอมทั้งสนทนาซักถามเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสารกําจัด
แมลงและศัตรูพืช  โดยครูนํารูปภาพของสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชมาประกอบการสนทนาซักถาม

2.2   ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง           ศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรมรวมกัน
ภายในกลุม  5 – 6  คน  ซึ่งใบความรูและบัตรกิจกรรมประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา
2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย  และวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง  สารกําจัด

แมลงและศัตรูพืช  และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา 
เพื่อหาขอสรุปของกลุม  แลวสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน

3.   ขั้นสรุป
 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช

ส่ือการเรียนการสอน
1. ผักคะนาที่มีหนอนกัดกินใบเปนรู
2. รูปภาพสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
3.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  ใบงาน  เร่ือง  สาร

กําจัดแมลงและศัตรูพืช  บัตรกิจกรรม  เรื่อง  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา  แบบบันทึก
ผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา)
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การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใช
สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  อันตรายที่เกิดจากการใชสาร
กําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
และวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคาง

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1 ใชทักษะในการสังเกต     วางแผน    ลงมือ
ปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติจากการ
ทดลองผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา

-  สังเกต -  แบบประเมินความ
    สามารถในการปฏิบัติ
    การทดลอง
-   แบบสังเกตพฤติกรรม
    การทํางานกลุม
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ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    สสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงแแลละะศัศัตตรูรูพืพืชช

คคววาามมมุมุงงหหมมาายยใในนกกาารรใใชชสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงแแลละะศัศัตตรูรูพืพืชช

เกษตรกรนิยมใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชฉีดพนผักผลไม  ทั้งนี้ก็เพื่อกําจัด
แมลงที่มากัดกินผักผลไมและปองกันโรคพืช

          อัอันนตตรราายยจจาากกสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงแแลละะศัศัตตรูรูพืพืชช

เราจะเห็นวาผักผลไมที่วางขายทั่วไปในทองตลาดนั้น สวนใหญมีสภาพที่ไมมีรอย
ชํารุดจาการกัดกินของแมลงทําใหแลดูนาซื้อมารับประทาน  ซึ่งผักผลไมเหลานี้จะผานการฉีดพน
ดวยสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  ในการฉีดพนสารพิษเกษตรกรมักฉีดพนสารพิษในปริมาณมาก
เกินขนาด หรือเก็บมาขายกอนกําหนด  ทําใหสารพิษสวนหนึ่งเกาะอยูที่ผิวและบางสวนซึมเขาไป
ในเนื้อเยื่อของพืชถารับประทานผักและผลไมที่มีสารพิษตกคางอยูสารพิษเหลานั้นจะเขาไปสะสม
ในรางกายเรื่อยๆ  จนมีปริมาณมากพอที่จะเปนอันตรายได

      นอกจากจะไดรับสารพิษจากพืชผักผลไมแลว  สัตวน้ําจากแหลงน้ําตางๆ  ที่
                          อาศัยอยูใกลแหลงเกษตรกรรมที่ใชปุยเคมี  สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  สัตวน้ํา
                       เหลานั้นอาจมีสารพิษ   ตกคางอยูดวยก็ไดผูบริโภคจึงไดรับสารพิษตกคางเหลานั้น  
เชน  สารหนู  (อารเซนิก)  ดิลดริน     อัลดริน  และดีดีที  ซึ่งอาจทําใหไดรับอันตรายถามีปริมาณสูง
ทําใหเกิดภาวะเสนโลหิตแตกในสมอง  โรคตับแข็ง  โรคมะเร็ง  เปนตน  และยังพบอีกวามีพอคาแม
คาบางรายใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช   ฉีดพนลงบนอาหารแหงจําพวก  เนื้อเค็ม  ปลาสลิด  
ปลาชอนแหง  ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อปองกันแมลงวันมาตอมหรือวางไขบนอาหารเหลานั้น  เมื่อ             
รับประทานอาหารที่ฉีดพนดวยสารพิษก็จะเปนอันตรายแกรางกายไดอีกเชนกัน
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                   ในการปลูกผักผลไมไวกินเองในครอบครัว  เราไมจําเปนตองใชสารกําจัด
           แมลงและศัตรูพืช  เราสามารถทําลายแมลงที่มากัดกินดวยวิธีการจับตัวหรือไข
           มาทําลาย         นอกจากนี้การเลือกพันธุพืชที่ปลูกและระยะเวลาในการปลูกที่
           เหมาะสม ก็อาจชวยลดปญหาแมลงมารบกวนได      เนื่องจากแมลงระบาดใน
           ชวงเวลานั้นเทานั้น  แตถาหากตองการใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชควรใช
           สารจากธรรมชาติมาทดแทน  เชน  สารสกัดจากใบยาสูบ  ตะไครหอม  ผลและ

รากของยี่โถ  เมล็ดและผลของสะเดา  วิธีการนํามาใชก็คือ นํามาตากแหงแลวปนเปนผงโปรยในที่
ตองการกําจัดแมลงและศัตรูพืช

    วิวิธีธีกกาารรลลาางงผัผักกผผลลไไมมใใหหสสะะออาาดด

วิธีการลางผักผลไมใหสะอาดมีอยูดวยกันหลายวิธี  เราสามารถเลือกใชไดตามความ
สะดวกของตนเอง  ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่ติดมากับผักผลไมไดดังนี้

วิธีที่  1  ลางใตกอกน้ําใหนําไหลซะผาน  แลวแชไวประมาณ  15  นาที  ใหสารพิษที่
เคลือบอยูภายนอกหลุดไป  จะลดปริมาณสารพิษไดประมาณ  54 – 63 %

วิธีที่  2  ลางน้ําใหสะอาดแลวแชในน้ําดางทับทิมหรือน้ํายาประมาณ  10  นาที  ลด
สารพิษไดประมาณ  54 – 68 %

วิธีที่  3  การลางดวยความรอน  สามารถลดสารพิษไดประมาณ  54 – 68 %
วิธีที่ 4  ลางน้ําใหสะอาด   แลวแชในน้ําปูนใสประมาณ  10  นาที   ลดสารพิษได

ประมาณ  34 – 52 %
วิธีที่ 5 ลางผักผลไมในน้ําสะอาด แชดวยสารละลายไฮโดรเจนเพอรออกไซด  ประมาณ  

10  นาที  ลดปริมาณสารพิษได  35 – 50 %
วิธีที่  6  ลอกหรือปลอกเปลือกแลวแชในน้ําสะอาด  ประมาณ  5 – 10  นาที  ลด    

สารพิษไดประมาณ  27 – 72 %
วิธีที่  7  แชน้ําซาวขาว  ประมาณ  10  นาที  ลดสารพิษไดประมาณ  29 – 38 %
วิธีที่  8  แชน้ําเกลือ  ประมาณ  10  นาที  ลดสารพิษไดประมาณ  29 – 38 %
วิธีที่  9  แชน้ําสมสายชู  ประมาณ  10  นาที  ลดสารพิษไดประมาณ  27 – 36 %
วิธีที่ 10  แชน้ํายาลางผัก  ประมาณ  10  นาที  ลดสารพิษไดประมาณ  22 – 36 %
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    สสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงแแลละะศัศัตตรูรูพืพืชช

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให

ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
ตามใบงานรวมกัน

1.  เกษตรกรนิยมนําสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชมาใชฉีดพนผักผลไม  ทั้งนี้เพราะมี
ความมุงหมายใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.  อันตรายจากการไดรับสารเคมีตกคางในพืชผักผลไม  ซึ่งถาสะสมในรางกายใน
ปริมาณมากจะกอใหเกิดโรคใดไดบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

3. ใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนชวยกันรวบรวมวิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษ     
ตกคาง  จากการที่นักเรียนไดปฏิบัติจริงเมื่ออยูบานวาแตละบานของนักเรียนใชวิธีเดียวกันหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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                                     3. วิธีการลางผักผลไมเพื่อลดสารพิษตกคางมีอยูดวยกันหลายวิธี
                      นักเรียนคิดวาวิธีใดชวยลดสารพิษตกคางไดมากที่สุด
                      ……………………………………………………………………………..
                       …………………………………………………………………………..
                          …………………………………………………………………………
                           ……………………………………………………………………….
                             ………………………………………………………………..
                              …………………………………………………………..
                            …………………………………………………………………
                               ……………………………………………………………………………
                         ………………………………………………………………………………….
              ………………………………………………………………………………………….
                ………………………………………………………………………………………

ไชโย !  ทําเสร็จแลว….
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บับัตตรรกิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรผผลิลิตตสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงแแลละะศัศัตตรูรูพืพืชชจจาากกเเมมล็ล็ดดสสะะเเดดาา

คําสั่ง

 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทดลองทําสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา  
โดยศึกษาจากบัตรกิจกรรมแลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง  พรอมทั้งบันทึกผลการทดลองที่ได
ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา

วิธีการผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่ไดจากสะเดา
อุปกรณการทดลอง
1.  ผลสะเดา     2.  ครก    3.  กระปอง    4.  น้ํา     5.  ผาขาวบาง

ขั้นตอนการทดลอง
1. นาํผลสะเดาแกที่ตากแดดจนแหงแลวมาบดใหเปนผงประมาณ  500  กรัม
2. นําผงสะเดาไปแชน้ํา  20  ลิตร  แชนาน  12  -  24  ชั่วโมงแลวกรองเอากากออก

เอากากไปโรยบนโคนตนพืช
3.  นําน้ําสะเดาที่ไดจากขอ  2  ไปทดลองฉีดพนในแปลงผักของโรงเรียนและนําไป

ทดลองใชที่บาน
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แแบบบบบับันนทึทึกกผผลลกกาารรทําทํากิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรผผลิลิตตสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงแแลละะศัศัตตรูรูพืพืชชจจาากกเเมมล็ล็ดดสสะะเเดดาา

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง     และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น

ลงในแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม     โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมใน
การอภิปรายและทํากิจกรรมรวมกัน

ผลการทดลอง
รายการที่สังเกตชนิดของสาร

สี กลิ่น
ผลการนําไปใชกําจัดแมลง

น้ําสะเดา

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

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

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

สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    สสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงแแลละะศัศัตตรูรูพืพืชช

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
               ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
               กิจกรรมรวมกัน

           สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช
       1.  ความมุงหมายในการใช    2.  อันตราย    3.   วิธีการลางผักผลไม
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แผนการสอนที่  7  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                               ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน           จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารกําจัดแมลงในบานเรือนจะมีทั้งชนิดสเปรยฉีดพน  ชนิดผง  ชนิดจุดใหเกิดควัน  ชนิดแผนระเหย
โดยอาศัยความรอนจากกระแสไฟฟาและชนิดเปนชอลกไวขีด  สารเคมีเหลานี้ออกฤทธิ์ในการทําลายสิ่งมีชีวิตจึง
ไมปลอดภัยสําหรับคนในบาน

จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงในบานและชนิดของ

สารกําจัดแมลงในบาน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงในบาน
3.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีใชสารกําจัดแมลงในบาน
4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแผนผังมโนทัศน   เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงในบาน  และชนิดของสารกําจัด

แมลงในบานไดถูกตอง
2.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง
3.  นักเรียนสามารถบอกวิธีใชสารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง
4.  นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง

เนื้อหา
1. สารกําจัดแมลงในบาน

1.1 ความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงในบาน
1.2 ชนิดของสารกําจัดแมลงในบาน
1.3 วิธีใชสารกําจัดแมลงในบาน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นสรางประสบการณ
     1.1  ทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช  พรอมทั้งสนทนา    ซัก

ถามนักเรียนวา  นักเรียนเคยใชสารกําจัดแมลงในบานหรือไม  ใชกําจัดแมลงอะไรบาง  และสารกําจัดแมลงใน
บานมีกี่ชนิด
                         1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดยครู
นําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเร่ืองสารกําจัดแมลงในบาน   พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจักรูปแบบ  
ประโยชน  และวิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดเเละอภิปราย
                          2.1 นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียน  เกี่ยวกับสาระสําคัญของ
สารกําจัดแมลงในบาน  โดยครูนําตัวอยางของสารกําจัดแมลงในบานชนิดตางๆ  มาประกอบการอภิปราย
                          2.2  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม
                          2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรู     พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํากิจกรรมตาม
ประเด็นที่ระบุไวในใบความรู  ซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน
3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด

                         3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง สารกําจัดแมลงในบาน  
พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ไดสรางเปนแผนผังมโนทัศนลงในใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลง
ในบาน
                         3.2  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน  และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน
                         3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสารกําจัดแมลงในบาน             จากการไดทํา
กิจกรรมกลุมของนักเรียนพรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง

4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
                         4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
                         4.2  ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน

ส่ือการเรียนการสอน
1.    กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน
2. ตัวอยางของสารกําจัดแมลงในบานชนิดตางๆ
3.   ซองกิจกรรม  (กาํหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน   ใบงาน  เร่ือง  สารกําจัด

แมลงในบาน)
4.    ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน
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การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใช
สารกําจัดแมลงในบาน  ชนิดของสารกําจัดแมลงในบาน
และวิธีใชสารกําจัดแมลงในบาน

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
   นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

       2.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน
เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน

-  สังเกต
-  ตรวจผลงาน
    การสรางแผนผัง
    มโนทัศน

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม
-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผัง
    มโนทัศน

แผนการสอนที่  7  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                               ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน           จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารกําจัดแมลงในบานเรือนจะมีทั้งชนิดสเปรยฉีดพน  ชนิดผง  ชนิดจุดใหเกิดควัน  ชนิดแผนระเหย
โดยอาศัยความรอนจากกระแสไฟฟาและชนิดเปนชอลกไวขีด  สารเคมีเหลานี้ออกฤทธิ์ในการทําลายสิ่งมีชีวิตจึง
ไมปลอดภัยสําหรับคนในบาน

จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงในบานและชนิดของ

สารกําจัดแมลงในบาน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงในบาน
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีใชสารกําจัดแมลงในบาน

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1.  นักเรียนสามารถบอกความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงในบาน  และชนิดของสารกําจัด

แมลงในบานไดถูกตอง
2.  นักเรียนสามารถบอกอันตรายที่เกิดจากการใชสารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง
3.  นักเรียนสามารถบอกวิธีใชสารกําจัดแมลงในบานไดถูกตอง
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เนื้อหา
1.   สารกําจัดแมลงในบาน

                         1.1  ความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงในบาน
                         1.2  ชนิดของสารกําจัดแมลงในบาน
                         1.3  วิธีใชสารกําจัดแมลงในบาน
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน
    1.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการใชสารกําจัดแมลงในบานวา นักเรียนเคยใชสารกําจัด

แมลงในบานบางหรือไม  และสารเหลานี้เราใชกําจัดแมลงชนิดใดบาง
                          1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องสารกําจัดแมลงในบาน  ใหนักเรียนทราบ  
พรอมกันทั้งชั้นเรียน

2.   ขั้นสอน
2.1 ครูนําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรู แกนักเรียนพรอมกันทั้งชั้นเรียน  เกี่ยวกับสาระ

สําคัญของสารกําจัดแมลงในบาน  พรอมทั้งสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับชนิดและความมุงหมายในการใช
สารกําจัดแมลงในบาน  โดยครูนําตัวอยางสารกําจัดแมลงในบานมาใชประกอบการสนทนาซักถาม

2.2  ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง  และศึกษาใบความรูรวมกันภายในกลุม  5 – 6
คน  ซึ่งใบความรูประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน
2.3 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย  และวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน     เร่ือง  สารกําจัด

แมลงในบานเพื่อหาขอสรุปของกลุม  แลวสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน
3.   ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสารกําจัดแมลงในบาน

ส่ือการเรียนการสอน
1.  ตัวอยางของสารกําจัดแมลงในบานชนิดตางๆ
2.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารกําจัดแมลงในบาน  ใบงาน  เร่ือง  สารกําจัด

แมลงในบาน)
การวัดผลและประเมิลผล

ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมายในการใช
สารกําจัดแมลงในบาน  ชนิดของสารกําจัดแมลงในบาน
และวิธีใชสารกําจัดแมลงในบาน

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน
-  สังเกต

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
    นักเรียน
-   แบบสังเกตพฤติกรรม
    การทํางานกลุม
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ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    สสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงใในนบบาานน

               

คคววาามมมุมุงงหหมมาายยใในนกกาารรใใชชสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงใในนบบาานน

                  สารกําจัดแมลงในบานเปนสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทําลายแมลงไดหลายชนิด
             โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการรบกวนของแมลงที่อาศัย
              อยูในบานเรือน  และเพื่อกําจัดพาหะนําโรค  เชน  ยุง  ปลวก  มด
               แมลงสาบ  เปนตน

                      ชชนินิดดขขอองงสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงใในนบบาานน

           สารกําจัดแมลงในบานแบงออกเปนหลายชนิด ไดแก
                     1.   ชนิดฉีดพน

                                2.   ชนิดผง
                                3.   ชนิดจุดใหเกิดควัน
                                4.   ชนิดชอลกสําหรับขีด
                                5.   ชนิดแผนระเหยโดยอาศัยความรอนจากกระแสไฟฟา

     ตัวอยางของสารที่ออกฤทธิ์กําจัดแมลง  ไดแก   อัลฟาไซพีมีทริน
              ไดคลอวอส   ดีดีที  เพอรมีทริน  พัลเลทริน  คลอรไพริฟอส    เปนตน
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    อัอันนตตรราายยจจาากกสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงใในนบบาานน

สารกําจัดแมลงในบานไมวาจะอยูในรูปของเหลว    ของแข็ง  หรือในรูปของแผนระเหย
โดยอาศัยความรอนจากกระเเสไฟฟา  ลวนสามารถกอใหเกิดอันตรายตอผูใชและสัตวเล้ียง      
เชนเดียวกันทั้งสิ้น  สารเหลานี้สามารถเขาสูรางกายไดทั้งทางผิวหนัง  ตา  ลมหายใจ  โดยถาหาก
หายใจเอาสารนี้เขาไปในรางกายจะทําใหเกิดอาการอึดอัด  หายใจไมออก  บางครั้งถึงกับหมดสติ  
บางชนิดถาถูกผิวหนังทําใหผิวหนังอักเสบ  เขาตาอาจทําใหตาบอดได  ดังนั้นเวลาใชจึงควร
ระมัดระวังในการใชเพราะหากเขาสูรางกายแลวจะถูกสะสมเปนอันตรายแกชีวิตได

    วิวิธีธีใใชชสสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงใในนบบาานนออยยาางงถูถูกกวิวิธีธี

สารกําจัดแมลงในบานแมวาเราจะนํามาใชประโยชนในดานของการกําจัดแมลง  
แตถาหากใชไมถูกวิธีอาจเปนอันตรายตอรางกายได  ดังนั้นเราควรศึกษาวิธีการใชสารกําจัดแมลง
ในบานอยางถูกวิธีซึ่งมีวิธีการใช  ดังนี้

1.  อานฉลากเพื่อดูคําแนะนํากอนใชและควรปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด
2.  เมื่อใชสารกําจัดแมลงแลวควรปดฝาใหแนน        เก็บในที่มิดชิดโดยเก็บใหหาง

จากมือเด็กและเปลวไฟ
3.  การใชสารกําจัดแมลงชนิดฉีดพน  ควรฉีดในที่ไมมีคนหรือมีสัตวอยูในหอง  

ควรทิ้งไวประมาณ  1  ชั่วโมง  กอนเขาไปใชหองควรเปดใหอากาศถายเท
4.   การใชสารกันยุงชนิดที่ตองจุดใหเกิดควัน  ตองจุดในที่มีอากาศถายเทสะดวก
5. ในการใชสารกําจัดแมลงในบานบางชนิดไมควรใชมือสัมผัสโดยตรง  เชน     

สารกําจัดแมลงชนิดผงควรใชชอนตัก
                       6.   หลังเลิกใชสารกําจัดแมลงในบานควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    สสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงใในนบบาานน

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให

ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
ตามใบงานรวมกัน

1. จงบอกชนิดของสารกําจัดแมลงในบาน
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………….

2. จงบอกความมุงหมายในการใชสารกําจัดแมลงในบาน
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………….

3. จงบอกอันตรายที่ไดรับจากสารกําจัดแมลงในบาน
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………
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 4.  จงบอกวิธีการใชสารกําจัดแมลงในบานอยางถูกวิธี
และปลอดภัย
………………………………………………………………………………………

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

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

ขอใหนักเรียนตั้งใจทํางานนะคะ
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ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    สสาารรกํากําจัจัดดแแมมลลงงใในนบบาานน

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
               ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
                กิจกรรมรวมกัน

         สารกําจัดแมลงในบาน
1.  ความมุงหมายในการใช   2.  ชนิด   3.  อันตราย   4.  วิธีใช
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แผนการสอนที่  8  กลุมทดลอง
วิธีสอนแบบมีสวนรวมโดยใชแผนผังมโนทัศน

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                                ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดในบาน                               จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารที่ใชทําความสะอาดในบานมีหลายชนิด  การเลือกใชสารทําความสะอาดในบานใหเหมาะสม
กับสภาพการใชงานจะทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต

จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบาน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความสะอาดในบาน
3.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต     วางแผน      ลงมือปฏิบัติ        บันทึกผลสรุปและรายงานผลการ

ปฏิบัติจากการทดลองผลิตสบู
4.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดใน

บาน

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบานไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความสะอาดในบานไดถูกตอง
3.   นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต   วางแผน     ลงมือปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงาน

ผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิตสบูไดถูกตอง
4.   นักเรียนสามารถสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดในบานไดถูกตอง

เนื้อหา
1. สารที่ใชทําความสะอาดในบาน

1.1  ประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบาน
1.2   ขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความสะอาดในบาน
1.3   การผลิตสบู
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นสรางประสบการณ

1.1  สนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการชวยเหลือแมทํางานบาน  เชน  การลางจาน  การซัก
ผา  การกวาดบานถูบาน  การทําความสะอาดหองน้ํา  การอาบน้ําใหนอง  เปนตน

1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาที่จะเรียนใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน  โดย
ครูนําเสนอเปนแผนผังมโนทัศนเกี่ยวกับเรื่องสารที่ใชทําความสะอาดในบาน   พรอมทั้งแนะนําใหนักเรียนรูจัก 
รูปแบบ  ประโยชน  และวิธีการสรางแผนผังมโนทัศน

2.  ขั้นสะทอนความคิดเเละอภิปราย
2.1  นําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับสาระสําคัญของ

สารที่ใชทําความสะอาดในบาน  โดยครูนําตัวอยางของสารที่ใชทําความสะอาดในบานหลายๆ  ชนิดมาให      
นักเรียนดูพรอมทั้งสนทนาซักถามนักเรียนวา  นักเรียนเคยใชสารเคมีเหลานี้หรือไม  และถาเคยนักเรียนคิดวา
สารเคมีเหลานี้เราใชทําอะไร

2.2  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุมๆ  ละประมาณ  5 – 6  คน  ใหสมาชิกในกลุมแตงตั้ง
ประธานและเลขาของกลุม  จากนั้นครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุม

2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรม พรอมทั้งแบงหนาที่กันทํา  
กิจกรรมตามประเด็นที่ระบุไวในใบความรู และบัตรกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารที่ใชในการทําความสะอาดในบาน
บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสบู

3.  ขั้นสรางความคิดรวบยอด
                          3.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เรื่อง  สารที่ใชทําความสะอาดใน
บาน  และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เร่ือง  สารที่ใชในการทําความสะอาดในบาน  พรอมทั้งสรุปเนื้อหาที่ได
สรางเปนแผนผังมโนทัศนลงในใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารที่ใชในการทําความสะอาดในบาน
                          3.2 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงาน       และนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้น
เรียน
                          3.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสารที่ใชทําความสะอาดในบาน  จากการได
ทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน    พรอมทั้งครูแนะนําใหนักเรียนแกไขแผนผังมโนทัศนในสวนที่บกพรอง
 4.  ขั้นประยุกตแนวคิด
                          4.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันแกไขแผนผังมโนทัศนใหถูกตอง
                          4.2 ครูแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
                          4.3  นักเรียนแตละกลุมนําผลงานกลุมรวมกันจัดแสดงนิทรรศการ  พรอมทั้งชื่นชมผลงาน

ส่ือการเรียนการสอน
1. กระดาษโปสเตอรแผนใหญสําหรับนําเสนอแผนผังมโนทัศน เร่ืองสารที่ใชทําความสะอาดใน

บาน
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2.  ตัวอยางนํายาลางจาน  น้ํายาลางหองน้ํา  สบู  ยาสีฟน  แชมพู
3.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดในบาน ใบงาน  เร่ือง  สารที่

ใชทําความสะอาดในบาน  บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสบู  แบบบันทึกผลการทํา   กิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสบู)
4.   อุปกรณสําหรับผลิตสบู      ไดแก      น้ํามันพืช      สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด

ถวยแกว   แทงแกวคนสาร  บีกเกอร  ถวยกระดาษ
5.  ใบงานการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดในบาน

การวัดผลและประเมิลผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของสารที่ใชทํา
ความสะอาดในบาน  และขอควรปฏิบัติในการใชสารทํา
ความสะอาดในบาน

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
    นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1 ใชทักษะในการสังเกต     วางแผน    ลงมือ
ปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงานผลการปฏิบัติจากการ
ทดลองผลิตสบู

-  สังเกต -  แบบประเมินความ
   สามารถในการปฏิบัติการ
   ทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
   การทํางานกลุม

3.  ความรูความเขาใจในการสรางแผนผังมโนทัศน  เร่ือง
สารที่ใชทําความสะอาดในบาน

-  ตรวจผลงาน
   การสรางแผนผัง
   มโนทัศน

-  แบบประเมินผลงาน
   การสรางแผนผังมโนทัศน

แผนการสอนที่  8  กลุมควบคุม
วิธีสอนตามคูมือครู

หนวย  สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน                               ชั้นประถมศึกษาปที่  5 
เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดในบาน                               จํานวน  6  คาบ  (คาบละ  20  นาที)
********************************************************************************************************************
สาระสําคัญ

สารที่ใชทําความสะอาดในบานมีหลายชนิด  การเลือกใชสารทําความสะอาดในบานใหเหมาะสม
กับสภาพการใชงานจะทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต

จุดประสงคปลายทาง
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบาน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความสะอาดในบาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



294

3.  เพื่อใหมีทักษะในการสังเกต       วางแผน      ลงมือปฏิบัติ      บันทึกผลสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติจากการทดลองผลิตสบู

จุดประสงคนําทาง
เม่ือจบบทเรียนแลว
1. นักเรียนสามารถบอกประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบานไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความสะอาดในบานไดถูกตอง
3.   นักเรียนสามารถใชทักษะในการสังเกต   วางแผน     ลงมือปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงาน

ผลการปฏิบัติจากการทดลองผลิตสบูไดถูกตอง

เนื้อหา
1.  สารที่ใชทําความสะอาดในบาน

                 1.1  ประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบาน
                        1.2  ขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความสะอาดในบาน
                         1.3  การผลิตสบู

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน

                         1.1  ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันของนักเรียนเร่ิมตั้งแตตื่นนอนวา      
นักเรียนทําอะไรบาง  เชน  ลางหนา  แปรงฟน  อาบน้ํา  ทําความสะอาดบาน  ชวยแมลางจาน  เปนตน
                         1.2  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องสารที่ใชทําความสะอาดในบานใหนักเรียน
ทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน

2.   ขั้นสอน
2.1  ครูนําเสนอบทเรียนและชี้แจงสาระความรูแกนักเรียนพรอมกันทั้งชั้นเรียน    เกี่ยวกับสาระ

สําคัญของสารที่ใชทําความสะอาดในบาน  โดยครูนําตัวอยางของสารที่ใชทําความสะอาดในบานมาใหนักเรียน
ดูพรอมทั้งสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบาน

2.2 ครูแจกซองกิจกรรมใหนักเรียนอานคําส่ัง      ศึกษาใบความรูและบัตรกิจกรรมรวมกันใน
กลุม  5 – 6  คน  ซึง่ใบความรูและบัตรกิจกรรมประกอบดวยเนื้อเรื่อง  ดังนี้

ใบความรู  เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดในบาน
บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสบู
2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย  และวิเคราะหคําถามที่มีในใบงาน  เร่ือง  สารที่ใชทํา

ความสะอาดในบาน  และแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เรื่อง  การผลิตสบู  เพื่อหาขอสรุปของกลุม  แลวสงตัว
แทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน
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3.   ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสารที่ใชทําความสะอาดในบาน

ส่ือการเรียนการสอน
1.  ตัวอยางนํายาลางจาน  น้ํายาลางหองน้ํา  สบู  ยาสีฟน  แชมพู
2.  ซองกิจกรรม  (กําหนดชื่อใบความรู  เร่ือง  สารที่ใชทําความสะอาดในบาน  ใบงาน  เร่ือง  สารที่

ใชทําความสะอาดในบาน  บัตรกิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสบู  แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม  เรื่อง  การผลิตสบู)
3. อุปกรณสําหรับผลิตสบู      ไดแก      น้ํามันพืช      สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด   ถวยแกว

แทงแกวคนสาร  บีกเกอร  ถวยกระดาษ

การวัดและประเมินผล
ส่ิงที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

       1.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของสารที่ใชทํา
ความสะอาดในบาน  และขอควรปฏิบัติในการใชสารทํา
ความสะอาดในบาน

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
   นักเรียน

-  ประเด็นการซักถาม
-  แบบประเมินผลงาน
   นักเรียน

        2.  ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
             2.1 ใชทักษะในการสังเกต     วางแผน    ลงมือ
ปฏิบัติ    บันทึกผลสรุปและรายงานผล     การปฏิบัติจาก
การทดลองผลิตสบู

-  สังเกต -  แบบประเมินความ
   สามารถในการปฏิบัติ
    การทดลอง
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
    การทํางานกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



296

ใใบบคคววาามมรูรู
เเรื่รื่อองง    สสาารรที่ที่ใใชชทําทําคคววาามมสสะะออาาดดใในนบบาานน

   ปปรระะเเภภททขขอองงสสาารรที่ที่ใใชชทําทําคคววาามมสสะะออาาดดใในนบบาานน

สารที่ใชทําความสะอาดในบานมีหลายประเภท  ไดแก  สารที่ใชทําความสะอาด     
รางกาย  สารที่ใชทําความสะอาดเสื้อผา  สารที่ใชทําความสะอาดภาชนะเครื่องครัว  และสารที่ใช
ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ

สารที่ใชทําความสะอาดรางกาย    ไดแก
1.  สบูเปนสารทําความสะอาดมีทั้งชนิดเหลวและชนิดแข็ง  ทําจากไขมันพืชหรือไข

มันสัตวผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (โซดาไฟหรือโซดาแผดเผา)  หรือโพแทสเซียม      
ไฮดรอกไซด  สบูมี  2  ชนิดคือ  สบูที่ใชสําหรับทําความสะอาดรางกายและสบูซักผา  สบูที่ใชทํา
ความสะอาดรางกายจะมีความเปนเบสนอยกวาสบูซักผา  เพราะจะไดไมระคายเคืองผิว

2.  แชมพู  ใชทําความสะอาดศีรษะและเสนผมเปนสารเคมีออนๆ  ประกอบดวย
สารที่ทําใหมีฟอง  สารกําจัดรังแค  สารที่ทําใหผมนิ่มไมกรอบ  เติมสีและน้ําหอม ถาตองการให
เย็น      ก็เติมเมนทอลและสารทําใหอยูตัว

สารที่ใชทําความสะอาดเสื้อผา  ไดแก
ผงซักฟอก  เปนสารที่ใชทําความสะอาดเสื้อผามีทั้งชนิดที่เปนของแข็ง  ของเหลว   

สวนใหญจะประกอบดวยสารที่ทําใหเสื้อผาขาวโดยผงซักฟอกจะไปลดแรงดึงผิวของน้ําทําให
อนุภาคของน้ําสัมผัสกับส่ิงสกปรกไดงายขึ้น  ส่ิงสกปรกจะแตกเปนอนุภาคเล็กๆ  หลุดจากเนื้อผา
ไปกระจายอยูในน้ํา
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สารที่ใชทําความสะอาดภาชนะเครื่องครัว
 น้ํายาประเภทนี้มุงใชขจัดคราบไขมันและกลิ่นคาวของภาชนะที่ใชกับอาหาร  เพราะมี

      สวนเกี่ยวของกับอวัยวะภายในจึงตองใชสวนประกอบทางเคมีที่คอนขางออน  เพื่อไมใหเปน
       อันตรายแกรางกาย

สารที่ใชทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ
น้ํายาประเภทนี้ใชทําความสะอาดหองน้ําและเครื่องสุขภัณฑที่มีความสกปรกเปรอะ

เปอนมากกวาสิ่งอื่นและมีกลิ่นไมสะอาด  น้ํายาที่ใชจึงเปนสารเคมีที่มีคุณสมบัติเปนกรดที่ทําจาก
กรดเกลือ  กรดกํามะถัน ซึ่งมีฤทธิ์กัดคอนขางรุนแรง

ขขออคคววรรปปฏิฏิบับัติติใในนกกาารรใใชชสสาารรทําทําคคววาามมสสะะออาาดดใในนบบาานน

สารที่ใชทําความสะอาดในบานมีอยูหลายประเภท  ซึ่งใชทําความสะอาดเฉพาะ
อยาง        ดังนั้นในการใชสารเคมีดังกลาวควรใชใหถูกประเภทของการใชงาน  ซึ่งมีขอควรปฏิบัติ
ในการใชสารทําความสะอาดในบาน  มีดังนี้

1. อานฉลากดูคําแนะนํากอนใชและปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด
2.  ควรใชน้ํายาทําความสะอาดใหเหมาะสมกับประเภทการใชงาน
3.  ขณะใชสารทําความสะอาดชนิดที่ใชซักผา  ลางเครื่องสุขภัณฑ  และลางภาชนะ

เครื่องครัว  ควรระมัดระวังอยาใหเขาตาอาจทําใหระคายเคืองหรือทําใหตาบอดได  โดยเฉพาะ   
น้ํายาลางเครื่องสุขภัณฑซึ่งมีฤทธิ์เปนกรดอยางแรงจะทําใหเกิดการระคายผิวหนังจนเปนแผลได

4.  เมื่อพบวามีอาการแพจากสารที่ใชทําความสะอาดรางกายและเสื้อผา  ควรหยุดใช
แลวเปลี่ยนยี่หออ่ืนทันที

5.  เมื่อใชเสร็จแลวควรปดฝาเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
6.  ขวดที่ใสน้ํายาทําความสะอาดเมื่อใชหมดแลว   ไมควรเผาหรือทิ้งลงแมน้ําลําคลอง

เพราะจะทําลายสิ่งแวดลอมและเกิดมลพิษได
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ใใบบงงาานน
เเรื่รื่อองง    สสาารรที่ที่ใใชชทําทําคคววาามมสสะะออาาดดใในนบบาานน

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้    แลวตอบคําถามให

ถูกตองโดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรม
ตามใบงานรวมกัน

1.  ใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนชวยกันรวบรวมชื่อสารที่ใชทําความสะอาดในบาน
ที่นักเรียนรูจัก  สรุปแยกเปนประเภทการใชงานลงในตารางที่กําหนดให

ประเภทของสารที่ใชทําความสะอาดในบาน
ทําความสะอาด

รางกาย
ทําความสะอาด

เสื้อผา
ทําความสะอาด
ภาชนะเครื่องครัว

ทําความสะอาด
เครื่องสุขภัณฑ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



299

             2.  จงบอกขอควรปฏิบัติในการใชสารทําความสะอาดในบานที่ถูกวิธี
…………………………………………………………………………………

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

                                                                                         
    ขอใหชวยกันทําทุกคนนะคะ….
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บับัตตรรกิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรผผลิลิตตสสบูบู

คําสั่ง

1. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันทําการทดลองผลิตสบู  โดยศึกษาจากบัตรกิจกรรม    
แลวปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง  พรอมทั้งบันทึกผลการทดลองที่ไดลงในแบบบันทึกผลการทํา
กิจกรรม  เร่ือง  การผลิตสบู

การผลิตสบู
อุปกรณการทดลอง
1.  น้ํามันจากพืช 4.  ถวยกระดาษ
2.  ถวยแกว 5.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
3.  แทงแกว

ขั้นตอนการทดลอง
1. เทสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและน้ํามันพืช  อยางละ 10  ลูกบาศกเซนติเมตร

ลงในถวยกระเบื้อง
2. ใชแทงแกวคนสารละลายทั้ง  2  ชนิดไปเรื่อยๆ  จนไดของเหลวสีขาวขน
3. เทของเหลวที่ไดลงในแมพิมพพลาสติกทิ้งไวประมาณ  2  วัน  แกะแมพิมพออกจะ

ไดสบูซักผาตามตองการ
4.  นําสบูที่ไดไปทดลองซักผา
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แแบบบบบับันนทึทึกกผผลลกกาารรทําทํากิกิจจกกรรรรมม
เเรื่รื่อองง    กกาารรผผลิลิตตสสบูบู

ชื่อสมาชิก…………………………………………………………………กลุม……….ชั้น……...
คําชี้แจง   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง     และบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น

ลงในแบบบันทึกผลการทดลอง     โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายและทํากิจกรรมรวมกัน

ผลการทดลอง
รายการที่สังเกตชนิดของสาร

สี กลิ่น
ผลการนําไปใชทดลองซักผา

สบูซักผา

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

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

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

สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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ใใบบงงาานนกกาารรสสรราางงแแผผนนผัผังงมมโโนนทัทัศศนน
เเรื่รื่อองง    สสาารรที่ที่ใใชชทําทําคคววาามมสสะะออาาดดใในนบบาานน

ชื่อสมาชิก……………………………………………………….  กลุม………..  ชั้น…………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนด
                ใหดานลาง  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
                กิจกรรมรวมกัน

          สารที่ใชทําความสะอาดในบาน
1.  ประเภท   2.  ขอปฏิบัติในการใช 
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เเออกกสสาารรปปรระะกกออบบกกาารรสสรราางงใใบบคคววาามมรูรู

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ.  คูมือครูสรางเสริมประสบการณชีวิตวิทยาศาสตร  ชั้น
ประถมศึกษาปที่  5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542.

                 . หนังสือเรียนสรางเสริมประสบการณชีวิต  วิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  5.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541

กระทรวงสาธารณสุข.  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คูมือวิทยากร. เลมที่  2, โครงการ
รณรงคความรูดานอาหารและยา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย  จํากัด, 2534.
. คูมือผูบริโภคดานสาธารณสุขสําหรับเจาหนาที่. กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย  จํากัด, 2534.

 กฤษณา  วิเชียรเพชร และจินตนา  คําตา.  หนังสือเสริมประสบการณสรางเสริมประสบการณชีวิต
แนวใหมชั้นประถมศึกษาปที่  5.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร, 2544.

นิภาภรณ  จัยวัฒน  และคณะ.  เอกสารแนะนําผูบริโภค.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการ
เกษตรแหงประเทศไทย  จํากัด, 2534.

พรพรรณ  รพี.  บริโภคปลอดภัย.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ม.ป.ป.
วิจิตร  บุณยะโหตระ.  ภัยจากอาหาร.  กรุงเทพฯ:บริษัท  พี. รุงโรจนการพิมพ  จํากัด, 2533.
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
ที่อยู 9  หมู  13  ตําบลหลักสาม  อําเภอบานแพว

จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ทํางาน โรงเรียนวัดใหญบานบอ  (บานบอราษฎรบํารุง)  ตําบลบานบอ

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.  2530 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวันครู  2500  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ  2536 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย  อําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ.  2540 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (เกียรตินิยม  อันดับ  2)
สาขาการศึกษาปฐมวัย  สถาบันราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.  2546 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                                  (ศษ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร  (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร)

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2540 – 2541  อาจารย  1  ระดับ  3  โรงเรียนวัดใหญบานบอ

(บานบอราษฎรบํารุง)  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.2542 – ปจจุบัน  อาจารย  1  ระดับ  4  โรงเรียนวัดใหญบานบอ

(บานบอราษฎรบํารุง)  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
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