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The purposes of this research were 1) to compare science process skills of eighth
grade students before and after being taught by constructivism teaching approach. 2) to study
the students’ opinions towards constructivism teaching approach. The samples consisted of
30 eighth grade students, Wat Thachai (Prachanukul) School under the jurisdiction of the
Office of Suphanburi Education Service Area 2. The research design was the One Group
Pretest–Posttest Design and conducted within 30 hours, second semester of the academic
year 2007. The instruments employed to collect data included : 1) lesson plans 2) science
process skills test. 3) questionnaire. The obtained data were analyzed by mean, standard
deviation, t - test dependent and content analysis.
The results of research findings were as follow:
1. The average scores in science process skills earned before and after being
taught by constructivism teaching approach was statistically significant different at the level of
0.05 whereas the students’ scores earned after being taught by constructivism were higher
than the scores earned before the instruction.
2. The students expressed their positive opinions toward

the constructivism

teaching approach at a high level of agreement and also revealed that the constructivism
teaching approach could encourage them to be anxious to learn and also they could apply
knowledge for their daily life.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศในป จ จุ บั น ทํ า ให เ กิ ด การ
แขงขันในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น การพัฒนาเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง การศึกษา
ดานวิทยาศาสตรถือวาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาสังคม และความเจริญกาวหนาของประเทศ
เพราะวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่มี ความสําคัญตอการดํ ารงชีวิตประจําวันของมนุษย จะเห็นไดวา
วิ ท ยาศาสตร มี บ ทบาทในด า นต า งๆ มากขึ้ น ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ การเกษตร อุ ต สาหกรรม
การแพทยและการสาธารณสุข ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดวิทยาการและความรู
ใหมๆ เกิดขึ้น ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยทําใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด การคนควา
หาความรู สรางสิ่ ง ใหม มี ก ารใชเ หตุผลในการแกปญหาอย า งเป น ระบบ วิทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต รวมถึงการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา ในมาตรา 81 ที่เกี่ยวกับการศึกษาดานวิทยาศาสตรไววา รัฐบาลตอง
เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับวาเปนครั้งแรกของประเทศ
ไทยที่กลาวถึงบทบาทของวิทยาศาสตรอยางชัดเจน
ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ. 2545 – 2559)
ที่มีการกําหนดแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ ขอ 4 ในดานการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น ตองพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ มีนโยบายเสริมสรางความรู และ
การเรี ยนรูด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใ หเ กิด ขึ้นกั บคนไทยในแตละชวงอายุตามวัยอยาง
เหมาะสมทุกคน โดยกําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรที่เหมาะสมใน
แตละระดับการศึกษา ตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร และเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง สามารถนําความรูความเขาใจ
และใชศักยภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
ประกอบอาชีพตลอดจนปรับปรุงเนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีการบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนอยางเหมาะสม และจากแนว
1

2
นโยบายเพื่อการดําเนินการ ขอ 2 การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพ รัฐบาลกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด โดยการเรียนรูจากประสบการณจริง ไดคิดและปฏิบัติเอง
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีความยืดหยุนใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนรูในสิ่งที่
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝกปฏิบัติในสภาพที่เปนจริงรูจัก
คิด วิเ คราะห และแก ปญหาดว ยตนเอง เกิด การใฝรูอยางต อเนื่อง และสามารถนําความรูไ ปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน และจากการสรุปผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 พบวาการ
เรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร ข องประเทศไทยยั ง ไม บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค เ ท า ที่ ค วร ความรู
ความสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยลดลง ทั้งในดานกระบวนการความคิด ความรูทางวิชาการ ดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 50-53)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 ไดมีการกําหนด
ยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ ห มี บ ทบาทในการ
สนับสนุน ฟนฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงเนนการประยุกตใชและพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี
ความสามารถในการประยุกตใชและพัฒนาตอยอดองคความรูและเทคโนโลยี เสริมสรางพื้นฐาน
ความคิดแบบวิทยาศาสตรโดยปฏิรูประบบการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อเสริมสราง
แนวคิดและองคความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปจจุบันความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตางๆไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วประกอบกับการเรียนรูขอมูลขาวสารตางๆ สามารถ
แพรหลายถึงกันอยางไรพรมแดน สงผลใหแตละประเทศตองเรงรัดพัฒนาคนใหมีความรูเทาทัน
วิ ท ยาการต า งๆ เหล า นั้ น เพื่ อ ให ส ามารถพั ฒ นาประเทศให ก า วหน า ทั ด เที ย มกั น (สํ า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา 2541 : คํานํา )
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 22 ไดกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 23 เนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให
ความสําคัญของการบูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู ในสวนของการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรตองการใหเกิดทั้งความรู ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเจตคติทาง
วิ ท ยาศาสตร และการให ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
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(กระทรวงศึกษาธิการ 2543 : 12-13 ) ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ( กรมวิชาการ 2544 : 9 ) ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดมีกําหนด
จุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการ โดยผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนทุกขั้นตอน ทํากิจกรรมที่หลากหลายในการทําสิ่งตางๆ รอบตัว ไดพัฒนากระบวนการคิดขั้น
สูง มีการวางแผนและลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบดวยกระบวนการที่หลากหลาย จาก
แหลงการเรียนรูที่เปนสากลและทองถิ่น คิดและตัดสินใจเลือกขอมูลที่เปนประโยชนในการ
แกปญหา แลวสื่อสารสิ่งที่เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ใหผูอื่นรับรู และเกิดการพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร
จากการรายงานผลของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดศึกษา
และคิดคนกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาแนะนําใหครูใชในการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร กระบวนการเรียนการสอนดังกลาวไดเสนอไวทั้งในหนังสือเรียน และ
คูมือครูที่ใชเปนแนวทางใหครูนําไปใช และจากการวิจัยสรุปไดวามีการใชกระบวนการเรียนการ
สอนในลักษณะที่เสนอไวดังกลาวคอนขางนอย การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนของ
ประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงทั้งดานเนื้อหา ความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดแก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร และจาก
การรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(National Test ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2549 พบวา วิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.64 ในจํานวนนักเรียนทั้งหมด 751
คนมีจํานวนนักเรียนที่ตองปรับปรุง รอยละ 16.91 ระดับพอใชรอยละ 76.43 และระดับดีรอยละ
6.66 และจากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปของโรงเรียน วัดทาไชย (ประชานุกูล ) ใน
ปการศึกษา 2548 - 2549 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยรอยละ 56 .45
และ58. 34 ตามลําดับ และจากการสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา ผล
การวัดผลประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในเกณฑที่ตองพัฒนาใหผานเกณฑ
เปาหมายที่กําหนดไว คือ รอยละ 60 โดยเฉพาะในดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน เชน การตั้งคําถาม การตั้งสมมติฐาน การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผลอภิปรายผล
และสรุปผล การรายงานผลการทดลอง ซึ่งมีสาเหตุในดานตาง ๆ ประกอบกัน ไดแก ครูผูสอนจัด
กิจกรรมที่ฝกปฏิบัติดานการทดลองคอนขางนอย การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังมีการเนนเนื้อหา
สาระและความจําคอนขางมาก และนักเรียนสวนมากมีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชายากและมีเจตคติ
ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละความพึ ง พอใจในการเรี ย นน อ ย ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น
ความสําคัญ และมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สรุปไดวาครูผูสอนมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการจัดกระบวนการ
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เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน คนควาหาความรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฝก
กระบวนการคิดใหกับผูเรียนใหมีโอกาสทํากิจกรรมใหมากที่สุด ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหา
ดังกลาว จึงไดทําการศึกษารวบรวมสาเหตุ ผลการวิจัยและแนวคิดของนักการศึกษา สรุปไดวา
สาเหตุที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ความแตกตางระหวางบุคคลในการ
เรียนรู และวิธีการจัดการเรียนรูของครู โดยครูจํานวนยังยึดตัวเองเปนศูนยกลาง ถายทอดความรู
ที่เนนการฝกทองจําเนื้อหา และใหขอมูลเปนสวนใหญ
มีการสอนฝกใหนักเรียนไดคิดและ
วิเคราะหตามนอย
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของน้ําคาง เพิ่มพูน ( 2541 :
บทคัดยอ ) พบวา ปญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของครู
วิทยาศาสตร ไดแก ครูขาดความรูความชํานาญในการสอน ไมไดรับการศึกษาอบรม ครูมีงานใน
หนาที่รับผิดชอบมาก เวลาในการสอนไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ( 2535 : 57 ) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมประสบผลสําเร็จ
นั้นสวนหนึ่งเกิดจากตัวครู คือครูไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังยึดตัวครูเปนศูนยกลางการเรียน
และครูไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนใหบรรลุจุดประสงคในการพัฒนาทักษะทั้ง 3 ดาน คือ
ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย ซึ่งสอดคลองกับ สุวิทยและอรทัย มูลคํา( 2543 :
21 ) กลาววา ภารกิจสําคัญของครู คือ การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถ
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองได และสง เสริ มใหผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตาม
ศักยภาพเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ครูยุคปจจุบันตองเปนครูมืออาชีพซึ่งบทบาท
ของครูมืออาชีพ คือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสอน จากการสอนความรูใหแกผูเรียนมา
เปนการสอนวิธีหาความรู ใหกับนักเรียนในโลกแหงความรูมากมายเหลือคณานับเกินกวาที่คุณครู
คนไหนๆ จะสามารถสอนผูเรียนใหเรียนรูจนหมดได ซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ( 2545 : 4 ) โดยกลาววา วิธีการเรียนการสอนที่ไมเนนกระบวนการ ใหผูเรียน
พัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรูดวยตนเองทําให
ผูเรียน ขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหาคําตอบ เนื่องจากการสอนขาดทักษะและความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห เชิงสังเคราะหและประเมินคา ยังเนนการสอนหนังสือมากกวาสอนคน
นอกจากนั้นยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสาเหตุที่สําคัญของ
ปญหา คือ วิธีการสอนของครูซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรนั้น มีรูปแบบการ
เรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมหลายรู ป แบบขึ้ น อยู กั บ ความสามารถในการนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ข อง
ครูผูสอน และความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติที่เสนอแนะวา “ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย จะกระตุนให
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เด็กที่มีความสนใจหรือมีความสามารถแตกตางกันไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและคนพบศักยภาพของ
ตนเอง ” อันเปนแนวทางสําคัญในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เนนตัวผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู
ดังนั้นครูจึงเปนบุคคลสําคัญที่ตองคนหาศักยภาพของผูเรียน และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ศักยภาพและความตองการของผูเรียน
ในปจจุบันนักการศึกษาไดยึดหลักการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวไดวา
การสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การสอนที่มุงเนนจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการ
ดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมและ
ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ( กรมวิชาการ 2543 : 1) ซึ่งสอดคลอง
แนวความคิดของเยเกอร(Yager 1991, อางถึงใน หนึ่งนุช กาฬภักดี 2543: 38-39) ที่กลาววา การ
จัด การเรีย นรู ต ามแนวคอนสรัค ติวิ ซึ ม เป น การใชคํ า ถามและความคิ ด เห็น ประสบการณ ข อง
นักเรียนในการวางแผนการสอน สงเสริมความเปนผูนํา ความรวมมือ การหาแหลงขอมูลขาวสาร
และการนําความคิดเห็นไปปฏิบัติ และสอดคลองกับพิมพันธ เดชะคุปต (2545 :14) ที่กลาววา การ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนที่เนนใหผูเรียนสราง
ความรู ใ หม และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ใ หม โดยใช ก ระบวนการทางป ญ ญาหรื อ กระบวนการคิ ด
กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการกลุม และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการ
เรี ย น สามารถนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ไ ด โดยครู มี บ ทบาทเป น ผู อํ า นวยความสะดวก จั ด
ประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรมีหลายวิธี ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(Inquiry Learning) การ
เรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรูแบบโครงงาน (Science Project Method )
การสอนแบบทดลอง การสอนแบบคนพบ เปนตน
จากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการดั ง กล า ว ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะนํ า รู ป แบบการจั ด
กระบวนการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เนื่องจากเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเรียนรูดวยการ
สร า งความรู ด ว ยตนเอง ส ง เสริ ม ประสบการณ ต รงในการปฏิ บั ติ ง าน ให ผู เ รี ย นได ใ ช ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคนควาหาความรู ฝกทักษะกระบวนการคิดและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนการจัดกระบวนการเรียนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ในสวนที่เกี่ยวของกับแนวการจัดการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24
ที่ไดกลาวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง ผูเรียนมีความสําคัญ เรียนรูดวยการสรางองค
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ความรูดวยตนเอง การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
เน น ความรู แ ละทั ก ษะด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การจั ด กระบวนการเรี ย นรู มุ ง พั ฒ นา
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา
โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ยึดการปฏิบัติได คิดเปน ทําเปน ดังนั้น
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
จึงเปนการจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่
เหมาะสมตอการปฎิรูปการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม ( Constructivism ) และศึกษาผลการวิจัย เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ( Constructivism ) เปนแนวคิดที่มีรากฐาน 2 ทาง คือ รากฐาน
ทางปรัชญา และจิตวิทยา แนวคิดซึ่งเปนที่มาของปรัชญาคอนสตรัคติวิซึมนั้นมีแนวคิดของนัก
ปรัชญาหลายคนดวยกัน ไดแก จอหน ดิวอี้ ( John Dewey ) ซึ่งมีแนวคิดวาผูเรียนตองเรียนรู
ควบคูไปกับการกระทํา ( Learning by doing ) และผูเรียนตองมีการทําความเขาใจความรูใหม
โดยตองอาศัยประสบการณเดิมที่สั่งสมมาเปนพื้นฐาน การเรียนรูเปนความพยายามเชิงสังคม จาก
แนวคิดนี้จึงเปนที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน ที่เรียกวา การเรียนรูแบบรวมมือ ( Cooperative
Learning ) ซึ่งเนนความสําคัญของการสรางความรูโดยกลุมคนในสังคม ( Social Construction of
Knowledge ) และแนวคิดที่มีอิทธิพลอีกแนวคิดหนึ่ง คือ แนวคิดของ ฌอง เพียเจต ( Jean Piaget)
โดยเขาเชื่อวาการเรียนรูของคนเกิดจากกระบวนการใหญ ๆ ภายในตัวผูเรียน 2 ประการ คือ การจัด
โครงสรางทางความคิดภายใน และการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือปรับความสมดุลของ
สมอง ซึ่งเชื่อวาคนเรามีโครงสรางความรูอยูในสมองที่มีอยู ถาประสบการณใหมสอดคลองกับ
โครงสรางความรูเดิมที่มีอยูแลวจะเกิดกระบวนการดูดซึมเขาไปเปนโครงสรางความรูที่มั่นคงยิ่งขึ้น
หากประสบการณที่รับเขามามีความแตกตางจากโครงสรางความรูเดิม ก็จะมีการตรวจสอบเพื่อ
ปรับโครงสรางความรูเดิมใหเขากับความรูใหม จนสามารถผสมผสานความคิดใหมใหกลมกลืนเขา
กันไดกับความคิดเกา (สุรพล พยอมแยม 2544 : 33) ดังนั้นแนวคิดของเพียเจตจึงเปนรากฐานของ
แนวคิดหลักของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมที่กลาววา ผูเรียนสรางความรูจากประสบการณของตัวเอง
และกระบวนการในการสรางความรูเปนการกระทําของผูเรียน ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยเปด
โอกาสใหผูเรียนไดสํารวจและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด กระตุนใหเด็กเปนผูแสวงหา
ความรู คนควาดวยตนเอง และนักทฤษฎีที่สําคัญอีกคนหนึ่ง คือ ออซูเบล (Ausubel) ซึ่งเปนผูตั้ง
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ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยเขาเชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นได เมื่อผูเรียนมีความรู
พื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได
เขามีความเห็นวาโครงสรางสวนบุคคลเปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดของการศึกษา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผูสอนจะตองรูในจุดแรกของการสอน
คือ สิ่งที่เด็กรู เพื่อที่ผูสอนจะไดวางแผนการสอน โดยใชความรูเดิมและกลวิธีการเรียนรูเดิมของ
เด็กเปนจุดเริ่มตน (พิมพพันธ เดชะคุปต 2545 : 38 ) และบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสราง
ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม อีกคนหนึ่ง คือ วีกอตสกี ( Vygotsky ) เขาไดเสนอ
แนวคิดที่เรียกวา Zone of Proximal Development ซึ่งหมายถึง อาณาเขตระหวางผูสอนและ
ผูเรียนซึ่งจะรวมกันสรางความหมาย สรางความรูและสติปญญาขึ้นมา การเรียนรูไมควรถูกแยก
ออกจากบริบท หรืออิสระจากประวัติศาสตรและสังคม แตการเรียนรู คือ ประสบการณที่ไดจาก
การสั่งสมมาจากสวนบุคคล และประสบการณจากประวัติศาสตรและสังคมของกลุมบุคคล (สุวิทย
มูลคํา 2545 : 127 - 129 ) ดังนั้นอาจกลาวไดวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเปน
วิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาองคความรูของนักเรียนได จากที่กลาวมาขางตน สามารถ
สรุปความหมายและรูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไดดังนี้
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนได
สรางความรูใหมขึ้นมาโดยอาศัยความรูเดิมเปนฐาน เมื่อสรางความคิดใหมแลวผูส อนจะให
ตรวจสอบหรือประเมินความรูใหม เมื่อเกิดความเขาใจชัดเจนและพอใจกับความรูใหมนั้นแลวให
ผูเรียนนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ หรือเสนอแนวทางการใชความรูใหม ไดเวอร
และเบลล ( Driver and Bell 1986, อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต 2545 : 46 –47) เสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนรู ไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ขั้นนํา (Orientation ) 2) ขั้นลวงความคิด ( Elicitation )
3)ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด ( Restructuring of ideas ) 4) ขั้นนําความคิดไปใช ( Application
of ideas ) และ 5) ขั้นทบทวน( Review) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2540 : 55 )
ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการและ
สุวิทย มูลคํา (2545 :131 ) โดยกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรูไว 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นปฐมนิเทศ
2) ขั้นทําความเขาใจ 3 )ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม 4) ขั้นนําแนวคิดไปใช 5) ขั้นทบทวนหรือ
เปรียบเทียบความรู และวัชรา เลาเรียนดี (2547 : 40 –42 )ไดเสนอรูปแบบการสอนแบบสรางองค
ความรูดวยตนเอง (Construtivist Teaching Model) ไว 6 ขั้น สรุปไดดังนี้ คือ 1)เตรียมความ
พรอมผูเรียน จูงใจ เราความสนใจ 2) ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 3)
ตรวจสอบความเขาใจ 4) เปดโอกาสใหปฏิบัติโดยตรง 5) การสะทอนกลับเกี่ยวกับบทเรียน และ
6) ใหการฝกเพิ่มเติมหรือใหทําโดยอิสระ และจากการศึกษาผลการวิจัยของสุกัญญา กตัญู (2542
:บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา เรื่องผลของการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และจรรยา ภูอุดม ( 2544 :
บทคัดยอ ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนผูสรางความรู
สามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูได 4 ขั้น ไดแก 1) ขั้นคนหาความรูเดิม เปนการศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน 2) ขั้นปฏิบัติทําความเขาใจ เปนการสรางแนวคิดใหม ใหกลมกลืนเขากับ
ประสบการณเดิมและทําความเขาใจในการกําหนดแบบแผนการเรียนของนักเรียน 3) ขั้นจัด
โครงสรางแนวคิดใหม เปนขั้นของการสรางและปรับความคิดรวบยอดใหชัดเจนยิ่งขึ้น 4) ขั้น
ประเมินผลและการนําแนวความคิดไปใชในสถานการณตาง ๆ
สุภัทรา วงษคงคํา (2546 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคอน
สรัคติวิซึมรวมมือกับการเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู สามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูได
5 ขั้นตอน ไดแก1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการนําเสนอสถานการณและเตรียมความพรอมกอน
เรียน 2) ขั้นสอน เปนการทํากิจกรรม 3) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนขั้นของการอภิปรายความ
คิดเห็นของนักเรียน 4) ขั้นนําแนวความคิดไปใช เปนขั้นที่ใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใช
กับสถานการณหรือเหตุการณตางๆ 5)ขั้นสรุปและประเมินผล เปนขั้นของการตรวจสอบระดับ
ความรูของนักเรียน พรหม ผูกดวง (2542 :บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการสอนตาม
แนวคอนสตรั คติ วิ สซึ ม ที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง โดยใชการสอนตามแนวคิดของ Underhill (1991) ซึ่งสอดคลองกับทิพสุคนธ ไชยราช
( 2545 : บทคัดยอ ) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไก
มนุษยระหวางการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมของ Underhill กับการสอนตามปกติ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม ซึ่งมีขั้นตอน
การจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ามารถพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู สามารถสรุ ป ความรู และนํ า ความรู ไ ป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได ส ง ผลให ผู เ รี ย นมี ค วามเข า ในสาระการเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีการ
กําหนดคุณภาพผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม จากแนวคิดและผลงานวิจยั ที่
ไดศึกษา สามารถสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ประกอบดวย 6
ขั้นตอน ดังนี้คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ2) ขั้นอภิปราย 3 ) ขั้นสํารวจและคนหา 4) ขั้นอธิบาย
5) ขั้นคิดคนเพิ่มเติม และ 6) ขั้นสรุปและประเมินผล
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ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1
การจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม
1. ขั้น สรางความสนใจ
2. ขั้นอภิปราย
3. ขั้นสํารวจและคนหา
4. ขั้นอธิบาย
5. ขั้นคิดคนเพิ่มเติม
6. ขั้นสรุปและประเมิน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ความคิดเห็นทีม่ ีตอการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ขอคําถามการวิจัย
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตางกันหรือไม
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมอยูใน
ระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนว
คอนสรัคติวิซึมแตกตางกัน
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ก จํานวน
33 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ข จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)
ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ข
จํานวน30 คน โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล) หมูที่ 2 ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรตน ( Independent Variables )ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนว
คอนสรัคติวิซึม
2.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) ไดแก
2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2.2 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2
4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการทดลอง
ทั้งสิ้น 8 สัปดาห จํานวน 30 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใหความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย
ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนรู ที่ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมดวยตนเอง โดยใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรมการเรียนรู ที่ ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 6 ขั้นตอน
ดังนี้
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1. ขั้นสรางความสนใจ โดยใชคําถามกระตุนนักเรียนใหมุงความสนใจ
ไปสูเรื่องที่กําลังจะเรียน สถานการณในขั้นนี้เปนการเชื่อมโยงความรูของนักเรียนที่มีอยูโดยให
นักเรียนไดฝกระดมความคิด
2. ขั้นอภิปราย เปนขั้นตอนของการนําคําตอบที่นักเรียนนําเสนอมาฝกคิด
วิเคราะห รูจักใหเหตุผลและสามารถตั้งสมมติฐาน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝก คิดแกปญหา
3. ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวคิดที่
มี อ ยู แ ล ว มาจั ด ความสั ม พั น ธ กั บ หั ว ข อ ที่ กํ า ลั ง เรี ย น โดยฝ ก การสื บ ค น ด ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นัก เรียนเป น ผูดํ าเนินการภายในกลุมของตนเอง เพื่ อสงเสริม ใหนัก เรียนรูจัก
ตัดสินใจและแกปญหา
4. ขั้นอธิบาย โดยใหนักเรียนไดนําเสนอขอคนพบที่ไดจากการดําเนิน
กิจกรรม โดยบอกวาคนพบอะไรบาง อธิบายแนวคิดของกลุมเพื่อฝกทักษะการสื่อความหมาย
ขอมูลที่ไดจากการสืบคน หรือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
5. ขั้นคิดคนเพิ่มเติม เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณใหมใหนักเรียนไดทําความ
เข า ใจในแนวคิ ด ที่ไ ด คน พบให ชั ด เจนยิ่ งขึ้น เปน การฝ ก ใหนัก เรีย นได ปรับ เสริม และถา ยโยง
ความคิดใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ขั้นสรุปและประเมิน โดยใหนักเรียนไดสะทอนตนเองวาแนวคิดของตนได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกอนเรียนรูอยางไร โดยนําเสนอความรู ความเขาใจจากเรื่องที่ไดเรียน และ
สรุ ป เป นความคิด รวบยอดหรื อมโนทัศ นโดยครูเ ปด โอกาสใหนั ก เรีย นไดป ระเมิ น ตนเองและ
ตรวจสอบความเขาใจในภาพรวมดวย
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่ใชในการเสาะ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนความสามารถในการใชกระบวนการคิด เพื่อคนควาหาความรู
และแกปญหาอยางคลองแคลวและชํานาญโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ
ตามแนวของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กําหนด
3. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ของนักเรียนทีม่ ีตอการ
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม ในดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
4. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนอยูในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล) หมูที่ 2 ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุพรรณ เขต 2

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
1.1 หลักการ
1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร
1.3 เปาหมาย วิสัยทัศนและคุณภาพผูเรียน
1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู
1.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)
2.1 บริบทของโรงเรียน
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
2.3 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
2.4 คําอธิบายรายวิชา
2.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
2.6 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
3. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
3.2 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. แนวคิดการจัดการเรียนรูตามทฤษฏีคอนสรัคติวิซึม
5.1 แนวคิดของทฤษฏีคอนสรัคติวิซึม
5.2 การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวิจัยในประเทศ
6.2 งานวิจัยในตางประเทศ
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มี
การกําหนดรายละเอียดไว ดังนี้
1.1 หลักการ เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
3. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ ดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
4. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
มุงพัฒนาคนไทยใหเป นมนุษย ที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทยมี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ทักษะการคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา
เปนผูบริโภค
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7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมือง
ดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
1.3 เปาหมาย วิสัยทัศนและคุณภาพผูเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยเฉพาะมนุษยจะใชกระบวนการสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิด
และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบดวย
ตนเองมากที่สุด นั่นคือใหไดทั้งกระบวนการและองคความรู ตั้งแตวัยเริ่มแรกกอนเขาเรียน เมื่ออยู
ในสถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแลว
การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญดังนี้
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพืน้ ฐานในวิทยาศาสตร
2. เพื่อใหเขาใจ ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร
3. เพื่อใหมีทกั ษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหา
และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และสามารถในการตัดสินใจ
5. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวล
มนุษย และสภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่อนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคม และการดํารงชีวิต
7. เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
ไวดังนี้
การเรียนรูว ิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ
และเจตคติ ผูเ รี ย นทุ ก คนควรได รับ การกระตุน สง เสริ ม ให ส นใจและกระตือ รือ รน ที่ จ ะเรี ย นรู
วิทยาศาสตร มีความสงสัยเกิดคําถามในสิง่ ตางๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่นและ
มีความสุขที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของ
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ของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอ มูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูล
และสิ่งที่ คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นเขาใจได
การเรียนรูว ิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากความรูวิทยาศาสตร
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (natural world) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตอง
เรียนรูเพื่อนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เมื่อผูเรียนไดเรียนวิทยาศาสตร
โดยไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตน ทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการคิด
รวมกัน ลงมือปฏิบัติ ก็จะเขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรและวิชาอื่นและชีวิต ทํา
ใหสามรถอธิบาย ทํานาย คาดการณ สิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบความสําเร็จในการ
เรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นที่จะสังเกต สํารวจตรวจสอบ
สืบคนความรูที่มีคุณคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองสอดคลอง
กับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิ่น และคํานึงถึงผูเรียนที่มีวิธีการ
เรียนรู ความสนใจและความถนัดแตกตางกัน
การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร เป น การเรี ย นรู เ พื่ อ ความเข า ใจ ซาบซึ้ ง และเห็ น
ความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรู
หลายๆ ดาน เปนความรูแบบองครวม อันจะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีความสามารถในการจัดการ และรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน
คุณภาพผูเรียน การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการไปสูก ารสรางองคความรู โดย
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน ผูเรียนจะไดทาํ กิจกรรมหลากหลายทั้งเปนกลุมและ
รายบุคคล โดยอาศัยแหลงการเรียนรูที่เปนสากลและทองถิ่น โดยผูสอนมีบทบาทในการวาง
แผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพือ่ ใหการศึกษาวิทยาศาสตร
บรรลุผลตามเปาหมายและวิสัยทัศนที่กลาวไว จึงไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ชั้นป และแตละชวงชั้นไวดังนี้
คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 12 ชั้นป
1. เขาใจเกีย่ วกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2. เขาใจสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร แรงและการ
เคลื่อนที่ พลังงาน
3. เขาใจโครงสรางและสวนประกอบของโลก ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดาราศาสตร และอวกาศ
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4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญ
 หาในการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาคนควา สืบคนจากแหลงเรียนรูหลากหลาย
และจากเครือขายอินเทอรเน็ตและสื่อสารความรูในรูปแบบตางๆ ใหผูอื่นรับรู
5. เชื่อมโยงความรูความคิดกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นําไปใชในการดํารงชีวิต และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือสรางชิ้นงาน
6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร หรือจิตวิทยาศาสตรไดแก ความสนใจ
ใฝรู ความมุงมั่น อดทน รอบคอบ ซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น ความมีเหตุผล การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
7. มีเจตคติ คุณธรรม คานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม มีดังนี้
- มีความพอใจ ความซาบซึ้ง ความสุขในการสืบเสาะหาความรู
และรักที่จะเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
- ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
- ตระหนักวาการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผล
ตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
- แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพในสิทธิและผลงานที่ผูอื่น
และตนเองคิดคนขึ้น
- แสดงความซาบซึ้ง ในความงามและตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในทองถิ่น
- ตระหนักและยอมรับความสําคัญของการใชเทคโนโลยีใน
การเรียนรูและการทํางานตางๆ
คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเมื่อจบชวงชั้นที่ 3 ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 )
โดยกําหนดใหผูเรียนที่จบชวงชั้นที่ 3 ควรมี ความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร
มีรายละเอียดดังนี้
1. เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ
ของการทํางานของระบบตาง ๆ การถายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในสิง่ แวดลอม
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2. เขาใจสมบัติและองคประกอบของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. เขาใจแรงเสียดทาน โมเมนต การเคลื่อนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน
กฎการอนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน การสะทอน การหักเห และความเขมของแสง
4. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณทางไฟฟา หลักการตอวงจรไฟฟา
ในบาน การคํานวณหาพลังงานไฟฟา และหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส
5. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหลงทรัพยากรธรณี
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ และผลที่มีตอสิ่ง
ตางๆ บนโลก ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
6. เขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี การพัฒนา
และผลของการพัฒนาเทคโนโลยีตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
7. ตั้งคําถามที่มีการกําหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลาย
แนวทาง วางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูล
และสรางองคความรู
8. สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน
จัดแสดง หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ
ดํารงชีวิต การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ
10. แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตยในการ
สืบเสาะหาความรูโดยใชเครือ่ งมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเชื่อถือได
11. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยองและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน
12. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา มีสวนรวมในการพิทกั ษดแู ลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
13. ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูทกี่ ําหนดไวนี้เปนสาระหลักของ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา แนวคิดหลัก
วิทยาศาสตร และกระบวนการ (กรมวิชาการ 2546: 4) สาระที่เปนองคประกอบความรูของกลุม
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สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย 8 สาระหลัก ดังนี้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มี ดังนี้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของ
โครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอด
ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การใช
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษย และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช ประโยชน
สาระที่ 2 ชีวติ กับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวติ ตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ ละจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา ความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติระดับทองถิ่นประเทศ และโลกนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรม และ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ
สารกับโครงสราง และแรงยึดเหนีย่ วระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
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มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําไปใชประโยชน
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง
และแรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน อยางถูกตองและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุใน
ธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหารความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอ ชีวิตและ
สิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและ
ภายในโลก ความ สัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐานว7.1
เขา ใจวิวัฒ นาการของระบบสุริ ย ะและกาแล็ ก ซี
ปฏิสัมพันธภายในระบบ สุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชใน
การสํารวจอวกาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ สิ่งแวดลอม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
ในการสืบเสาะหา ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ มี
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รูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและ เครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลา
นั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
1.6 มาตรฐานการเรียนรูชว งชั้น ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่6
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการกําหนดดังนี้
มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ ละจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไป
ใชประโยชน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น

ป. 1 – 3
1. สํารวจตรวจสอบ องค
ประกอบและสมบัติของดิน
จําแนกประเภทและอธิบาย
ประโยชนของดินในทองถิ่น
2. สํารวจแหลงน้ําในทองถิน่
ทดสอบและอธิบายสมบัติ
ของน้ํา การใชประโยชนจาก
แหลงน้ํา ความจําเปนของน้าํ
ตอสิ่งมีชีวิตและการใชน้ํา
อยางประหยัด
3. สังเกตและแสดงใหเห็นวา
รอบๆ ตัวเรามีอากาศ ศึกษา
สวนประกอบของอากาศ
และอธิบายความสําคัญของ
อากาศตอการดํารงชีวิต

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ป. 4 – 6
1. สํารวจ สังเกตลักษณะองค
ประกอบ และสมบัติของหิน
เปรียบเทียบและจําแนกประเภท
ของหินในทองถิ่น โดยระบุ
เกณฑทใี่ ช และอธิบายการใช
ประโยชนของหิน
2. สํารวจตรวจสอบ และ
อภิปรายเกี่ยวกับการผุพังอยูก ับ
ที่ การกรอนของหินเปนกรวด
หรือทราย หรือเม็ดดิน และ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน
การเกิดดิน
3. สํารวจตรวจสอบดิน
อภิปราย เปรียบเทียบและ
อธิบายลักษณะ สมบัติของดินที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโต

ม. 1 – 3
1. สืบคนขอมูล อภิปราย
เกี่ยวกับปรากฏการณทาง
ลมฟาอากาศ แปลความหมาย
จากการพยากรณอากาศ อธิบาย
ผลของลมฟาอากาศตอการ
ดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม
2. สืบคนขอมูล วิเคราะห
อภิปราย และอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติของโลก และ
กิจกรรมที่เกิดจากมนุษย มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก ซึ่งสงผล
ตอการดํารงชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 1 (ตอ)
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ป. 1 – 3
ป. 4 – 6
4. สํารวจตรวจสอบ และ ของพืชในทองถิ่นและการใช
ประโยชนของดิน
เปรียบเทียบอุณหภูมิของ
4. สํารวจตรวจสอบ และ
อากาศในบริเวณที่มี
สภาพแวดลอมตางกัน และ เปรียบเทียบอุณหภูมิของ
อธิบายวาอุณหภูมิของอากาศ อากาศในบริเวณที่มี
สภาพแวดลอมตางกัน และ
ที่แตกตางกันทําใหอากาศ
อธิบายวาอุณหภูมิของอากาศ
เกิดการเคลื่อนที่
ที่แตกตางกันทําใหอากาศเกิด
การเคลื่อนที่
5. สํารวจตรวจสอบอุณหภูมิ
ความชื้นและความดันของ
บรรยากาศ และอธิบาย
องคประกอบเหลานี้ รวมทั้ง
สภาพภูมิประเทศที่มีผลตอ
วัฏจักรของน้ํา
6. สํารวจตรวจสอบ และ
อธิบายการเกิดลม การใช
ประโยชนจากพลังงานลม

ม. 1 – 3
3. สืบคนขอมูล สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปรายและ
อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบ
ของโลกและทรัพยากรในโลก
4. สืบคนขอมูล สํารวจ
ตรวจสอบและอธิบายปจจัย
ที่มีผลตอกระบวนการยกตัว
การยุบตัว และการคดโคงโกงงอ
การผุพังอยูกับที่ การกรอน
พัดพา การทับถม และผลของ
กระบวนการดังกลาวที่ใหเกิด
ภูมิประเทศแตกตางกัน
5. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย
และอธิบายเกี่ยวกับชั้นหนา
ตัดของดินสมบัติของดิน
การปรับปรุงคุณภาพของ
ดินและการนําไปใชประโยชน
6. สํารวจตรวจสอบอภิปราย
และอธิบายเกีย่ วกับแหลง
น้ําบนพื้นโลก แหลงน้ําใต
ดินและการนํามาใชประโยชน
7.สํารวจตรวจสอบ สังเกต
และอธิบายกระบวนการ
เกิดลักษณะขององคประกอบ
สมบัติของหินและแร
รวมทั้งการใชประโยชน
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2. หลักสูตรสถานศึกษาวัดทาไชย (ประชานุกูล)
2.1 บริบทของโรงเรียน สภาพทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)
เลขที่ 219 หมูที่ 2 ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปด
สอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปจจุบันโรงเรียนมีจํานวนครู 34 คน
เปนขาราชการครู 32 คน พนักงานราชการ 2 คน นักการภารโรง 1 คน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด
712 คน
สภาพชุมชนโดยรวม รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนที่อยูกันคอนขาง
หนาแนนมี พื้นที่จํากัด สภาพบานเรือนสวนใหญเปนบานชั้นเดียวหลังเล็กอาศัยอยูกันหลายคน มี
ประชากรประมาณ 4,500 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก สถานีอนามัย วัด อาชีพ
หลักของชุมชนคือ อาชีพรับจาง ทํานา เลี้ยงสัตว เนื่องจาก ประชาชนมีความรูนอย ไมมีพื้นที่ทํา
กินเปนของตนเอง และสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะแกการทํานาและเลี้ยงสัตว ประชากรนับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบายศรีขึ้นศาลเจา
แมประจําหมูบาน ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปที่ 6
รอยละ 70
ประกอบอาชีพ รับจางทั่วไป รอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธและมีฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดย
เฉลี่ยตอป 25,000 บาท
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
2.2.1 ปรัชญา ปญญา นรานํ รตนํ ( ปญญาเปนรัตนของนรชน )
2.2.2 วิสัยทัศน ภายในป 2555 โรงเรียนวัดทาไชย ( ประชานุกูล ) มุงมั่น
สรางความเปนเลิศดานวิชาการ บริหารจัดการอยางมีสวนรวม สงเสริมครูสูมืออาชีพ ชุมชนรวมจัด
การศึกษา ใชภูมิปญญาทองถิ่น เรียนรูดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กาวไกลสูสากลบนรากฐานแหง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาดรมรื่น สวยงาม เอื้อตอการเรียนรูและปฏิบัติตนตาม
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
2.2.3 พันธกิจ
1. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนภาคภูมิใจในความเปนไทย และ ปฏิบัติตน
ตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
3. จัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ศึกษาจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น ใหไดตามเกณฑมาตรฐานทุกระดับชั้น
4. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
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5. บริหารจัดการอยางมีระบบ
6. จัดสภาพแวดลอม สะอาด รมรื่น สวยงาม และเอื้อตอการเรียนรู
7. จัดทํารายงาน การจัด การศึก ษาตอ หนว ยงานที่เ กี่ย วของ และ
สาธารณชนทุกป
2.3 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) มีการ
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกลู )

(เวลาเรียน / ชั่วโมง/สัปดาห)
กลุมสาระ
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5. สุขศึกษา พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาตางประเทศ
9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ชวงชั้นที่ 1
ชวงชั้นที่ 2
ชวงชั้นที่ 3
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
7
5
1
2
2
2
2
2
2
25

7
5
1
2
2
2
2
2
2
25

7
5
1
2
2
2
2
2
2
25

6
4
2
2
2
2
2
3
2
25

6
4
2
2
2
2
2
3
2
25

6
4
2
2
2
2
2
3
2
25

3
3
4
4
2
2
4
3
5
30

3
3
4
4
2
2
4
3
5
30

3
3
4
4
2
2
4
3
5
30

2.4 คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร กําหนดไวดังนี้
ศึกษาวิเคราะห โครงสรางและหนาที่ของระบบรางกายสัตวและมนุษย
การเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย อาหาร ความสําคัญของอาหารตอเพศและวัย สารในสิ่งเสพติด
ธาตุและ สารประกอบ การเปลี่ยนแปลงของสารเกี่ยวกับสารละลาย การเปลี่ยนสถานะ การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน ประโยชน โทษและผลตอสิ่งแวดลอม การ
สะทอนและการหักเหของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา เลเซอรและเสนใยนําแสง ความสวาง
และการมองเห็น โลกของเรา หิน แร การเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลก ดิน น้ํา ทรัพยากรธรณี
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โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม
2.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ในกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้
1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพสวนประกอบของโลก
2. สืบคนขอมูล สํารวจ และระบุทรัพยากรธรณีในทองถิ่นในประเทศไทยและของโลก
3. อภิปรายและเสนอเสนอแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรณีในทองถิ่น
4. สืบคนขอมูล ทดลอง และใชสถานการณ จําลองอธิบายหลักการเกิด
กระบวนการยกตัว การยุบตัว การคดโคงโกงงอ การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพา การทับถม
5. สํารวจและอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกันในทองถิ่นและใน
ประเทศไทย และอธิบายผลของกระบวนการทางธรณีตอการเกิดภูมิประเทศที่แตกตางกัน
6. ทดสอบและอธิบายสมบัติบางประการของดิน และเขียนแผนภาพชั้น
หนาตัดของดิน การกําเนิดดิน
7. อภิปรายและเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพของดินใหเหมาะกับการใช
ประโยชน
8. ทดลองและอธิบายลักษณะ สมบัติ และคุณภาพของแหลงน้ําบนพืน้ โลก
และใตดิน
9. สํารวจ อธิบาย และยกตัวอยางการใช ประโยชนจากแหลงน้ําในทองถิ่น
10. ทดลองและอธิบายการเกิด สมบัติ ของหินและแรในทองถิ่น
11. สืบคนขอมูลนําเสนอและจําแนกประเภทของหินในทองถิ่น การใช
ประโยชนจากหินและแรในทองถิ่น
2.6 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
1
รางกายของเรา
- โครงสรางและการทํางานของระบบตางๆในรางกาย

เวลา (ชั่วโมง)
30
12

25
ตารางที่ 3 (ตอ)
หนวยที่

2

3

4

5

6

ชื่อหนวยการเรียนรู
- ความสัมพันธของระบบตางๆ ในรางกาย
- อาหารและสารอาหาร
- สารเสพติดและผลตอรางกาย
ชีวิตสัตว
- โครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย
- ความสัมพันธของระบบตางๆ ในรางกายสัตว
- การตอบสนองตอสิ่งเราของสัตว
- เทคโนโลยีชีวภาพกับที่ใชในการขยายและปรับปรุงพันธุสัตว
สารและการเปลี่ยนแปลง
- ธาตุและสารประกอบ
- การเปลี่ยนสถานะและการเกิดสารละลาย
- ปฏิกิริยาเคมี
- ผลของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
แสงและการเกิดภาพ
- ความสวางและการมองเห็น
- การสะทอนของแสงและการเกิดภาพจากกระจกเงา
- การหักเหของแสงการเกิดภาพจากกระจกและเลนส
- เลเซอรและเสนใยนําแสง
โลกและการเปลี่ยนแปลง
- สวนประกอบของโลก
- การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- ดิน
- หินและแร
- น้ําบนพื้นโลกและน้ําใตดนิ
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- โครงงานวิทยาศาสตร

เวลา (ชั่วโมง)
10
4
4
30
12
8
5
5
25
6
8
6
5
25
4
8
10
3
30
6
4
8
8
4
20
5
15
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3. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น ครูผูสอนที่ประสบ
ความสําเร็จในการสอน ยอมเปนผูที่มีเทคนิคการสอนที่ดี เชน เทคนิคการใชคําถาม การดึงความ
สนใจ การเราความสนใจ การเสริมแรง การใชจิตวิทยาการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน
กลาวคือเปนผูรูจักบูรณาการวิชาการทางการศึกษา เชน ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรและการสอน
จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล การใชสื่อการสอนและอื่นๆ ในการแกปญหารวมถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ ครูจะตองมีทักษะในการเลือกวิธีสอนไดอยางเหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน
นักเรียน เนื้อหาวิชา ความสามารถของครูในการสอนและเปนที่ยอมรับกันแลววาไมมีวิธีการสอน
วิธีใดที่ดีที่สุด
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
การจัดกระบวนการเรียนรู ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ที่สอดคลองตามแนวการจัดการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22 ที่กลาวไววา “การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
ในการจัดกระบวนการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น มีรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู ดังตอไปนี้
3.1.1 การจัดการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร ( Scientific Method )
สุวิทย มูลคํา (2545 : 44 – 46 ) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบ
วิทยาศาสตร หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ไดนําเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรใชในการ
แสวงหาความรู โดยผูเรียนพยายามคิดคนหาวิธีแกปญหาตาง ๆ โดยใชลําดับขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นของ
วิทยาศาสตรมาแกปญหาดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่สําคัญ ดังนี้
1. ขั้นกําหนดปญหา เปนขั้นที่ผูสอนนําเสนอปญหาใหผูเรียนคิด
หาคําตอบ เพราะปญหาจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็น เกิดความกระตือรือรนที่จะ
แกไขปญหา
2. ขั้นกําหนดสมมติฐาน เปนขั้นที่ครูผูสอนใหผูเรียนตั้งสมติฐาน เพื่อ
คาดคะเนคําตอบของปญหาหรือสาเหตุของปญหาจากความรูและประสบการณเดิม รวมทั้งให
ผูเรียนวางแผนหาวิธีก ารที่จะคนควาหาขอมูลมาจากแหลงตางๆ เพื่ อทดสอบสมมติฐานอันจะ
นําไปสูคําตอบของปญหา
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3. ขั้นรวบรวมขอมูล เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนศึกษาคนควา เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลตามแผนที่วางไว ซึ่งอาจจะเปนการศึกษาจากตํารา การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การ
สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ หรือทําการทดลอง แลวจดบันทึกและรวบรวมขอมูล ในขั้นนี้
จะเปนขั้นของการทดลองและลงมือแกปญหาดวย
4. ขั้นวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนที่ผูเรียนนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
ทําการวิเคราะห วินิจฉัยวามีความถูกตอง เที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากนอยเพียงใดและวิเคราะห
เพื่อใหไดขอสรุป
5. ขั้นสรุปและประเมินผล เปนขั้นสรุปและการนําไปใช ดําเนินการ
คือ ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปขอคนพบเรียบเรียงใหเปนหลักการ แนวทางหรือระเบียบ โดย
อาจเรียบเรียงเปนเรื่องหรือบทความเพื่อการนําไปใช และตรวจสอบสมมติฐานและพิจารณาวาผล
การศึกษา ทดลองนั้นไดผลสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไวลวงหนาหรือไม ถาไมสอดคลองตอง
แกไขใหมใหถูกตองตอไป
3.1.2 การจัดการเรียนรูแบบทดลอง( Experimental Method ) การจัดการเรียนรู
แบบทดลอง หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาหาความรู
และทําการทดลองดวยตนเอง เพื่อทําการพิสูจนหลักการ ทฤษฎี หรือ ขอเท็จจริงตาง ๆ โดยกําหนด
ปญหา ตั้งสมมิฐานในการทดลอง ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยใชวัสดุอุปกรณจําเปน
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการเรียนรูที่ไดจากการ
ทดลองภายใตการแนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาและชวยเหลืออยางใกลชิดจากผูสอน ( สุวิทย มูลคํา
2546 : 48) การจัดการเรียนรูแบบทดลองถือวานักเรียนไดทํางาน ไดปฏิบัติ ไดเรียนรูดวยการ
ทดลองดวยตนเองภายใตการแนะนําของครู การสอนแบบการทดลองนี้ ครูมีหนาที่เตรียมการ
ทดลองและเตรียมเอกสารที่แนะนําวิธีการทดลองอยางเปนขั้นตอน ตลอดจนการจัดระเบียบใน
หองปฏิบัติการใหรัดกุม ดังนั้น สิ่งที่ครูวิทยาศาสตรจําเปนตองมี คือ ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องใชในหองปฏิบัติการและตองใชใหเปนไมวาจะเปนเครื่องมือสําเร็จรูปและเครื่องมือที่ใช
ประกอบกัน
3.1.3 การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน ( Inquiry Method ) การจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหา ดวยการฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยผูสอนตั้งคําถามกระตุนใหผูเรียนใช
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลคนพบความรูหรือแนวทางในการแกไขปญหาที่ถูกตองดวย
ตนเอง สรุปเปนหลักการ กฎเกณฑหรือวิธีการในการแกปญหาและสารถนําไปประยุกตใช
ประโยชนในการควบคุม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสภาพการณตาง ๆ
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ไดอยางกวางขวาง (สุวิทย มูลคํา 2546 : 136 ) นอกจากนี้ยังกลาวไดวา การจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนสอบสวน เปนวิธีการที่ครูและนักเรียนเปนองคประกอบสําคัญ โดยนักเรียนเปนผูคนควา
หาความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยครูเปนเพียงผูแนะนํา ผูอํานวยความ
สะดวก ( พิมพันธ เดชะคุปต 2545 : 69 ) ในการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน ตองใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ( Inquiry process ) ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการ
เรียนรู ดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 219 – 220 )
1. ขั้นสรางความสนใจ (engagement ) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่
สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิด
จากการอภิปรายภายในกลุม
2. ขั้นสํารวจและคนหา ( exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือ
คําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแท
ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสารสนเทศ
หรือปรากฏการณตางๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรม
ภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรชวยสรางสถานการณ ( Simulation ) การศึกษาหาขอมูลจาก
เอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ( explanation ) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจาก
การสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปรผล สรุปผล และนําเสนอ
ผลที่ไดในรูปตางๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือวาดรูป สรางตาราง
4. ขั้นขยายความรู ( elaboration ) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยง
กับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบาย
สถานการณหรือเหตุการณอื่นๆ
5. ขั้นประเมิน ( evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการ
ตางๆ วานักเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรู
ไปประยุกตใชในเรื่องอื่นๆ
3.1.4 การจัดการเรียนรูแบบแกปญหา ( Problem Solving Method ) การจัดการ
เรียนรูแบบแกปญหา
หมายถึง กระบวนการที่ผูสอนเนนใหผูเรียนคิดแกปญหาอยางเปน
กระบวนการ มีขั้นตอนมีเหตุผลดวยตนเอโดยเริ่มตั้งแตมีการกําหนดปญหา วางแผนแกปญหา
ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวม พิสูจนขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล (สุวิทย มูลคํา 2546 : 57 )
ไดสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา มีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้

29
1. ขั้นเตรียม
1.1 ผูสอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เนื้อหาสาระและจุดประสงค
อยางละเอียด
1.2 ผูสอนวางแผนกําหนดกิจกรรมเปนขั้นตอนตามลําดับ
2. ขั้นการเรียนรู
2.1 ขั้นกําหนดปญหา ผูสอนเนนใหผูเรียนมองเห็นและเขาใจปญหา
รวมทั้งการกําหนดขอบเขตของปญหา อาจใชเทคนิควิธีตาง ๆ เชน การเลาเรื่อง การสราง
สถานการณจําลอง
2.2 ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นตอนนี้จะเปนการคิดหาวิธีวางแผน
เพื่อแกปญหา โดยใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลวในขั้นที่2.1 ประกอบกับขอมูลและ
ความรูที่เกี่ยวของกับปญหานั้น นํามาใชประกอบการวางแผนแกปญหา
2.3 ขั้นตั้งสมมติฐาน เปนขั้นคาดคะเนคําตอบของปญหา โดยใช
ความรูและประสบการณชวยในการคาดคะเน ปญหานั้นนาจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการ
แกปญหานั้นนาจะแกไขไดโดยวิธีใดบาง ซึ่งควรจะตั้งสมมติฐานไวหลายๆ อยาง
2.4 ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นที่ผูเรียนศึกษาคนควาหาความรู
จากแหลงตาง ๆ เชน คนควาจากตํารา เอกสารตางๆ สัมภาษณผูรู หรือผูเชี่ยวชาญ หรือทําการทอ
ลอง แลวเก็บรวบรวมขอมูลมาทดสอบสมมติฐานในขั้นตอไป
2.5 ขั้นวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน เปนการนําขอมูลที่
รวบรวมไดนั้นมาวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไววาเปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
2.6 ขั้นสรุปผล ผูเรียนประเมินผลวิธีการแกปญหา หรือตัดสินใจ
เลือกวิธีการที่ไดผลดีที่สุดในการแกปญหา หรือเปนลักษณะการสรุปลงไปวาเชื่อสมมติฐานใด
นั่นเอง โดยอาจสรุปเปนหลักการที่จะนําไปอธิบายเปนคําตอบ หรือวิธีแกของปญหาที่กําหนดไว
ตลอดจนการนําความรูไปใช
3. ขั้นประเมินผล
ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนตอไป การ
จัดการเรียนรูแบบแกปญหา
3.1.5 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ( Project Method ) การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน หมายถึง การจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน ที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามหลักการของวิธีสอนแบบ
โครงงานเพื่อใหผูเรียนไดรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหาและสามารถวางแผนในการทํางานอยางมี
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ระบบ ( กระทรวงศึกษาธิการ 2543 : 28 – 31) นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ( 2541 : 37 ) กลาวถึงการเรียนการสอนแบบโครงงานวา เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน
เลือกสิ่งที่ศึกษา กําหนดเรื่องที่ศึกษาหรือโครงการที่สนใจจะทํา ศึกษาดวยตนเองในสิ่งที่มีความ
คลายคลึงเกี่ยวของเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนใชความรู ความคิดที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงสัมพันธกันจน
ได ความรู ความคิด ที่ ลึ ก ซึ้ง เชื่อมโยงสัมพัน ธจ นไดความรู ใ หม มี ค วามหมายสอดคล อ งและ
เชื่อมโยงกัน
จากแนวคิดที่กลาวมาสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัด
กระบวนการเรียนรูเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนระบบ ภายใตคําแนะนําดูและของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อชวย
ใหการศึกษาคนควานั้นบรรลุตามจุดประสงค
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 10 – 17 ) ได
กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไวสอดคลองกับ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา
(2546 : 86-87 ) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1. การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา
2. การวางแผน ประกอบดวย การกําหนดจุดประสงค การ
ตั้งสมมติฐานและ การกําหนดวิธีการศึกษา
3. การลงมือปฏิบัติ
4. การเขียนรายงาน
5. การนําเสนอผลงาน
3.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
แนวทางการวัดและประเมินผลเรียนรูจะบรรลุตามเปาหมายของการเรียน
การสอนที่วางไวได ควรมีแนวทางดังตอไปนี้ ( สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2546 : 231- 233)
- ตองวัดและประเมินผลทั้งความรูความคิด ความสามารถ ทักษะและ
กระบวนการเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมในวิทยาศาสตร รวมทั้งโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน
- วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด ไว
- ตองเก็บขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และ
ตองประเมินผลภายใตขอมูลที่มีอยู
- ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองนําไปสูการแปลผล
และลงขอสรุปที่สมเหตุสมผล
- การวัดและประเมินผลตองมีความเที่ยงตรงและเปนธรรม ทั้งในดานของ
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วิธีการวัด โอกาสของการประเมิน
จุดมุงหมายของการวัดผลและประเมินผล
จุดมุงหมายของการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อวินิจฉัยความรูความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมของผูเรียน และเพื่อซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะไดเต็ม
ตามศักยภาพ เพื่อใชเ ปน ขอมูลปอนกลับให แกตัวผูเรียนเองวาบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู
เพียงใด เพื่อใชขอมูลในการสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรียนรู การ
วัดและประเมินผล จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกระบวนการเรียนการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สามารถสะทอนผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียนและครอบคลุมกระบวนการ
เรียนรูและผลการเรียนรูทั้ง 3 ดาน ตามที่กลาวมาแลว จึงตองวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic assessment) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2546 : 231 )
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) การจัดการเรียนรู
โดยใหผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูหรืกระบวนการทางวิทยาศาสตรคนพบองคความรูใหม และ
สิ่งประดิษฐใหมดวยตนเอง นั้น ครูควรตองมีการประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลตาม
สภาพจริง(Authentic assessment)
หมายถึง การตีคาความสามารถ ความรูสึกและทักษะที่
สอดคลองกับชีวิตจริง เปนกระบวนสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากกระบวนการคิด
(process )การทํางาน ภาคปฏิบัติ ( performance ) และผลงาน (product) ของผูเรียน เพื่อเปนพื้นฐาน
ของการตัดสินใจเพื่อตีคาผูเรียน (พิมพันธ เดชะคุปต 2545 : 124) ซึ่งสอดคลองกับความหมายของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่กลาววา การประเมินผลตามสภาพจริง
หมายถึง กระบวนการ สังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา
เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอนักเรียน การประเมินผลจากสภาพ
จริงจะไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนใน
การทํางานของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกทีเกิดจากการปฏิบัตจริง
ในการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนผูคนพบและผูผลิตความรู นักเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมินเพื่อตองการทราบวา ผูเรียนมีความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งบูรณาการกันในตัวผูเรียน แลวแสดงออกมาให
ปรากฏในชีวิตประจําวันตามสภาพที่แทจริง ( Authentic Performance) มากนอยเพียงใด ผลการ
ประเมินตามสภาพจริงของผูเรียนจะพัฒนามากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับกิจกรรมการเรียนการสอน
และการเรียนรูตามสภาพจริง ( Authentic Learning ) ซึ่งตามแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ”
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กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ตามมาตรา 22 ผูสอนจะตองปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child
Center ) ซึ่งอาจจะมีหลักการดังนี้
1. ผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง ( Construct )
2. ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ( Happyness )
3. ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันมากที่สุดเทาที่จะทําได ( Interaction )
4. ใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูกับผลงาน/ความรูที่สรุปได
5. ใหผูเรียนมีบทบาทและสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด
( Participation )
6. ใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ( Application )
วิธีและแหลงขอมูลที่ใชเพื่อใหการวัดและประเมินผลไดสะทอน
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ผลการประเมินอาจจะไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตางๆ
ดังตอไปนี้
- สังเกตการแสดงออกเปนนายบุคคลหรือรายกลุม
- ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน
- การสัมภาษณ
- บันทึกของผูเรียน
- การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียนและครู
- การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical assessment)
- การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (Performance assessment)
- แฟมผลงาน (Portfolio)
การวัดผลและประเมินผลดานความสามารถ
ลักษณะสําคัญของการประเมิน
ความสามารถ คือ กําหนดวัตถุประสงคของงาน วิธีการทํางาน ผลสําเร็จของงาน มีคําสั่งควบคุม
สถานการณในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน การประเมินความสามารถที่
แสดงออกของผูเรียนทําไดหลายแนวทางตางๆ กัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สถานการณ และ
ความสนใจของผูเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2546 : 233 – 234 )
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1) มอบหมายงานใหทํา งานที่มอบหมายมีความสําคัญ มีความสัมพันธกับ
หลักสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผูเรียน ผูเรียนตองใชความรูหลายดานในการปฏิบัติงานที่
สามารถสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการการทํางาน และการใชความคิดอยางลึกซึ้ง
2 ) การกําหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐใหผูเรียนวิเคราะห
องคประกอบและกระบวนการทํางาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
3 ) กําหนดตัวอยางชิ้นงานให แลวใหผูเรียนศึกษางานนัน้ และสรางชิน้ งานที่
มีลักษณะของการทํางานไดเหมือนหรือดีกวาเดิม
4) สรางสถานการณจําลองที่สัมพันธกับชีวิตจริงของผูเรียน โดยกําหนด
สถานการณแลวใหผูเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นักการศึกษาไดใหความหมาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไวดังนี้ วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2542:3) กลาววา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา (intellectual skills) หรือเปนทักษะการคิดที่
นักวิทยาศาสตร และผูที่นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหาใชในการศึกษาคนควา สืบเสาะหา
ความรู และแกปญหาตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับวาสนา พรมสุรินทร (2540 : 27) ที่กลาวไววา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกอันเกิดจากความคิดเห็นอยางมี
เหตุผลและการปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความชํานาญ และความคลองแคลวในการเสาะแสวงหาความรู
หรือแกปญหาตาง ๆ ไดโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและคลอฟเฟอร (Klopfer 1971 : 568 – 573)
ไดกลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่ใชในการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร และสอดคลองกับโรบินสัน (Robinson 1972 : 48 ) ไดแบงสวนประกอบของ
วิ ท ยาศาสตร อ อกเป น 2 ส ว น คื อ ส ว นที่ เ ป น เนื้ อ หาความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ได แ ก มโนมติ
ขอเท็จจจริง ทฤษฎี และกฎตางๆ และสวนที่เปนกระบวนการซึ่งเปนวิธีการที่ใชในการแสวงหา
ความรู
สําหรับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2524 :1 –17 ) ได
กล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ว า เป น สิ่ ง จํ า เป น ในการศึ ก ษา
วิทยาศาสตรเพราะวาการศึกษาวิทยาศาสตรจะตองมีการคนควา ทดลอง เพื่อหาขอเท็จจริงและ
พิสูจนกฎเกณฑบางอยาง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบงออกเปน 13 ทักษะ โดยยึดตาม
แนวของสมาคมเพื่อการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ( The American Association for
The Advancement of Science : AAAS) ทักษะที่1- 8 เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พื้นฐาน และทักษะที่ 9 -13 เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง หรือขั้นผสม หรือขั้น
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บูรณาการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นักวิทยาศาสตรใชในการศึกษาคนความี 13 ทักษะ
ซึ่งแบงออกเปน 2 กระบวนการใหญ ๆ มีดังนี้
1. ทักษะกระบวนการขั้นพืน้ ฐาน( Basic Process Skills) ไดแก
1.1 การสังเกต (Observing)
1.2 การวัด (Measuring)
1.3 การจําแนกประเภท (Classifying)
1.4 การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
(Space/Space Relationships and Space/Time Relationships)
1.5 การคํานวณ (Using Number)
1.6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล( Organizing Data and
Communication )
1.7 การลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring)
1.8 การพยากรณ (Predicting)
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือขั้นผสมผสาน(Integrated
Science Process Skills) มี 5 ทักษะไดแก
2.1 การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses)
2.2 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)
2.3 การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling
variables )
2.4 การทดลอง (Experimenting)
2.5 การตีความหมายขอมูลและการลงขอมูล (Interpreting Data and
Conclusion)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ยึ ด หลั ก การแบ ง ประเภททั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2524 : 1 – 17) ซึ่งมี
ทั้งหมด 13 ทักษะแบงออกเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือขั้นผสมผสาน 5 ทักษะ โดยเรียงลําดับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรใหม เพื่อใหเกิดความสัมพันธกันของเนื้อหาในแตละทักษะ ดังตอไปนี้
1. การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ
เพื่อคนหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไมใสความเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจาก
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การสังเกตประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นไดจากวัตถุหรือเหตุการณนั้น ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิด
ทักษะนี้ประกอบดวยการชี้บง และการบรรยายสมบัติของวัตถุไดโดยการใชประสาทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุไดโดยการกะประมาณและบรรยาย
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได
2. การวัด (Measuring) หมายถึง ความสามารในการเลือกใชเครื่องมือและ
การใชเครื่องมือนั้นทําการวัดหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสม
กับสิ่งที่วัด แสดงวิธีใชเครื่องมือวัดอยางถูกตองพรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือ รวมทั้ง
ระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดได
3. การจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับ
วัตถุหรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือนความ
แตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้แลว ไดแก
การแบงพวกของสิ่งตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอื่นกําหนดใหได นอกจากนั้นสามารถเรียงลําดับสิ่งของ
ดวยเกณฑของตัวเองพรอมกับบอกไดวาผูอื่นแบงพวกของสิ่งนั้นโดยใชอะไรเปนเกณฑ
4. การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา (Using Space/Time Relationships)
สเปสของวัตถุ หมายถึ ง ที่ ว า งที่ วั ตถุนั้ น ครองที่อยู ซึ่ง จะมีรูป ร างลั ก ษณะเชน เดีย วกับวัตถุนั้ น
โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูงความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนง
ที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปส ไดแก การชี้บงรูป 2 มิติ และ 3 มิติได สามารถวาดภาพ 2 มิติจากวัตถุหรือ
จากภาพ 3 มิติได
ความสั ม พั น ธ ระหวา งสเปสกั บ เวลา ได แ ก ความสั ม พัน ธ ระหวา งการเปลี่ ย น
ตํ า แหน ง ที่ อ ยู ข องวั ต ถุ กั บ เวลา หรื อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสเปสของวั ต ถุ ที่ เ ปลี่ ย นไปกั บ เวลา
ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแก การบอก
ตําแหนงและทิศทางของวัตถุโดยใชตัวเองหรือวัตถุอื่นเปนเกณฑ บอกความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนตําแหนง เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได
5. การคํานวณ (Using Numbers) หมายถึง การนําคาที่ไดจากการสังเกตเชิง
ปริมาณ การวัด การทดลอง และจากแหลงอื่นๆ มาจัดกระทําใหเกิดคาใหมโดยการนับและนําตัวเลข
ที่แสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาคาเฉลี่ย ความสามารถที่
แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก การนับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง เชน ใชตัวเลขแทนจํานวนใน
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การนับได ตัดสินไดวาวัตถุในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือแตกตางกัน เปนตน การคํานวณ เชน
บอกวิธีคํานวณคิดคํานวณ และแสดงวิธีคํานวณไดอยางถูกตอง และประการสุดทายคือ การหา
คาเฉลี่ย เชน การบอกและแสดงวิธีการหาคาเฉลี่ยไดถูกตอง
6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ( organizing data and
Communication) การจัดกระทําขอมูล หมายถึง การนําขอมูลดิบที่ไดจากการสังเกต การวัด การ
ทดลอง และจากแหล ง อื่ น ๆ มาจั ด กระทํ า เสี ย ใหม โ ดยอาศั ย วิ ธี ก ารตา ง ๆ เช น การหาความถี่
การเรียงลําดับ การจัดแยกประเภท หรือการคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมายไดดี
ขึ้น โดยอาจจะเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย
เปนตน การสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่จัดกระทํานั้นมาเสนอหรือแสดงให
บุคคลอื่นเขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้นดีขึ้น อาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียนบรรยาย หรือยอความพอสังเขป เปนตน
7. การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความเห็นใหกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมและใชกระบวนการ
ทางสมองคิดคนเกี่ยวกับความหมายของขอมูลที่ไดรับมา ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะ
นี้คือ การอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความเห็นใหกับขอมูล โดยใชความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย
8. การพยากรณ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบหรือสิ่งที่จะ
เกิ ด ขึ้ น ล ว งหน า โดยอาศั ย ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกต หรื อ ข อ มู ล จากปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ซ้ํ า ๆ
หลักการ กฎ หรือ ทฤษฏีความสัมพันธของตัวแปรตั้งแต 2 ตัว ขึ้นไปที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นมาชวย
สรุป เชน การพยากรณขอมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตารางหรือกราฟ ซึ่งทําไดสอง
แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตขอมูลที่มีอยู กับการพยากรณนอกเขตขอมูลที่มีอยู เชน การ
พยากรณผลของขอมูลเชิงปริมาณ เปนตน
9. การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)
การกําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ใน
การตั้งสมมติฐานหนึ่ง ๆ สําหรับตัวแปรนั้น หมายถึง สิ่งที่แปรเปลี่ยนคาได เชน อายุ ความสูง
ประเภทของรถ อุณหภูมิ ระดับการศึกษา เปนตน
ตัวแปรตน หมายถึง สิ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ หรือสิ่งที่เรา
ตองการทดลองดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตน
หรือสิ่งที่เปนสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะแปรตามไปดวย
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ตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ หมายถึง สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปร
ตนที่จะทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมมีการควบคุมใหเหมือนกัน
10. การตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) หมายถึง การคิดหาคําตอบ
ลวงหนากอนจะทําการทดลอง เปนคําตอบที่รอการพิสูจน สมมติฐานไดมาโดยอาศัยการสังเกต
ความรูหรือประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน คําตอบที่คิดลวงหนานี้ยังไมทราบหรือยังไมเปนหลักการ
กฎหรื อ ทฤษฎี ม าก อ น สมมติ ฐ านคื อ คํ า ตอบที่ คิ ด ไว ล ว งหน า มี ก ล า วไว เ ป น ข อ ความที่ บ อก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่งทราบได
ภายหลังการทดลองหาคําตอบ เพื่อสนับสนุนสมมติฐานหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว สิ่งที่ควร
คํานึงถึงในการตั้งสมมติฐานคือ การบอกชื่อตัวแปรตนซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรตาม และในการติด
ตั้งสมมติฐานตองทราบตัวแปรจากปญหาและสภาพแวดลอมของตัวแปรนั้น สมมติฐานที่ตั้งขึ้น
สามารถบอกใหทราบถึงการออกแบบการทดลอง ซึ่งตองทราบวาตัวแปรใดเปนตัวแปรตน ตัวแปร
ตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่
11. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร ( Defining Variables
Operationally ) หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตาง ๆ ที่อยูในสมมติฐานที่
ตองการทดลองใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได โดยใหคําอธิบายเกี่ยวกับการทดลอง
และบอกวิธีวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น
12. การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการ เพื่อหา
คําตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว ในการทดลองจะประกอบไปดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ
12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอน
ลงมือทดสอบจริง
12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและใช
อุปกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม
12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง ซึ่งอาจเปนผลจากการสังเกต การวัด และอื่น ๆ ไดอยางคลองแคลวและถูกตอง การ
บันทึกผลการทดลองอาจอยูในรูปตารางหรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงคาของตัวแปร
ตนหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและคาของตัวแปรตามแกนบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแตละแกน
ตองใชสเกลที่เหมาะสม พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของคาของตัวแปรทั้งสองบนกราฟดวย
ในการทดลองแต ล ะครั้ ง จะเป น ต อ งอาศั ย การวิ เ คราะห ตั ว แปรต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของ คือสามารถที่จะบอกชนิดของตัวแปรในการทดลองวา ตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ ตัว
แปรตาม หรือตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ในการทดลองหนึ่ง ๆ จะตองมีตัวแปรตัวหนึ่งเทานั้นที่มี
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ผลตอการทดลอง และเพื่อใหแนใจวาผลที่ไดเกิดจากตัวแปรนั้นจริง ๆ จําเปนตองควบคุมตัวแปร
อื่นไมใหมีผลตอการทดลอง ซึ่งเรียกตัวแปรนี้วาตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่
13. การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data and Making
Conclusion) การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลที่มี
อยู การตีความหมายขอมูลในบางครั้งอาจตองใชทักษะอื่น ๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต การใช
ตั ว เลข เป น ต น และการลงข อ สรุ ป หมายถึ ง การสรุ ป ความสั ม พั น ธ ข องข อ มู ล ทั้ ง หมด
ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการลงขอมูลสรุป คือ บอกความสัมพันธของขอมูลได เชน
การอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรบนกราฟ ถากราฟเปนเสนตรงก็สามารถอธิบายไดวาเกิด
อะไรขึ้นกับตัวแปรตาม ขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยบแปลง หรือถาลากกราฟเปนเสนโคงใหอธิบาย
ความสัมพัน ธ ร ะหว างตัว แปรก อ นที่ก ราฟเสน โค ง จะเปลี่ย วทิศทาง และอธิบายความสัมพั น ธ
ระหวางตัวแปรหลังจากที่กราฟเสนโคงเปลี่ยนทิศทางแลว
จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง
พฤติกรรมที่ใชในการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนความสามารถในการใชกระบวนการ
คิด เพื่อคนควาหาความรูและแกปญหาอยางคลองแคลวและชํานาญโดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 13 ทักษะตามแนวของสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนด
5. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
5.1 แนวคิดของทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม การเรียนรูวิทยาศาสตรตามทฤษฎีการ
เรียนรูที่นํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู ในปจจุบัน คือ ทฤษฎีการสรางเสริมความรูตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม (construtivism) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2546 : 219) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ
คนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูนั้นอยางมีความหมาย จึง
สามารถสรางองคความรูของผูเรียนเอง ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนควร
จัดการการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถคนพบความรูความรูไดดวยตนเอง ผูเรียนตองใช
กระบวนการทางปญญาสรางความรูโดยทําความเขาใจความหมายของวิทยาศาสตร และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่ใชเปนกระบวนการสรางความรูคนหาความรู ( พิมพันธ เดชะคุปต 2545 : 7 )
แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ( constructivism) เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในผูเรียน ผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่เห็นกับความรู
ความเขาใจที่มีอยูเดิม เปนปรัชญาที่มีขอสันนิษฐานวา ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรู
ความรูไดมาจากการสรางเพื่ออธิบาย ( มารตินและคณะ Martin and others, 1994 อางถึงในพิมพพันธ
เดชะคุปต 2545 : 15) การจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนสรางความรู โดยผานกระบวนการทางคิด
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ดวยตนเอง โดยผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา ( Cognitive structure) ของ
ผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาได โดยจัดสภาพการณให
ผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา ซึ่งเปนสภาวะที่ประสบการณใหมไมสอดคลองกับประสบการณ
เดิม ผู เ รี ย นต อ งพยายามปรั บ ขอ มูลใหมกั บ ประสบการณ ที่มี อ ยูเ ดิ มแล ว สร า งเป น ความรู ใ หม
แนวคิด นี้ ถือวา การเรี ย นรู ของนัก เรีย นสามารถเกิด ขึ้น ไดดว ยตัวของผู เ รีย นเอง ผู สอนต อ ง
พยายามชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาความรูใหเขากับประสบการณเดิม และวัตถุประสงคของ
ผูเรียน จึงจะทําใหเกิดความรูที่มีความหมาย เฮนเดอรสัน ( Henderson 1993 :4 –5, อางถึงในพิมพันธ
เดชะคุปต 2545 : 15-16 )
คอบบ ( Cobb 1994 ) กลาวถึงการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต วาเปน
กระบวนการที่ไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่ ในการสราง การรวบรวมและตกแตงความรู ผูเรียนมี
โครงสรางความรูที่ใชในการตีความหมายและทํานายเหตุการณตางๆ รอบตัวเขา โครงสรางความรู
ของผูเรียนอาจแปลกและแตกตางจากโครงสรางของผูเชี่ยวชาญ และในทัศนะทางวัฒนธรรมสังคมของ
คอนสตรัคติวิสต ถือวาเปนกระบวนการทางสังคมและเปนความรวมมือกันระหวางผูสอนและผูเรียน
ในการประนีประนอมความหมายที่สรางขึ้น สภาพแวดลอมของผูเรียนจะมีอิทธิพลตอความคิดเห็น
ของผูเรียน บุคคลที่อยูรอบตัวผูเรียน ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สําคัญตอกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน
ฟอสนอท ( Fosnot.1996, อางถึงใน วรรณวิพา รอดแรงคา 2541: 7) ไดให
ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมไววา “เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรู และเปนการ
บรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมนุษยวิทยาวาความรูคืออะไร และไดความรูมา
อยางไร” ทฤษฎีนี้จึงอธิบายวาความรูเปนสิ่งชั่วคราว มีการพัฒนาไมเปนปรนัยและถูกสรางขึ้น
ภายในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม
จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง
เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน ผูเรียนแสวงหาความรู และสรางความรู (Construct )
ดวยตนเอง ความรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลอื่น ๆ
หรือสิ่งที่พบเห็นรอบตัว แลวนํามาสัมพันธกับสิ่งที่เรียนใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับประสบการณของตนเอง
5.2 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม การจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเ รียนสร างความรู ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมนักการศึก ษาไดนําแนวคิดการสรางเสริมความรู
(constructivism) มาใชเปนหลักการการสอน มารติน และคณะ ( Martin et al. 1994 :44, อางถึง
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ในพิมพันธ เดชะคุปต 2545 : 15 ) ไดพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม มีขั้นตอนดัง
แผนภาพที่ 2 ดังนี้

Explore
Explain
พัฒนา
มโนทัศน

Explan
Evaluate

แผนภาพที่ 2 รูปแบบการสอนตามแนวคิดตามแนวคอนสรัคติวิซึม
ที่มา : พิมพันธ เดชะคุปต, พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร (กรุงเทพมหานคร:บริษัทพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, 2545, 68.
1. Explore หมายถึง การสํารวจ โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต
สนับสนุน การรวมมือกันสํารวจเพื่อใหเห็นปญหา
2. Explain หมายถึง การอธิบาย ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน แนะนํา
ถามใหคิดเพื่อใหผูเรียนคนพบ หรือสรางความรูดวยตนเอง ความรูที่ไดเปนความรูเชิงประจักษ
3. Explan หมายถึง การคิดคนเพิ่มเติม ผูสอนชวยพัฒนาผูเรียนใหคิดคน
ตอ ๆ ไป พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พัฒนาการทํางานรวมกันเปนกลุม และพัฒนา
ใหมีประสบการณกวางไกลทั้งเรื่องธรรมชาติและเทคโนโลยี
4. Evaluate หมายถึง การประเมินผล ผูสอนประเมินมโนทัศนของผูเรียน
โดยตรวจสอบความคิ ด ที่ เ ปลี่ ย นไปและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การปฏิ บั ติ การ
แกปญหา การถามคําถาม ตลอดจนพัฒนาใหผูเรียนสนใจและเคารพความคิด และเหตุผลของคนอื่น ๆ
ดวย
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ไดเวอรและเบลล (Driver และ Bell 1986, อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต : 46 – 47 ) ได
ระบุ ลั ก ษณะและขั้ น ตอนของการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นสร า งความรู ต ามแนวคิ ด คอนสตั ก ติ วิ ส ม
(constructivism ) ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา ( Orientation ) เปนขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมาย และ
แรงจูงใจในการเรียนบทเรียน
2. ขั้นทบทวนความรูเดิม ( Elicitation of the prior knowledge) เปนขั้นที่
ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน วิธีการใหผูเรียนแสดงออก
อาจทําไดโดยการอภิปรายกลุม การใหผูเรียนออกแบบโปสเตอรหรือเขียนเพื่อแสดงความรูความ
เขาใจที่เขามีอยูแลว
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด ( Turning restructuring of ideas ) เปน
ขั้นตอนที่สําคัญ หรือเปนหัวใจสําคัญตามแนวคอนสตักติวิสม ( constructivism ) ขั้นนี้
ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
3.1 ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางกันและกัน
(Clarification and exchange of ideas) ผูเรียนจะเขาใจไดดีขึ้น เมื่อไดพิจารณาความแตกตางและ
ความขัดแยงระหวางความคิดของตนกับของผูอื่น
3.2 สรางความคิดใหม ( Construction of new ideas ) จากการ
อภิ ป รายและการสาธิ ต ผู เ รี ย นจะเห็ น แนวทาง รู ป แบบ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการตี ค วาม
ปรากฎการณหรือเหตุการณ แลวกําหนดความคิดใหมหรือความรูใหม
3.3 ประเมินความคิดใหม ( Evaluation of new ideas ) โดยการ
ทดลองหรือการคิดอยางลึกซึ้ง ผูเรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรู
ในขั้นตอนนี้ ผูเรียนอาจจะรูสึกไมพึงพอใจความคิดความเขาใจที่เคยมีอยู เนื่องจากหลักฐานการ
ทดลองสนับสนุนแนวคิดใหมมากกวา
4. ขั้นนําความคิดไปใช ( Application of ideas) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนมี
โอกาสใชแนวคิด หรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมในสถานการณตาง ๆ ทั้งที่คุนเคยและ
ไมคุนเคย เปนการแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
5. ขั้นทบทวน ( Review) เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวนวาความคิด
ความเขาใจของเขาไดเปลี่ยนไป โดยเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขา
เมื่อสิ้นสุดบทเรียน
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม (constructivism) ผูเรียนควรจะเรียน
เนื้อหาสาระไปพรอมกับการเรียนรูกระบวนการเรียนรู โดยเนนความสําคัญของกระบวนการเรียน
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ของผูเรียน และความสําคัญของความรูเดิม ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสรางความรูนั้น
ครูควรมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกหรือจัดการในการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
บทบาทของครูจึงเปลี่ยนแปลงจากการเปนผูให ผูบอก ผูบรรยาย มาเปนผูจัดประสบการณเรียนรู
ใหผูเรียนคนควาสรางความรู บทบาทของครู มีลักษณะดังนี้ (พิมพพันธ เดชะคุปต 2545 : 18)
1. ผูนําเสนอ ( presenter) ครูไมใชผูบรรยายแตเปนผูสาธิต เตรียม
ประสบการณเรียนรู จัดกิจกรรมใหกลุม หรือรายบุคคลเพื่อใหสรางความรูเอง
2. ผูสังเกต ( observer) ครูสังเกตอยางเปนทางการและไมเปนทางการ สังเกต
กระบวนการทางปญญา ไดแก การแกปญหาและกระบวนการทางสังคม เชน การทํางานรวมกับ
ผูอื่น การปฏิสัมพันธกัน
3. ผูถามคําถาม (question asker) ครูควรใชคําถามระดับตําและสูง เพื่อกระตุน
ใหผูเรียนคิดและแกปญหา
4. ผูทําใหเกิดปญหา ( problem poser) ครูเปนผูกําหนดปญหาหรือกระตุนใหผูเรียน
เปนปญหา
5. ผูจัดบรรยากาศ ( environment organizer) ครูควรจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
และจิตใจเพื่อสนับสนุน กระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เปน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนตามสภาพจริง ผูเรียนเปนผูสราง ความรูใหมดวยตนเอง ผูเรียนใชทักษะ
กระบวนการ ( Process skills) คือ กระบวนการคิด กระบวนการกลุม และสรางความรูดวยตนเอง
ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู แ ละมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น สามารถนํ า ความรู ไ ปใช ป ระโยชน ใ น
ชีวิตประจําวันได ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสรัคติวิซึม
มีดังนี้ คือ
สุกัญญา กตัญู ( 2542 : 8-9 ) ไดพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสม ประกอบดวยขัน้ ตอนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นคนหาความรูเดิม เปนขั้นการกระตุนใหผูเรียนเกิดภาวะไมสมดุลยทาง
ปญญา โดยครูนําเขาสูบทเรียนดวยการเสนอเหตุการณที่ชวนสงสัย เปนการกระตุนผูเรียนหรือทา
ทายใหนักเรียนคิดแกปญหา กิจกรรมที่ใช คือ การสรางสถานการณที่นาสงสัย การซักถาม การ
อภิปราย การเลาเหตุการณ และใหนักเรียนตอบคําถามเปนรายบุคคล
2. ขั้นทําความเขาใจ เปนขั้นที่ทําใหผูเรียนเกิดความสมดุลยทางปญญาโดย
กระบวนการปรับขยายโครงสรางทางปญญา ความสมดุลยจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนสามารถผสมผสาน
ความคิดใหมนั้นใหกลมกลืนเขากันไดกับประสบการณเดิม ในขั้นนี้ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปน
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กลุม กิจกรรมที่ใช คือ ครูตั้งปญหาจากเหตุการณที่ครูเสนอ นักเรียนตั้งสมมติฐาน จากสมติฐานทํา
การทดลองเพื่อรวบรวมหลักฐาน และพิสูจนสมมติฐาน
3. ขั้นจัดโครงสรางแนวความคิดใหม เปนขั้นที่ผูเรียนพัฒนาความคิดของเขา
เพิ่มขึ้น โดยผานกระบวนการรับรูทางกายภาพและกิจกรรมทางปญญา จากความรวมมมือภายใน
กลุมจะชวยใหผูเรียนปรับปรุงความคิดรวบยอดไดชัดเจนยิ่งขึ้น กิจกรรมที่ใช คือ การรายงานผล
การทดลอง การอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียนเพื่อใหไดขอสรุปที่เปนที่ยอมรับและถูกตอง
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร
4. ขั้นการนําแนวความคิดไปใช เปนขั้นที่ผูเรียนนําแนวความคิดรวบยอดที่
ได ป ระยุ ก ต ใ ช ใ นสถานการณ ต า ง ๆ หรื อ นํ า ความรู ไ ปใช แ ก ไ ขป ญ หาและใช ป ระโยชน ใ น
ชีวิตประจําวัน กิจกรรมที่ใช คือ การอภิปรายรวมกันของครูกับนักเรียน การประเมินตนเองของ
นักเรียนลงในแบบฟอรม เพื่อเปนการตรวจสอบพัฒนาการในดานความคิดของนักเรียน
สุภัทรา วงษคงคํา ( 2546 : 13 ) ไดกําหนดขั้นตอนการสอนตามแนวคอนสตัคติวิ
ซึมรวมกับการรวมมือกันเรียนรู สรุปได 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นตอนที่ผูเรียนรับรูถึงจุดมุงหมายและแรงจูงใจ
ในการเรียนดวยการเสนอเหตุการณที่นาสงสัยเปนการกระตุนผูเรียนหรือทาทายใหนักเรียนคิด
แกปญหา กิจกรรมที่ใช คือ สรางสถานการณที่นาสงสัย การซักถาม การอภิปรายและใหนักเรียน
ตอบคําถามหรือเขียนบรรยายคําตอบเปนรายบุคคล
2. ขั้นกิจกรรม เปนขั้นที่ทําใหผูเรียนเกิดความสมดุลทางปญญาโดย
กระบวนการปรับขยายทางโครงสรางความสมดุลจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนสามารถผสมผสานความคิด
ใหมใหกลมกลืนเขากันไดกับประสบการณเดิม โดยนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม กิจกรรมที่ใช
คือ การเลือกเรื่องที่สนใจ การจัดทีมเพื่อการศึกษา ดําเนินการศึกษา การเตรียมเสนอผลงาน
นําเสนอผลงาน
3. ขั้นวิเคราะหรวมกัน เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม
อภิปรายและสะทอนความคิด ถึงผลการทํากิจกรรมทั้งที่เปนผลงาน ขอความรูและกระบวนการ
เรียนรู เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตรและเปนแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนรูใหสูงขึ้น ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอเรื่องที่ศึกษา
4. ขั้นนําไปใช เปนขั้นที่ผูเรียนนําแนวความคิดรวบยอดที่ไดประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ หรือนําความรูไปใชแกปญหาและใชประโยชนในชีวิตประจําวัน กิจกรรมที่ใช
คือ การอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียนจากสถานการณที่ครูกําหนด
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5.
ขั้ น สรุ ป ผลและประเมิ น ผล เป น ขั้ น การสรุ ป ผลการเรี ย นรู ต าม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยครูเปนผูเสนอแนะและใชการประเมินดวยวิธีหลากหลาย เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง และใหเพื่อกับผูปกครองมีสวนรวมประเมินดวย
จากแนวคิดตามที่ไดกลาวมาสรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
หมายถึง วิธีการที่ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมดวยตนเอง โดยใหผูเรียน
ไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชน ศึกษาคนควา สืบคน วิเคราะห อภิปราย ทดลอง ระดมสมอง
ศึกษาจากสื่อ และแหลงเรียนรูตาง ๆ โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( Science
process skills) และอาศัยประสบการณเดิมที่ผูเรียนมีอยู ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวก
ชวยเหลือ จัดบรรยากาศในการเรียนรูใหกับผูเรียน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวิจัยในประเทศ
วิโรจน เฉลยสุข ( 2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง การเปรียบเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการทดลองกับการสอนแบบปกติ โดยการสุมนักเรียนของโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม จํานวน 72 คน โดยแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใช
เวลาสอนกลุมละ 18 คาบๆ ละ 50 นาที ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนแบบปฏิ บั ติ ก ารทดลองกั บ การสอนแบบปกติ สู ง กว า กั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรทางชีววิทยาที่
สอนแบบปฏิบัติการทดลองกับการสอนแบบปกติสูงกวากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรทางชีววิทยาของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ
ทดลองและแบบปกติ หลังการสอนสูงกวากอนสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มนวิภา ออนศรี ( 2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่องการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาสวนกลาง กลุมที่ 5 จํานวน 552 คน
จากการวิจัยสรุปไดวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ กับความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานการจําแนกสงผลตอความสามรถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนทักษะดานการสังเกต การจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล และดานการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป สงผลตอความสามารถในการ
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แกปญ หาทางวิ ทยาศาสตร อยางมีนั ย สํ าคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ส ว นทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดานอื่น ๆ สงผลตอความสามารถในการแกปญหาวิทยาศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
จารุวรรณ ยังรักษา (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมเปนกลุมกับเปน
รายบุคคล และการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 120
คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน กลุมทดลองที่ 1
ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรมการสอนแบบคอนสรัคติวิซึมเปนกลุม กลุมทดลองที่ 2
ไดรับการสอนแบบคนพบ โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคอนสรัคติวิซึมเปนรายบุคคล
และกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู ใชเวลาในการทดลอง 14 คาบ คาบละ 50 นาที มี
ขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแก 1 ) ขั้นนํา เปนการแจงจุดประสงคการเรียนรู ทบทวนความรู
พื้นฐาน 2) ขั้นสอนนักเรียนศึกษาใบความรู โดยการสังเกต อภิปรายผล และตรวจสอบคําตอบ 3 )
ขั้นสรุป นักเรียนตรวจสอบขอเท็จจริง มโนมติ หลักการโดยการรายงานผลตอกลุมใหญ และทํา
แบบฝกหัดผลการวิจัยสรุปวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่
1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความ
คงทนในดานการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุม
ควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พรหม ผูกดวง (2542 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา เรื่อง ผลของการสอนแนวคอนสตรัคติวิสซึมที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึมตามแนวคิดของ Underhill (1991) มีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สรุปไดคือ 1) ขั้นนํา เปนการทบทวนความรูเดิม 2) ขั้นสอน เปนขั้นสรางความขัดแยง
ทางปญญา เปนการสรางสถานการณที่เปนปญหาหรือเสนอคําถาม เสนอคําถามเปนรายบุคคล
อภิปรายเปรียบเทียบคําตอบและตรวจสอบและนําเสนอคําตอบของกลุม 3) ขั้นการไตรตรอง เปน
การใหความรูเพิ่มเติม และอภิปรายเปรียบเทียบคําตอบของแตละกลุม 4) ขั้นสรางโครงสรางใหม
ทางปญญา เปนการสรางคําถามและเสนอคําตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุม
5) ขั้นสรุป เปนการอภิปรายสรุปและทําแบบฝกหัด ผลการวิจัยสรุปวา การสอนแนวคอนสตรัคติวิสซึม
ตามแนวคิดของ Underhill (1991) สามารถชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลของการจัดกิจกรรมในขั้นสรางความขัดแยงทางปญญา พบวา การใช
สื่อเพื่อเราความสนใจของนักเรียน สวนใหญสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการกระตุนให
นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย การใชคําถาม ควรเลือกใชประเด็นคําถามหลักๆ ที่มีความ
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กระชับและชัดเจน ในขั้นการสรางความขัดแยงทางปญญา จะตองทําใหนักเรียนทุกคนเขาใจใน
ประเด็นปญหาและกระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในการอภิปราย โดยการใชสื่อหรือแนวการจัด
กิจกรรมที่แปลกใหมและหลากหลาย ผลของการจัดกิจกรรมในขั้นการไตตรอง พบวา การใชบัตร
เนื้อหาและสื่อการสอนและลักษณะการจัดกิจกรรมแบบใหมๆ เชน การตัดภาพปริศนา (จิ๊กซอ )
ชวยใหนักเรียนสนใจเรียนและตั้งใจทํากิจกรรมมากขึ้นเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น สวนในขั้นสรางโครงสรางใหมทางปญญานั้น พบวา ลักษณะของ
การจัดกิจกรรมสวนใหญ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
โดยอาศัยความรูที่ไดเรียนมากอนแลว นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นและกลาแสดงออก มีความมั่นใจ
ในการตอบมากขึ้น
สุกัญญา กตัญู ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา เรื่องผลของการสอน
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นคนหาความรูเดิม เปน
การนําเขาสูบทเรียนดวยการเสนอเหตุการณที่ชวนสงสัย โดยการซักถาม การอภิปราย การเลา
เหตุการณ และการตอบคําถามหรือเขียนบรรยายคําตอบเปนรายบุคคล 2 ) ขั้นทําความเขาใจ เปนขั้น
ที่ผูเรียนเกิดความสมดุลยทางปญญา โดยนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมจากเหตุการณที่ครูเสนอ
แลวตั้งสมมติฐาน ทําการทดลองเพื่อรวบรวมหลักฐานและพิสูจนสมมติฐาน 3) ขั้นจัดโครงสราง
และแนวความคิดใหม เปนขั้นของการรายงานผลการทดลอง การอภิปรายรวมกันระหวางครูกับ
นักเรียนเพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร 4 ) ขั้นการนําแนวความคิดไปใช
นักเรียนนําแนวความคิดรวบยอดที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ โดยการอภิปรายรวมกัน
ของนักเรียนกับครู การประเมินตนเองของนักเรียนเพื่อตรวจสอบพัฒนาการในดานความคิดของ
นักเรียน ผลการวิจัยสรุปวา หลังการทดลองคาเฉลี่ยคะแนนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ในดานความรูความเขาใจในเนื้อหา และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุดา เขียวคํา (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน วิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องเศษสวนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
มีการสอน 5 ขั้นตอน ไดแก 1 ) ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมความพรอมโดยการแจง
จุดประสงคและทบทวนความรูเดิม 2 ) ขั้นสอน เปนขั้นที่ครูเสนอสถานการณที่เปนปญหาและ
นักเรียนแกปญหาเปนรายบุคคล และกลุมยอยรวมไตรตรอง รวมกันเสนอแนวทางแกปญหา 3 )
ขั้นสรุป เปนการสรุปมติ ความรูหรือหลักการตาง ๆที่ไดเรียนมา 4 ) ขั้นฝกทักษะและการนําไปใช
5 ) ขั้นประเมินผล เปนการตรวจสอบระดับความรูของนักเรียนจากการทําบัตรกิจกรรม และ
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แบบฝกหัดในบทเรียน ผลการวิจัยสรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการเรียนตั้งแต
รอยละ 70 ขึ้นไปโดยทั้งชั้นมีคะแนนคิดเปนรอยละ 74.57 คะแนน ซึ่งผานเกณฑความรอบรูที่
กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
หนึ่งนุช กาฬภักดี ( 2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอน
สตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครู โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 42 คน ใช
เวลาในการทดลองกลุมละ 15 คาบ คาบละ 50 นาที ใชเนื้อหาในการสอนเดียวกันทั้ง 2 กลุม เรื่อง
วิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรค จากการวิจัยสรุปไดวา ความสามารถในการคิดระดับสูงดานการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร และดานการคิดวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมดังกลาว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทิพสุคนธ ไชยราช ( 2545 : บทคัดยอ ) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลไกมนุษยระหวางการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ของ Underhill กับการสอนตามปกติ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา โดยมีขั้นตอนการสอนประกอบดวยกิจกรรม 5 ขั้นตอน ไดแก 1 ) ขั้นนํา เปนการ
ทบทวนความรูพื้นฐาน 2) ขั้นสรางความขัดแยงทางปญญา เปนการสรางสถานการณที่เปนปญหา
หรือถามคําถาม โดยตอบเปนรายบุคคลและกลุมเปน 3) ขั้นไตรตรอง เปนการใหความรูเพิ่มเติม
คิดวิเคราะห และเปรียบเทียบคําตอบของแตละกลุม 4) ขั้นสรางโครงสรางใหมทางปญญา เปนการ
สรางคําถามและเสนอคําตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุม 5 ) ขั้นสรุป เปนการ
อภิปรายสรุป และทําแบบฝกหัด ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึมของ Underhill มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และจากการดําเนินการสอนทั้งหมด 9 แผนการสอน แลว
นักเรียน ใหความสนใจและไดรับความรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง แลวสราง
องคความรูขึ้นมาใหมจากิจกรรมที่สรางสถานการณไว
ศจี คําภู (2545 :บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลการสอน เรื่องเศษสวน ที่
เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแก 1)
ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม จากการสนทนา ซักถามหรือการสาธิตวิธีทําที่ได
เรียนมา 2 ) ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การอธิบาย การอภิปรายแนวความคิด
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ในการแกปญหารวมกัน การทําใบกิจกรรม เปนกลุม การเสนอแนวคิดในการปญหา 3 ) ขั้นสรุป
เปนการสรุปแนวคิด และจัดโครงสรางความรู โดยการอภิปรายรวมกัน แลวสรุปความรูอีกครั้ง
ผลการวิจัยสรุปวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษสวน ที่ไดรับ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรู และไดรับการสอนปกติไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ .05
ละเอียด มาดี ( 2546 : บทคัดยอ ) ไดศึกษา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต
มีขั้นตอนการสอน 5ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา เปนการนําเสนอสถานการณที่ทาทายความคิด และ
แสดงวิธีการแกปญหา 2) ขั้นทบทวนความรูเดิม โดยศึกษาคนควาหาขอมูล 3) ขั้นปรับเปลี่ยน
แนวคิด เปนการแปลความคิดและวิเคราะห ประเมินความคิดใหม 4) ขั้นนําความคิดไปใช เปนการ
ตีความ การสรางความหมายและสังเคราะหขอมูล5) ขั้นทบทวน เปนการบันทึกรายละเอียด และตั้ง
คําถามเพื่อหาคําตอบ ผลการวิจัยสรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดจากคะแนนแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบาน และการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในดานการเรียนรู
ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานการเขียนสรุปองคความรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5/1 และ 5/2 กอนและหลังการจัดการสอนสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต (Constuctivist ) มีความ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวา ในดาน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอน สตรัคติวิสต (Constuctivist )
ในดานบรรยากาศในการเรียนการสอนและดานประโยชนในการเรียนวิชางานบานอยูในระดับเห็น
ดวยมาก โดยบรรยากาศในการเรียนการสอนทําใหรูสึกสนุกสนาน สวนดานประโยชนในการเรียน
ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบงานมากขึ้น และชวยเสริมสรางนิสัยรักการทํางาน
โชติ คําเดนเหล็ก (2546 : 109-110 ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการสอนของครูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตนโรงเรียนราชดําริ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 180 คน ผลการวิจัย
สรุปไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนของครูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้ น ผสมผสาน ใน 5 ด า น ได แ ก ด า นการกํ า หนดและการควบคุ ม ตั ว แปร ด า นทั ก ษะการ
ตั้งสมมติฐาน ดานทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร ดานทักษะการทดลอง ดาน
ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป และรวมทุกดานอยูในระดับมาก นักเรียนที่มีเพศ
ตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการสอนของครูโดยใชทักษะกระบวนการขั้นผสมผสานไมแตกตาง
กัน นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการสอนของครูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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6.2 งานวิจัยในตางประเทศ
สจวต (Stewart 1997 : Abstract) ไดศึกษาผลกระทบของการสอนตาม
แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส ต ที่ มี ต อ การเตรี ย มการและการทดลองสอนของครู ฝ ก สอน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความเขาใจในการสอนและประสบการณการเรียนรูของครู และความสนใจ
ของนักเรียนในหองเรียน และผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนมีความฉลาดเฉียบแหลมขั้น และกลา
แสดงมโนคติและความคิดใหมที่สรางสรรคขึ้น
ยูเธอรแบช (Uterbach 1997 : Abstract ) ไดทําการศึกษา การเปรียบเทียบ
การสอนตามแนวคอนสรัคติวิสตสําหรับผูเชี่ยวชาญดานการสอนคอมพิวเตอร ผลการวิจัยสรุปได
วา ผลการสอนตามทฤษฎีคอนสรัคติวิสตในการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1
สูงกวากลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม
เดลลา และคริตโตเฟอร (Della and Chritopher 1997 : Abstract ) ได
ทํ า การศึ ก ษา ผลการสอนวิ ช าดนตรี ตามแนวคิ ด แบบคอนสรั ต ติ วิ ส ต ที่ มี ต อ ความเข า ใจและ
ความสามารถนําไปประยุกตใชของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในวิชาดนตรี ผลการวิจัยสรุปไดวา
ความเขาใจในทํานองและจังหวะเกี่ยวกับวิชาดนตรี ซึ่งผลการสอนตามแนวคิดคอนสรัคติวิสตหลัง
การทดลองแตกตางกัน คือ นักเรียนมีการพัฒนาขั้น โดยแสดงรวมกับผูอื่นไดโดยไมไดมีการเตรียม
ตัวมากอน
ดารแลล คารเมล และสลิม (Dallal,Kamel,and Salim 1997 : Abstract ) ได
ทําการศึกษา อิทธิพลของการสอนฟสิกสตามรูปแบบการสอนแบบแนะแนวทางตามแนวคอน
สรัคติวิสตที่มีตอทัศนคติของนักเรียนกับการสอนปกติ ผลการวิจัยสรุปไดวา การสอนตามแนว
คอนสรัคติวิสตทําใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด มีมุมมอง
ทางการเรียนวิชาฟสิกสกวางขึ้น และมีความสุขกับการเรียนฮีรอน (Heron 1997, อางถึงใน ทิพสุคนธ ไชยราช
2545 : 29) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสอนตามแนวคอนสรัคติวิซึม วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษา กับการพัฒนาเจตคติตอวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา เคมี
และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โรงเรียนประกอบดวยนักเรียน จํานวน 249 คน และครู
จํานวน 10 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองใชครู 6 คน และกลุมควบคุมใชครู 4 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ ผลการวิจัยสรุปไดวา กลุมควบคุมมีคะแนนสูงกวากลุม
ทดลอง แตกลุมควบคุมมีเจตคติตอวิทยาศาสตรไปในทางลบ ในขณะที่กลุมทดลอง มีเจตคติตอ
วิทยาศาสตรไปในทางบวก เจตคติตอวิทยาศาสตรของเพศหญิงและเพศชาย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม” เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยใชแผนการวิจัยแบบ Pre- Experimental Designs แบบ One Group
Pretest- Posttest Design โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล) เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยไว
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ
ปญหา วรรณกรรม และการสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ ไดแก
แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคอนสรั ค ติ วิ ซึ ม และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
เสนอความคิดเห็น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเสนอความเห็นชอบโครงการวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใช
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอน
สรัคติวิซึม นําไปทดลองใชเพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นํามาตรวจสอบความถูกตอง
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัย
เสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง ปรับปรุง
แกไข จัดพิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อขอจบการศึกษา
50
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วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และสถิติที่ใช ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ ใ ชใ นการวิจัย ครั้งนี้ เปน นั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปที่ 2 โรงเรีย น
วัดทาไชย(ประชานุกูล ) ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 63 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling )
โดยการจับฉลาก 1 หองเรียน จากทั้งหมด 2 หอง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ข
โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล) ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 30 คน
โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้
1) เปนโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว คือ รอยละ 60
2 ) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้งสองหองมีพื้นฐานความรูใกลเคียงกัน และอยู
ในสิ่งแวดลอมเดียวกัน
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการทดลอง
ทั้งสิ้น 8 สัปดาหๆ ละ 4 ชั่วโมง เวลา 30 ชั่วโมง รวมแผนการจัดการเรียนรูทั้งสิ้น 5 แผน
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่อง
โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ประกอบดวย เรื่อง สวนประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ดิน หินและแร
น้ําบนพื้นโลกและน้ําใตดิน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่จะสงผลตอผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ของ
กลุมตัวอยางในการวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research ) ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Pre-Experimental Design แบบหนึ่งกลุม สอบกอน- สอบ
หลัง (One-Group Pretest- Posttest Design) (Tuckman 1999 : 160 ) ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง ดังนี้
O1

X

O2

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
O2 ทดสอบกอนเรียน (pretest)
X การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
O2 ทดสอบหลังเรียน (posttest)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจยั ในครั้งนี้ ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู
โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
จํานวน 5 แผน เวลา 30 ชั่วโมง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สาระการเรียนรูแ ละเวลาเรียนทีใ่ ชในการจัดการเรียนรู
แผนการ
จัดการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5

สาระการเรียนรู

เวลา
(ชั่วโมง)

สวนประกอบของโลก
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ดิน
หินและแร
น้ําบนพื้นโลกและน้ําใตดิน

4
6
6
8
6

รวม

30

ในหนวยการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีการกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรียนรู มีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียน
แผนภาพสวนประกอบของโลก
2. สืบคนขอมูล สํารวจ และระบุ
ทรัพยากรธรณีในทองถิ่นในประเทศไทย
และของโลก
3. อภิปรายและเสนอแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรณีในทองถิ่น

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความเปนมาของการเกิดโลกได
2. อธิบายสวนประกอบของโลกได
3. อธิบายความหมายของคําวาเปลือกโลก
แมนเทิล แกนโลกได
4. บอกสารตางๆที่อยูในโลกได
5. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยการ
กระทําของมนุษยได
6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากธรรมชาติได
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4. สืบคนขอมูล ทดลอง และในสถานการณ
จําลองอธิบายหลักการเกิดกระบวนการยก
ตัว การยุบตัว การคดโคงโกงงอ การผุพัง
อยูกับที่ การกรอน การพัดพา การทับถม
5. สํารวจและอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่
แตกตางกันในทองถิ่นและในประเทศไทย
และอธิบาย ผลของกระบวนการทาง
ธรณีตอการเกิดภูมิประเทศที่แตกตางกัน
6. ทดสอบและอธิบายสมบัติบางประการ
ของดิน และเขียนแผนภาพชั้นหนาตัดของ
ดิน การกําเนิดดิน
7. อภิปรายและเสนอแนะการปรับปรุง
คุณภาพของดินใหเหมาะกับการใช
ประโยชน
8. ทดลองและอธิบายการเกิด สมบัติ
ของหินและแรในทองถิ่น
9. สืบคนขอมูลนําเสนอและจําแนก
ประเภทของหินในทองถิ่น การใช
ประโยชนจากหินและแรในทองถิ่น
10. ทดลองและอธิบายลักษณะ สมบัติ และ
คุณภาพของแหลงน้ําบนพื้นโลกและใตดิน
11. สํารวจ อธิบาย และยกตัวอยางการใช
ประโยชนจากแหลงน้ําในทองถิ่น

จุดประสงคการเรียนรู
7. บอกผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต
จากการเปลีย่ นแปลงของโลกได
8. อธิบายการเกิดและสมบัตขิ องดินได
9. อธิบายลักษณะชั้นหนาตัดดินได
10. บอกการปรับปรุงคุณภาพดินในทองถิ่นได
11. อธิบายการเกิดของหินได
12. บอกชนิดของหินได
13. อธิบายการเกิดและสมบัติของแรได
14. อธิบายประโยชนจากดิน หิน แรได
15. อธิบายทรัพยากรธรณีในทองถิ่นใน
ประเทศไทยและโลกได
16. อธิบายการอนุรักษดิน หิน แรได
17. อธิบายการเกิดของน้ําบนพื้นโลกได
18. อธิบายประเภทของแหลงน้ําบนพื้นโลกได
19. อธิบายการเกิดของน้ําใตดินได
20. ทดลองการเกิดน้ําใตดินได
21. อธิบายคุณภาพแหลงน้ําบนพื้นโลกและใต
ดินได
22. อธิบายการอนุรักษน้ําในทองถิ่นได
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2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอน(Pretest) และหลังการ
จัดการเรียนรู (Posttest ) จํานวน 1 ฉบับ โดยใชเนื้อหาในหนวยการเรียนรู เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และ
แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการ
จัดการเรียนรู โดยวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ กําหนดใหเปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนน คือ ถูกได 1 คะแนน ผิด ได 0 คะแนน จํานวน 40 ขอ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการ
จัดการเรียนรู โดยวัดทักษะกระบวนการขัน้ ผสมผสาน เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5
ขอ โดยใหคะแนนขอละ 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน
ตามระดับความสามารถ เปน 5 ระดับ วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังตอไปนี้
- ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
1 ขอ
- ทักษะการตั้งสมมติฐาน
1 ขอ
- ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
1 ขอ
- ทักษะการทดลอง
1 ขอ
- ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 1 ขอ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน (Pretest) และหลังการ
จัดการเรียนรู (Posttest ) มีรายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจํานวนขอทดสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการวัด
3. ทักษะการจําแนกประเภท
4. ทักษะการคํานวณ

จํานวนขอสอบ
ปรนัย อัตนัย
3
3
3
3

คะแนน
3
3
3
3
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ตารางที่ 6 (ตอ)
จํานวนขอสอบ
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ปรนัย อัตนัย
5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
3
กับสเปสและสเปสกับเวลา
6. ทักษะการสื่อความหมายจากขอมูล
3
7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
3
8. ทักษะการพยากรณ
3
9. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
3
4
10. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
3
4
11. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
3
4
12. ทักษะการทดลอง
4
4
13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลง
3
4
ขอสรุป
รวม(ขอ)
40
4
คะแนน
40
20

คะแนน
3
3
3
3
7
7
7
8
7
45
60

ตารางที่ 7 เกณฑการใหคะแนนและระดับคุณภาพของแบบทดสอบอัตนัย
คะแนน

การปฏิบตั ิทักษะการตั้งสมมติฐาน

0
1
2

ไมตอบหรือตอบไมถูก
ตั้งสมมติฐานไมสอดคลองกับปญหา
ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา และไมแสดงความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผล
ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา และแสดงความสัมพันธระหวาง
เหตุและผลแตยังไมชัดเจน
ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา และแสดงความสัมพันธระหวาง
เหตุและผลชัดเจน

3
4
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ตารางที่ 7 (ตอ)
คะแนน

การปฏิบตั ิทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ

0

ไมตอบหรือตอบไมถูก

1

กําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตัวแปรที่อยูใน
สมมติฐานที่ตองการทดลองไมถูกตอง
กําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตัวแปรที่อยูใน
สมมติฐานที่ตองการทดลองไดเขาใจ
กําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตัวแปรที่อยูใน
สมมติฐานที่ตองการทดลองไดคอนขางชัดเจน
กําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตัวแปรที่อยูใ นสมมติฐานที่
ตองการทดลองไดเขาใจ สามารถสังเกตหรือวัดไดถูกตองและสมบูรณ
การปฏิบตั ิทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
ไมตอบหรือตอบไมถูก
กําหนดตัวแปรตนไดถูกตอง
กําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามไดถูกตอง
กําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมไดถูกตอง
กําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมไดถกู ตองสมบูรณ
การปฏิบตั ิทักษะการทดลอง
ไมตอบหรือตอบไมถูก
ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวตามลําดับขั้นตอน
กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม คํานึงถึงตัวแปรตน
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอ งควบคุม
กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม คํานึงถึงตัวแปรตน
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอ งควบคุม ระบุอุปกรณหรือสารเคมีที่
ตองใชไดเหมาะสมและถูกตอง
กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม คํานึงถึงตัวแปรตน
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอ งควบคุม ระบุอุปกรณหรือสารเคมีที่ตอง
ใชปฏิบัติการทดลอง และบันทึกผลการทดลองไดเหมาะสมและถูกตอง

2
3
4

0
1
2
3
4
0
1
2
3

4
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ตารางที่ 7 (ตอ)
การปฏิบัติทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
0
1
2
3
4

ไมตอบหรือตอบไมถูก
แปลความหมายของขอมูลหรือบรรยายลักษณะขอมูลไมถูกตอง
และไมสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด
แปลความหมายของขอมูลหรือบรรยายลักษณะขอมูลถูกตองแตไม
สรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด
แปลความหมายของขอมูลหรือบรรยายลักษณะขอมูลถูกตอง และ
สรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมดแตไมคอบคลุม
แปลความหมายของขอมูลหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของ
ขอมูลที่มีอยูไดถูกตอง และสามารถสรุปความสัมพันธของขอมูลที่
มีอยูไดครอบคลุม

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา ( ratting scale) มี
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไปของนักเรียน เพศ
การเรียนพิเศษ ผูที่นักเรียนอาศัยอยูดวย การศึกษาและอาชีพของผูที่นักเรียนอาศัยอยูดวย ซึ่งเปน
แบบตรวจสอบรายการ ( check list ) จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่
นักเรียนที่มีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เปนแบบสอบถามแบบ
มาตรสวนประมาณคา ( Ratting scale) มี 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย นอย
ที่สุด จํานวน 15 ขอ โดยถามใน 3 ประเด็น คือ
1) บรรยากาศในการเรียนรู จํานวน 5 ขอ
2) กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 5 ขอ
3) ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู จํานวน 5 ขอ
การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบมาตรสวนโดย นําคาระดับ
ที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตาม
แนวความคิดของ เบสท ( Best 1981 : 182 )
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คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ผูเรียนทีม่ ีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับต่ําที่สุด
คาเฉลี่ยอยูร ะหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง ผูเรียนที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับต่ํา
คาเฉลี่ยอยูร ะหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูเรียนที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวซิ ึมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูเรียนทีม่ ีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ นวตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับสูง
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูเรียนทีม่ ีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ นวตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับสูงที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบพรรณนาความเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียน ในดานบรรยากาศในการเรียนรู
ดานกิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
การสรางและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยเปนเครือ่ งมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีวิธีการและขั้นตอน
ในการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. การสรางแผนจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ดวยการเรียนรูตามแนวคิดคอนสรัคติวิซึม มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู คูมือครู และเนื้อหาในเรือ่ งโลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1.2 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสรัตติวิซึม จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสรัคติวิซึม
ประกอบดวยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ
- ขั้นที่ 2 ขั้นอภิปราย
- ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจและคนหา
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- ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย
- ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคนเพิ่มเติม
- ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรทสี่ รางขึ้นมีองคประกอบ
คือ เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู แนวความคิดหลัก ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง สาระการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญทาง ดานเนื้อหา ดานการสอน และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรูในดานเวลา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู แลววิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of
Item Objective Congruence : IOC ) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
+ 1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูน นั้ มีความสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู
0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
- 1 หมายถึง เมื่อ แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร ดังนี้
IOC = ∑R
N
IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญทัง้ หมด
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลองกัน
ในเกณฑทยี่ อมรับได
1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรู เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม จํานวน 5 แผน ไปใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย ดังรายละเอียดแผนภาพที่ 3
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ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหา
หนวยการเรียนรู โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ขั้นที่ 2

ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม

ขั้นที่ 3

สรางแผนการจัดการเรียนรูดว ยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม

ขั้นที่ 4

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวิธีสอนและดาน
การวัดผลทางวิทยาศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จํานวน 3 คน ใชดุลพินิจ

ขั้นที่ 5

ปรับปรุงแกไข แผนการจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 6

นําแผนการจัดการเรียนรูใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูทจี่ ัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน(Pretest) และหลังการ
จัดการเรียนรู (Posttest ) สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการสราง ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2.2 ศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
2.3 สรางแบบทดสอบความวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ครอบคลุม
ทั้ง 13 ทักษะ
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2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity)
และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC ) ของ
ผูเชี่ยวชาญ มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือกขอสอบที่มี คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.67 – 1.00
2.5 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไข ดังนี้
2.5.1 ปรับปรุงขอความที่นํามาเปนขอคําถามใบแบบทดสอบ
2.5.2 ปรับปรุงคําตอบของขอคําถามในแตละขอ
จากนั้นจึงนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) จํานวน 30 คน ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
พบวา นักเรียนทําขอสอบไมเสร็จในเวลาที่กําหนด จึงปรับเวลาในการทําแบบทดสอบใหมากขึ้น
2.6 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้
2.6.1 ขอสอบปรนัย
2.6.1.1 การตรวจสอบคาความยากงาย คือ สัดสวนระหวางจํานวน
ผูตอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129) แตเนื่องจากขอสอบมีจํานวนเกิน 40 ขอ ผูวิจัยจึงเลือกขอสอบ
โดยใชเกณฑ ดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละทักษะใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) มีความยากงาย (P) ระหวาง 0.20 – 0.80
2.6.1.2 การตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือการ
ตรวจสอบวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 130) แตเนื่องจากขอสอบมีจํานวนเกิน 40
ขอ ผูวิจัยจึงเลือกขอสอบโดยใชเกณฑ ดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใกลเคียงกัน 2) มีอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 – 0.27
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2.6.1.3 การตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) คือการตรวจสอบ
ผลการวัดที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑได 20 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่น
โดยใชวิธีการของ คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123)
ดวยสูตร KR 20 ไดคาความเชื่อมั่น 0.80
2.6.2 ขอสอบอัตนัย มีการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการ
ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยใชสูตร Alpha efficient ของ Cronbach (พวงรัตน ทวีรัตน
2543 : 125 – 126)โดยกําหนดความเชื่อมัน่ 0.70 ไดคาความเชื่อมัน่ 0.80 มีเกณฑการใหคะแนนและระดับคุณภาพ
2.7 นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน(Pretest) และหลัง
การจัดการเรียนรู (Posttest )ที่สรางขึ้นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยสรุปดังรายละเอียดของแผนภาพ ที่ 4
ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ขั้นที่ 2

ศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ

ขั้นที่ 3

สรางแบบทดสอบความวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่คลอบคลุมทั้ง 13 ทักษะ

ขั้นที่ 4

นําแบบทดสอบวัดความสามารถที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงดานเนือ้ หา (Content Validity)

ขั้นที่ 5

นําแบบทดสอบวัดความสามารถที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
ตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไข และทดลองใช (Try Out)กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

ขั้นที่ 6

นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพือ่ หาคุณภาพของขอสอบ การตรวจสอบ
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก (Discrimination) หาคาความเชื่อมัน่ (Reliability)

ขั้นที่ 7

นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจยั

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

64
3. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอน
สรัคติวิซึม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา ( Ratting scale) ตาม
แนวคิดของลิเคอรท (Likert) จํานวน 20 ขอ มี 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไปของนักเรียน
เพศ การเรียนพิเศษ ผูที่นักเรียนอาศัยอยูดว ย การศึกษาและอาชีพของผูที่นักเรียนอาศัยอยูดว ย ซึ่ง
เปนแบบตรวจสอบรายการ ( check list ) จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูตามแนว
คอนสตรัคติวิซึม เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา ( Ratting scale) มี 5 ระดับ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 15 ขอ โดยถามใน 3 ประเด็น คือ
- บรรยากาศในการเรียนรู
- กิจกรรมการเรียนรู
- ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบพรรณนาความเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ที่ผูสอนจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น มีดังนี้
3.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน
วิทยาศาสตร
3.2 นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับรายละเอียดใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หนวยการเรียนรู โลกและการเปลี่ยนแปลง
3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลประเมินผล ดานเนื้อหา และดานการสอน 3 คน ตรวจความถูกตองของการ
วัด และใชดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง ( IOC.) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง เลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑยอมรับได
3.4 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน
3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย สอบถาม
นักเรียนกลุมทดลอง สามารถสรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
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การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมไดดังแผนภาพที่ 5

ขั้นที่ 1

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของแบบสอบถามความคิดเห็น

ขั้นที่ 2

สรางแบบสอบถาม

ขั้นที่ 3

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางเสร็จแลวตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นที่ 4

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอ
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 5

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
ตามแนวคอนสรัคติวิซึม
การดําเนินการทดลอง
ในการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม และ
ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมในเนื้อหาอืน่ กับกลุมทดลอง เพื่อให
นักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม มากยิ่งขึน้ และสราง
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ความคุนเคยกับนักเรียนเปนเวลา 3 ชั่วโมง และใหนักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน ( Pretest)
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ได
สรางไว เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน อันเนื่องมาจากครู เชน ประสบการณในการสอน
ไดดําเนินการทดลองโดยใชเครื่องมือที่จัดเตรียมไว ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้
2.1 เวลาที่ใชในการทดลอง ทําการทดลองจํานวน 8 สัปดาหๆ ละ 4
ชั่วโมง และประเมินผล 2 ชั่วโมง
2.2 การจัดการเรียนรูในแตละวันของกลุม ทดลอง กําหนดใหใชเวลา 09.30
–11.30 น.ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี ปรากฏในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตารางสอนของกลุมทดลอง
เวลา

09.30-11.30 น.

วัน
วันอังคาร
วันพฤหัสบดี

กลุมทดลอง
กลุมทดลอง

2.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนสาระการเรียนรูใ นกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรู โลกและการเปลี่ยนแปลง ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกําหนดสาระการเรียนรู เปน 5 สาระ ดังนี้
2.3.1 สวนประกอบของโลก
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
2.3.3 ดิน
2.3.4 หินและแร
2.3.5 น้ําบนพื้นโลกและน้ําใตดนิ ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการ
จัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูโลกและการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 วิเคราะหเนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการ
สาระการเรียนรู
จัดการเรียนรู
สวนประกอบของโลก
1
การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
2
โลก
ดิน
3
หินและแร
4
น้ําบนพื้นโลกและน้ําใตดิน
5

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่วัด
1. การสังเกต
2. การวัด
3. การจําแนกประเภท
4. การหาความสัมพันธระหวางสเปส
และสเปสกับเวลา
5. การคํานวณ
6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
7. การลงความคิดเห็นจากขอมูล
8. การพยากรณ
9. การตั้งสมมติฐาน
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
12. การทดลอง
13. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป

2.4 รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยการคนหาความ
คิดเห็นของนักเรียน โดยมีการนําเสนอสถานการณที่ชวนสงสัยหรือเปนปญหา ใชคําถามกระตุน
ผูเรียนหรือทาทายใหนักเรียนคิด แกปญหา หรือใหความสนใจในเรื่องที่กําลังเรียน โดยผูเรียนอาจ
ทํากิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การฝกระดมความคิด การซักถามปญหา การอภิปราย การเลา
เหตุการณ โดยใหนักเรียนตอบคําถามหรือเขียนบรรยายคําตอบเปนรายบุคคล
ขั้นที่ 2 ขั้นอภิปรายเปนขั้นที่นําคําตอบที่นักเรียนนําเสนอมาฝกวิเคราะห
นักเรียนสามารถใหเหตุผล และสามารถตั้งสมมติฐาน เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจและคนหา เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวคิดที่
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มีอยูแลวมาจัด ความสัมพันธกับหัวขอทีก่ ําลังเรียน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนมี
บทบาทเปนผูดําเนินการภายในกลุมของตนเอง เพื่อสงเสริมใหรูจักตัดสินใจและแกปญหา
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย เปนขั้นที่ใหนกั เรียนไดนําเสนอขอคนพบที่ไดจาก
การสืบคน หรือทํากิจกรรมโดยสามารถบอกไดวาคนพบอะไรบาง สามารถอธิบายแนวความคิด
ของกลุมเพื่อฝกทักษะการสือ่ ความหมายขอมูล
ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคนเพิ่มเติม เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณใหมใหนักเรียน
ไดทําความเขาใจในแนวคิดใหมหรือความรูใหม
ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปและประเมิน เปนขั้นที่นักเรียนไดสะทอนแนวคิดของ
ตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางไรโดยนําเสนอความรูที่ไดและสรุปเปนความคิด
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแนวคอนสรัคติวิซึม ที่ผูวิจยั
ใชในการวิจยั ครั้งนี้ มีขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน สรุปไดตามแผนภาพที่ 6
1. ขั้นสรางความสนใจ
2. ขั้นอภิปราย

3. ขั้นสํารวจและคนหา
4. ขั้นการอธิบาย

5. ขั้นคิดคนเพิ่มเติม

6. ขั้นสรุปและประเมินผล

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดกําหนดขั้นตอนในการเก็บขอมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร เพื่อใหออกหนังสือถึง
โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ขั้นตอนการทดลองใชการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม ผูวิจัยสอน
ดวยตนเองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 แผน มีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ผูวิจัยปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อทําความเขาใจถึงวิธีการจัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม จุดประสงคในการเรียนรูและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู
2.2 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเก็บคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน
2.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู สัปดาหๆ ละ 4
ชั่วโมง รวม 8 สัปดาห
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลในการวิจยั กําหนดใหนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2โรงเรียนวัดทาไชย
เปนหนวยในการวิเคราะห หลังจากไดรับแบบทดสอบและแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบ
ขอมูล ลงรหัสเพื่อคํานวณหาคาสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกอ นและหลังการสอนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมใชคารอยละ (%)
คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการเรียนรูกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม โดยใช t – test แบบ dependent
3. การวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับใชสูตร KR 20 ความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบทั้งฉบับ
4. การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา
(rating scale) โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไป
แปลความหมายคาระดับตามแนวความคิดของ เบสท ( Best 1981 : 182 )
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ผูเรียนทีม่ ีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับต่ําที่สุด
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คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับต่ํา
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแนวตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับสูง
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูเรียนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแนวตามแนวคอนสรัคติวิซึมอยูในระดับสูงที่สุด

สรุป
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม” เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research) โดยใชแผนการวิจัย Pre- Experimental Design แบบ One Group PretestPosttest Design โดยกําหนดใหนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล) เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of analysis) เปนกลุมทดลอง ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนัน้ นํา
ขอมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและ
ขอคําถามในการวิจัย ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
การวิเ คราะหเ พื่ อ ตอบคํา ถามของการวิ จั ย ข อ ที่1 ผลการวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแตกตางกันหรือไม (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ หนา 234 )
ตารางที่10 เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรู
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน

คะแนน
เต็ม
24

กอนเรียน
X S.D.

หลังเรียน
X
S.D.

t-test

Sig

11.57 1.91 18.90 1.99

4.785

.000
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ตารางที่10 (ตอ)
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน

คะแนน
เต็ม

กอนเรียน
X S.D.

หลังเรียน
X
S.D.

t-test

Sig

1.99

34.785

.000

24

11.57 1.91 18.90

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ขั้นผสมผสาน

36

15.20

3.61 25.37 3.93

14.229

.000

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
13 ทักษะ

60

26.77 3.56 44.27 3.96

28.18

.000

จากตารางที่ 10 พบวา คะแนนเฉลี่ยดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่
กําหนดไว โดยภาพรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ มีคะแนนหลังเรียน( X =
44.27, S.D. = 3.96 ) สูงกวากอนเรียน ( X 26.77 = , S.D. = 3.56 ) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน มีคะแนนหลังเรียน( X = 18.90, S.D. = 1.99 ) สูงกวากอนเรียน ( X =
11.57, S.D. = 1.91 ) และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน มีคะแนนหลังเรียน
( X = 25.37, S.D. = 3.93 ) สูงกวากอนเรียน ( X = 15.20, S.D. = 3.61 )
การทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะที่จัดการเรียนรูตามแนว
คอนสรัคติวิซึม โดยเปนขอทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบปรนัย รายละเอียด
ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะที่จดั การเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
ทักษะกระบวนการทาง
คะแนนเต็ม
วิทยาศาสตร
(60 คะแนน)
1. การสังเกต
3
2. การวัด
3
3. การจําแนกประเภท
3
4. การหาความสัมพันธระหวาง
3
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
5. การคํานวณ
3
3
6. การจัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูล
7. การลงความคิดเห็นจากขอมูล
3
8. การพยากรณ
3
9. การตั้งสมมติฐาน
7
10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
7
11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
12. การทดลอง
13. การตีความหมายขอมูลและลง
ขอสรุป

7
8
7

X

S.D.

2.70
2.43
2.63
2.07

0.47
0.63
0.49
0.37

รอยละ
(%)
90.00
81.11
87.78
68.89

2.17
2.43

0.46
0.5

72.22
81.11

9
3

2.37
2.10
5.67
5.23

0.49
0.4
0.96
1.01

78.89
70.00
80.95
74.76

6
10
5
7

5.1
4.8
4.57

1.18
1
0.9

72.86
68.57
65.24

8
12
13

ลําดับที่
1
3
2
11

จากตารางที่11 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการสังเกตมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 90.00 รองลงมา คือ ทักษะการจําแนกประเภท คิดเปนรอยละ 87.78 ทักษะการวัด
เทากับทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล คิดเปนรอยละ81.11 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
คิดเปนรอยละ 80.95 ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล คิดเปนรอยละ78.89 ทักษะการกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 74.76 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร คิดเปนรอยละ
72.86 ทักษะการคํานวณ คิดเปนรอยละ 72.22 ทักษะการพยากรณ คิดเปนรอยละ 70.00 ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา คิดเปนรอยละ 68.89 ทักษะ คิดเปน
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รอยละ ทักษะการทดลอง คิดเปนรอยละ 68.57 และลําดับสุดทายคือ ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป คิดเปนรอยละ 65.24
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซมึ
การวิเคราะหขอ มูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่2 คือ ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
การวิเคราะหขอมูล ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ข ในดาน
บรรยากาศในการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู
ตามแนวคอนสรัคติวิซึมในภาพรวม
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ด า นประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู
รวม

X

S.D.

4.28
4.19
4.23

0.51
0.50
0.52

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

4.16

0.51

เห็นดวยมาก

ลําดับ
ที่
1
3
2

จากตารางที่ 12 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม มี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมพบวา นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยมาก
( X = 4.16, S.D. = 0.51 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ลําดับที่ 1 นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดดาน
บรรยากาศในการเรียนรู ( X = 4.28, S.D. = 0.51 ) ลําดับที่ 2 นักเรียนเห็นดวยมากดานประโยชนที่
ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X 4.23, S.D. = 0.52 ) และลําดับที่ 3 ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ( X = 4.19, S.D. = 0.50 )
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ตารางที่ 13 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมดาน
บรรยากาศในการเรียนรู

ดานบรรยากาศในการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวย
ใหนกั เรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเตน
อยากรูอยากเรียน………………………..…
2. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมทํา
ใหนกั เรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการ
เรียนรู…
 ……………………………….…
3. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวย
ใหนกั เรียนมีอิสระในการเรียนรู....................
4. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมทํา
ใหนกั เรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน.
5. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมทํา
ใหนกั เรียนเรียนอยางมีความสุข………….
รวม

X

S.D.

ระดับ ลําดับ
ความคิดเห็น ที่

4.47

0.57

เห็นดวยมาก

1

4.33

0.48

เห็นดวยมาก

2

4.20

0.41

เห็นดวยมาก

4

4.30

0.60

เห็นดวยมาก

3

4.10
4.28

0.48
0.51

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

5

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม เห็นดวยกับบรรยากาศในการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ( X = 4.28 , S.D. = 0.51 ) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตัคติวิซึมชวยใหนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเตน อยากรูอยากเรียน ( X = 4.47 ,
S.D. = 0.57 ) การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมทําใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรม
การเรียนรู ( X = 4.33 , S.D. = 0.48 ) การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียน ( X = 4.30 , S.D. =0.60 ) การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู ( X = 4.20 , S.D. = 0.41 ) และการจัดการเรียนรูตามแนว
คอนสตัคติวิซึมทําใหนกั เรียนเรียนรูอยางมีความสุข ( X = 4.10 , S.D. = 0.48 )
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ตารางที่ 14 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ตามแนวคอนสรัคติวิซึมดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมมี
ความทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจน
คนควาและทดลอง...........................
2. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชวยใหนกั เรียนไดแสดงความคิดเห็น
ทุกครั้งในกิจกรรมการเรียนรู………
3. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชวยใหนกั เรียนไดเลือกเรียนตามความ
สนใจของตนเองเสมอ…………………
4. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชวยใหนกั เรียนสามารถศึกษาคนควา
ความรูดวยตนเอง..................................
5. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชวยใหนกั เรียนสรางองคความรูไดดว ย
ตนเอง.................................................
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น ลําดับที่

4.20

0.48

เห็นดวยมาก

3

4.33

0.48

เห็นดวยมาก

1

4.30

0.53

เห็นดวยมาก

2

4.10

0.61

เห็นดวยมาก

4

4.03
4.19

0.41
0.50

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

5

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ทุกประเด็น ( X = 4.19 , S.D. = 0.50 ) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การจัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นทุกครั้งในกิจกรรมการเรียนรู
( X = 4.33 , S.D. = 0.48 ) การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวยใหนักเรียนไดเลือกเรียน
ตามความสนใจของตนเองเสมอ( X = 4.30 , S.D. = 0.53 ) การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
มีความทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจนคนควาและทดลอง ( X = 4.20 , S.D. = 0.48 ) การจัดการ
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เรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ( X = 4.10 ,
S.D. = 0.61) และการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวยใหนักเรียนสรางองคความรูได
ดวยตนเอง ( X = 4.03 , S.D. = 0.41 )
ตารางที่ 15 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
ดานประโยชนที่ไดรับ
ดานประโยชนที่ไดรับ
1. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชวยใหนกั เรียนทํางานไดอยางมีระบบ
และรอบคอบ…………………………
2. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวย
ใหนกั เรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน...................................
3. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวย
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง.....
4. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวย
ใหนกั เรียนมีทักษะทางสังคม และทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข...................
5. การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวย
ใหนักเรียนสามารถนําขั้นตอนของกิจกรรม
การเรียนรูไ ปใชประโยชนในวิชาอื่น ๆ.....
รวม

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ
ที่

4.20

0.48

เห็นดวยมาก

3

4.27

0.58

เห็นดวยมาก

1

4.20

0.41

เห็นดวยมาก

3

4.27

0.52

เห็นดวยมาก

1

4.20
4.23

0.61
0.52

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

3

จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
( X =4.23 , S.D. = 0.52 ) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน( X = 4.27 , S.D. =0.58 ) การ
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวยใหนักเรียนมีทักษะทางสังคม และทํางานรวมกับผูอื่น
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อยางมีความสุข ( X = 4.27 , S.D. = 0.52 ) การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึมชวยให
นักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ ( X = 4.20 , S.D. = 0.48 ) การจัดการเรียนรูตามแนว
คอนสตัคติวิซึมชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง ( X = 4.41 , S.D. = 0.41 ) และ
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม ชวยใหนักเรียนสามารถนําขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรูไปใชประโยชนในวิชาอื่น ๆ ( X = 4.20 , S.D. = 0.61 )
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
จากการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
แบบพรรณนาความของนัก เรีย นชั้น มัธยมศึก ษาปที่ 2 ในดานบรรยากาศในการเรีย นรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนรู
นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมเปนลําดับขั้นตอน โดยนักเรียนสวน
ใหญ ใหความคิดเห็นวา การเรียนรูตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนไดฝก
การคิด ปฏิบัติกิจกรรมที่ชวยใหคนหาคําตอบไดดวยตนเอง 2) ไดทํากิจกรรมที่มีความหลากหลาย
เชน การสืบคนขอมูล การสํารวจ การทดลอง การนําเสนอขอมูล และกิจกรรมปฏิบัติภาคสนาม
3) มีการศึกษาจากสื่อการเรียนรู ไดแก ใบกิจกรรม ใบความรู ศึกษาจากของจริง และแหลงเรียนรู
ทางอินเทอรเน็ท
2. ดานบรรยากาศในการเรียนรู
นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิ
ซึม ในดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1)การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมชวย
สงเสริมใหมีบรรยากาศในการเรียนที่ดี 2) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือกันภายใน
กลุม และ3) มีการแบงหนาที่รับผิดชอบการทํางานภายในกลุม โดยมีครูเปนผูชวยเหลือ ให
คําแนะนํา
3. ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
ในดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู ตามลําดับดังนี้ 1) ชวยใหมีการทํางานอยางเปน
ขั้นตอน ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 2) มีการทํางานเปนกลุม ไดแสดงความคิดเห็น 3) นําความรู
ที่ไดจาการเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 2) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) มี
นักเรียนทั้งหมด 63 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ข
โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) ตําบล หัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรู เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยผานการตรวจหาคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาระหวาง 0.67 ถึง 1.00 แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ใชแบบทดสอบ
แบบปรนัย จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ ซึ่งใชวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 13 ทักษะ มีคาความเที่ยงตรง ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ที่ผานการตรวจหาคา
ดัชนีความสอดคลองไดคาระหวาง 0.67 ถึง 1.00 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบ One
Group Pre–test Post–test Design คํานวณขอมูลโดยการคํานวณคะแนนเปนคารอยละ (%) การหา
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t–test) แบบ Dependent วิเคราะห
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ คือ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน 5 ทักษะ
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โดยภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ มีคะแนนหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาใน
รายทักษะ พบวานักเรียนมีทักษะการสังเกตมากที่สุด ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
นอยที่สุด
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 เห็นดวยตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
อยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาในแตละวิธีการจัดการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ดานบรรยากาศใน
การเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 ในดานบรรยากาศในการเรียนรู
ลําดับที่ 2 ดานประโยชนที่ไดรับจาการการเรียนรู และเห็นดวยเปนลําดับสุดทาย คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ที่กําหนดไว โดยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนจัดการเรียนรู ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนใช
กระบวนการในการแสวงหาความรู เกิดทักษะกระบวนการ และสรุปความรูดวยตนเอง ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมารติน และคณะ(Martin and
others 1994, อางถึงในพิมพพันธ เดชะคุปต 2545:15 ) ที่วา การเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
( Constructivism) เป น กระบวนการเรี ย นรู ที่ ช ว ยส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเป น ผู ส ร า งความรู จ าก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม ผูเรียนสามารถสรางความรูโดยผาน
กระบวนการทางความคิ ด ด ว ยตัว ของผูเ รีย นเอง เมื่อ พิจ ารณาคะแนนทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนรายทักษะ พบวา ทักษะการสังเกตมีคะแนนสูงกวาทักษะอื่น ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ
ตรงในการเรียนรู นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง มีการเรียนรูจากสิ่ง
ใกล ตั ว ได ใ ช สื่ อ การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการสั ง เกตได ม ากขึ้ น และทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นักเรียนมีคะแนนคอนขางต่ํา คือ ทักษะการตีความหมายขอมูลและ
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ลงขอสรุป และทักษะการทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีจดบันทึก อธิบายหรือบรรยาย
ขอมูลยังไมครอบคลุมกิจกรรมที่ปฏิบัติ การเขียนขอมูลและลงขอสรุปยังขาดความสัมพันธระหวาง
ขอมูลที่มีอยู มีการฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรคอนขางนอย ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของสุกัญญา กตัญู (2542 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลของการสอน
วิทยาศาสตรตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 ผลการศึ ก ษาพบวานัก เรียนที่ไ ดรับ การสอนตามแนวคิ ดคอนสรัคติวิสตมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญที่ตองฝกทักษะกระบวนการ และ
สอดคลองกับวิโรจน เฉลยสุข ( 2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบ
ปฏิบัติการทดลองกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนแบบปฏิ บั ติ ก ารทดลองกั บ การสอนแบบปกติ สู ง กว า กั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรทางชีววิทยาที่
สอนแบบปฏิบัติการทดลองกับการสอนแบบปกติสูงกวากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรทางชีววิทยาของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปฏิบัติการ
ทดลองและแบบปกติ หลังการสอนสูงกวากอนสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับมนวิภา ออนศรี ( 2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาสวนกลาง กลุมที่ 5 จากการวิจัยพบวา ทักษะ
กระบวนการทาวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ กับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มี
ความสั มพั น ธ ท างบวกกั น อยา งมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01 และทัก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร ด า นการจํ า แนกส ง ผลต อ ความสามารถในการแก ป ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร อ ย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนทักษะดานการสังเกต การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
และด า นการตี ค วามหมายข อ มู ล และลงข อ สรุ ป ส ง ผลต อ ความสามารถในการแก ป ญ หาทาง
วิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานอื่น
ๆ สงผลตอความสามารถในการแกปญหาวิทยาศาสตรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลอง
กับโชติ คําเดนเหล็ก (2546 : 109-110 ) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนของ
ครูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน
ราชดําริ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การสอนของครูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน ใน 5 ดาน ไดแก ดานการ
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กําหนดและการควบคุมตัวแปร ดานทักษะการตั้งสมมติฐาน ดานทั กษะการกํ าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปร ดานทักษะการทดลอง ดานทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป และ
รวมทุกดานอยูในระดับมาก นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการสอนของครูโดยใชทักษะ
กระบวนการขั้นผสมผสานไมแตกตางกัน นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการสอน
ของครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม
นักเรียนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 3 ดาน คือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู ดาน
กิจกรรมการเรียนรู ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยกับวิธีการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบรรยากาศการเรียนรูนักเรียนเห็น
ดวยมาก เปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจมาจากนักเรียนสามารถทํางานตามกิจกรรมที่กําหนด ได และทํา
กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบ คิดคนของนักเรียนเอง ทําใหมีความรูสึกวามีความสุขในการเรียนรู มี
การชวยเหลือ แบงหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมเพื่อน
และนักเรียนมี
บทบาทในกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู มีความกระตือรือรนอยากรู อยากเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของละเอียด มาดี (2546 :บทคัดยอ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต (Constuctivist ) ในดานบรรยากาศในการเรียนการสอน
และดานประโยชนในการเรียนวิชางานบานอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยบรรยากาศในการเรียนรู
ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน สวนดานประโยชนในการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบงาน
มากขึ้น และชวยเสริมสรางนิสัยรักการทํางาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู และไดปฏิบัติกิจกรรม มีการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบภายในกลุม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ทิพสุคนธ ไชยราช ( 2545 : บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง กลไกมนุษยระหวางการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมของ Underhill กับการสอนตามปกติ
ผลการวิจัยพบวา การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของ Underhill ทําใหนักเรียนมีความสนใจ
และไดรับความรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง แลวสรางองคความรูขึ้นมาใหม
จากกิจกรรมที่สรางสถานการณไว
ขอเสนอแนะ
การวิจัย
เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทีเ่ ห็นวาเปน
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ประโยชนตอการจัดการเรียนรู และการศึกษาในครั้งตอไป ซึ่งประกอบดวยขอเสนอแนะทั่วไป
และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หลังจัดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนจัดการ
เรียนรูนั้น ทําใหทราบวาสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหเกิดขึ้น
ได โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม ดังนั้น
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมจึงเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นครู
จึงควรนําวิธีการจัดการเรียนรูดังกลาวไปใชพัฒนารูปแบบการเรียนรูของนักเรียน เพื่อฝกฝนให
นั ก เรี ย นได ใ ช ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการสื บ เสาะหาความรู และสามารถนํ า
กระบวนการในการเสาะแสวงหาความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
2. จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรคอนขางต่ําใน
ดานทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป และทักษะการทดลอง ดังนั้นครูควรแสวงหา
แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป และทักษะ
การทดลองใหมากขึ้น
3. จากผลการวิ จั ย พบวา นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนว
คอนสตรัคติวิซึม อยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งในดานบรรยากาศในการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ซึ่งในแตละดาน จะชวยใหนักเรียนมีกระบวนการในการ
แสวงหาความรูอยางเปนระบบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดการสรางองคความรู ดังนั้น
ครูควรนํากิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึมไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป สําหรับผูที่สนใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําวิจัยในประเด็นตอไปนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน ดวยการจัดการเรียนตามแนวคอนสรัคติวิซึม กับนักเรียนในชวงชั้นอื่น ๆ และกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ๆ ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เปนตน
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2. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขั้น
พื้นฐาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสานหรือขั้นบูรณาการ โดยใชการจัดการ
เรียนรูตามแนวคอนสรัคติวิซึม รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบอื่นๆ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ
การเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบแกปญหา
3. ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธของตัวแปรอื่น ๆ กับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เชน การคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร การแกปญหา การคิดอยางมีเหตุผล เปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

92
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. นายวินัย มากระจันทร

ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. นางยุพดี โพธิ์พันธุ
ตําแหนง ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการจัดการเรียนรู
3. นางสาวชีวรัตน สาลี่ประเสริฐ ตําแหนง ครู โรงเรียนวัดยางสวางอารมณ
ตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

ภาคผนวก ข
หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
และหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

94

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6189

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
20 ธันวาคม 2550

เรื่อง

ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน นายวินัย มากระจันทร
ดวย นางสาววราภรณ สีดํานิล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตัคติวิซึม (CONSTRUCTIVISM) มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
เป นผูตรวจเครื่องมือวิ จัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห จากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร. 0-3421-8788, 0-3424-3435

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 1687

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
20 ธันวาคม 2550

เรื่อง

ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน นางยุพดี โพธิ์พันธุ
ดวย นางสาววราภรณ สีดํานิล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตัคติวิซึม(CONSTRUCTIVISM) มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
เปนผู ตรวจเครื่องมือวิ จัย เพื่อประกอบการทํ าวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห จากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย ชินะตังกรู)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร. 0-3421-8788, 0-3424-3435

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6188

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
20 ธันวาคม 2550

เรื่อง

ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน นางสาวชีวรัตน สาลี่ประเสริฐ
ดวย นางสาววราภรณ สีดํานิล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตัคติวิซึม(CONSTRUCTIVISM) มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญ
เปนผูตรวจเครื่องมื อวิ จัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิ พนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห จากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกรู)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร. 0-3421-8788, 0-3424-3435

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 6189

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
27 ธันวาคม 2550

เรื่อง

ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทาไชย ประชานุกูล)
ดวย นางสาววราภรณ สีดํานิล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตั ค ติ วิ ซึ ม (CONSTRUCTIVISM) มี ค วามประสงค จ ะขอทดลองเครื่ อ งมื อ วิ จั ย กั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ก ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดอนุญาตใหนักศึกษา
ดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร. 0-3421-8788, 0-3424-3435

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 0002

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
4 มกราคม 2551

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทาไชย ประชานุกูล)
ดวย นางสาววราภรณ สีดํานิล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตัคติวิซึม(CONSTRUCTIVISM) มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ข ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักเรียนทราบ เพื่อขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกรู)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร. 0-3421-8788, 0-3424-3435

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอน-หลังการจัดการเรียนรู
- แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
- ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

100
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อ วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูต ามแนวคอนสรัคติวิซมึ
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ใหนักเรียนอานคําสั่งทุกแหงใหเขาใจหากสงสัย
ใหสอบถามผูควบคุมการสอบ
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
1. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขอคําถามทั้งหมด 40 ขอ
กําหนดเวลาในการทําขอสอบ 60 นาที
2. เขียนเครื่องหมายกากบาท (U) ลงในกระดาษคําตอบ ขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ที่
นักเรียนคิดวาเปนคําตอบที่ถูกตอง ดังนี้
ก
U

ข

ค

ง

จ

หากตองการเปลี่ยนคําตอบใหเขียนเครือ่ งหมาย (U) แลวจึงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
ใหม ดังนี้
ก
U

ข

ค
U

ง

จ

ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย (วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน ) จํานวน 5 ขอ
โดยใหเขียนลงในกระดาษคําตอบ กําหนดเวลาในการทําขอสอบ 30 นาที

101
ทักษะการสังเกต (ขอ 1-3 )
1. ถาขุดดินในสวนที่ระดับความลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร ดินที่ขุดไดจะมี
ลักษณะอยางไร
ก. เม็ดดินขนาดใหญ น้ําและอากาศผานไดดี มีคา pH ประมาณ 6
ข. เม็ดดินมีลักษณะรวนซุย มีแมลง มด และรากไมปนอยูมคี า pH ประมาณ 6.5
ค. เม็ดดินขนาดเล็ก ละเอียดเนือ้ แนน สีน้ําตาลออนพบรากไมเล็กนอย
ไมพบแมลงเล็ก ๆ มีคา pH ประมาณ 7
ง. ดินมีสีดํา มีรากไมปนเล็กนอย และแมลงอาศัยอยูในดินชั้นนี้ได มีคาประมาณ 7
คําชี้แจง ขอมูลตอไปนี้ใชประกอบการตอบคําถามขอ 2 จากการศึกษาลักษณะของหิน
6 ชนิดไดขอมูล ดังนี้
ชนิดหิน
ลักษณะและสมบัติของหิน
เนื้อแนน ผิวเรียบ เรียงกันเปนชิ้น ๆ แยกออกจากกันเปนแผนได
A
มีผลึกขนาดโต สีขาว ดํา สลับกัน แข็งมาก
B
เปนกอนแข็งมีกรวดกระจายอยูทั่วไปมองเห็นไดชดั เจน
C
แข็ง ไมทนทานการสึกกรอน สาก เปราะ มีรูพรุน
D
ผลึกอัดกันแนน สีขาวขุน สีดํา เรียงกันอยูเปนริ้วขนาน
E
สีดําเนื้อละเอียด ใชเล็บขูดเปนรอยได
F
2. หินในขอใดคือหินอัคนี
ก. A, B
ข. B, D
ค. C, E
ง. D, F
3. ลักษณะของดินชั้นบนตางจากดินชัน้ ลางอยางไร
ก. ดินชั้นบนมีความพรุนนอยกวาดินชัน้ ลาง
ข. ดินชั้นบนมีขนาดของเม็ดดินเล็กกวาดินชั้นลาง
ค. ดินชั้นบนมีสีจางกวาดินชั้นลาง
ง. ดินชั้นบนมีฮิวมัสสะสมอยูมากกวาดินชั้นลาง
ทักษะการวัด (ขอ 4- 6)
6. ขอใดจัดเรียงลําดับเครื่องมือตรวจสอบแรตามลําดับความแข็งไดถูกตอง
ก. เล็บมือ มีด ลวดทองแดง กระจก
ข. ตะไบเหล็ก มีด ลวดทองแดง เพชร
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ค. กระจก มีด ตะไบเหล็ก ลวดทองแดง
ง. กระจก ตะไบเหล็ก มีด ลวดทองแดง
5. ขอใดใชเครือ่ งมือวัดไดอยางเหมาะสมถูกตอง
ก. ใชเครื่องชั่งสปริงวัดหาน้ําหนักสรอยคอทองคํา
ข. วัดความกวางและความยาวของหองนอน โดยใชตลับเมตร
ค. วัดอุณหภูมขิ องรางกายโดยใชเทอรมอมิเตอรที่ใชในหองปฏิบัติการ
ง. วัดหาปริมาตรของของเหลวจํานวน 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตรโดยใชหลอดฉีดยา
6. เด็กชายแดงพบกอนแรกอ นหนึ่ง เขาตองการทราบวากอนแรนนั้ เปนแรอะไร เขามีวิธีการ
ตรวจสอบหลายวิธี ขอใดเหมาะสมนอยทีส่ ุดในการตรวจสอบแร
ก. ชั่งหามวล
ข. ตรวจความแข็ง
ค. หาความหนาแนน ง. ตรวจสีผงละเอียด
ทักษะการจําแนก (ขอ7-9)
7. จากรูป เกณฑที่ใชในการแบงโครงสรางของโลก คือขอใด
ก. สถานะ
ข. ระดับความลึก
ค. ความแข็ง
ง. ขอ1, 2 และ 3 ถูกตอง
8. การแบงดินออกเปนดินชัน้ บนและดินชัน้ ลาง ใชสมบัติใดของดินเปนเกณฑ
ก. สีของดิน
ข. ลักษณะของเนื้อดิน
ค. ลักษณะของดินตามแนวลึก
ง. ความเปนกรดเปนเบสของดิน
9. ตารางแสดงรูปราง สี และลักษณะผิวของหินชนิดตาง ๆ
ชนิดของหิน
1
2
3
4

รูปราง
สี่เหลี่ยม
กลมมน
หาเหลี่ยม
กลมรี

สี
ดํา
เทา
ขาว
ดํา

ลักษณะของผิว
เรียบ
เรียบ
ขรุขระ
เรียบ
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จากตารางขางบน ถาใชรูปรางเปนเกณฑในการจําแนก จะจําแนกหินไดเปน 2 พวก ดังนี้
ก. 1, 2, 4 กับ 3
ข. 1, 4 กับ 2, 3
ค. 1, 3 กับ 2, 4
ง. 1, 2 กับ 3, 4
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ขอ 10-12
10. สมรักษเดินไปโรงเรียนตอนเชา ดวงอาทิตยสองหนาเขา ตอนเย็นกลับบานดวงอาทิตย
จะอยูทใี่ ด
ก. ดานหนา
ข. ดานหลัง
ค. ดานซาย
ง. ดานขวา
11. ถานักเรียนหมุนรูป

ที่ติดกับแกนไมใหเร็วที่สุดเทาที่ นักเรียนคิดวาจะเกิดรูปอะไร

ก. รูปไข
ข. รูปกรวย
ค. รูปทรงกลม
ง. รูปทรงกระบอก
12. บานของดนัยอยูหางจากโรงเรียน 500 เมตร สวนบานของเตือนใจอยูห างจากโรงเรียน 550
เมตร ถาดนัยและเตือนใจออกจากบานเวลา 7.00 น. แลวเดินตรงมาโรงเรียน ปรากฏวาทั้งคูถึง
โรงเรียนเวลา 7.25 น. พรอมกัน นักเรียนคิดวาขอใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. เตือนใจเดินชากวาดนัย
ข. เตือนใจเดินเร็วกวาดนัย
ค. ดนัยและเตือนใจเดินเร็วเทากัน
ง. ถูกทุกขอ
ทักษะการคิดคํานวณ (ขอ 13-15)
13. จากแผนภาพแสดงองคประกอบของดิน ถามีดิน 1,200 กรัม จะมีอนิ ทรียวัตถุเทาใด

ก. 5 กรัม

ข. 12 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 120 กรัม
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จากขอมูลในตาราง จงตอบคําถามขอ 14
สาร
ก
ข
ค

ปริมาตร(cm3)
20
24
30

มวล(g)
18.6
26.4
56.2

14. สารใดมีความหนาแนนมากที่สุด
ก. สาร ก
ข. สาร ข
ค. สาร ค
ง. เทากันทั้ง 3 ชนิด
15. แรกอนหนึ่งมีมวล 280 กรัม มีปริมาตร 140 ลูกบาศกเซนติเมตร อยากทราบวาแรนี้
มีความหนาแนนเทาใด
ก. 1.5 กรัม / ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 1.0 กรัม / ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 0.5 กรัม / ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 2.0 กรัม / ลูกบาศกเซนติเมตร
ทักษะการจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล(ขอ 16-18)
16. ถาตองการนําเสนอขอมูลแสดงความสัมพันธระหวางความพรุนกับความหนาแนนของดิน
เหนียว จะสื่อความหมายในลักษณะใด
30
25
20
ความพรุน(%)
15
ความหนาแนนของดิน
เหนีย ว(เมตร )

10
5
0
1

ดินที่2

1

3

2

4

ก. สื่อความหมายในรูปวัฏจักร
ค. สือ่ ความหมายในรูปการบรรยาย

5

3

ข. สื่อความหมายในรูปแผนผัง
ง. สื่อความหมายในรูปแผนภูมิ
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17. ถาตองการนําเสนอสถิติของขอมูลแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผนดินไหว ควรนําเสนอดวยวิธี
ใดจึงจะเหมาะสม
ก. บรรยาย
ข. ตาราง
ค. แผนภูมิ
ง. กราฟ
18. จากตาราง อุณหภูมิที่ชั้นตางๆ ภายในของโลก
ชั้นตางๆ ภายในของโลก
เปลือกโลกชั้นใน
แมลเทิลชั้นใน
แกนโลกชั้นนอก
แกนโลกชั้นใน

อุณหภูมิ( C)
1000
2000
5000
9000

ถานําขอมูลนี้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับชั้นตาง ๆภายในของโลก จะ
เปนไปตามขอใด
อุณหภูมิ
ก.
ชั้นของโลก
อุณหภูมิ
ข.
ชั้นของโลก
อุณหภูมิ
ค.
ชั้นของโลก
อุณหภูมิ
ง.
ชั้นของโลก
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ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (ขอ 19-21)
19. เมื่อนํากรวด หิน ดิน และทราย มาคลุกเคลากันแลวเทใสลงในทอแกวที่บรรจุน้ํา ผลจะเปน
อยางไร
ก. ตะกอนของหินจะอยูด านบนสุด
ข. ตะกอนของดินจะตกทับถมอยูดานลางสุด
ค. กรวด หิน ทราย จะตกตะกอนแตดินไมตกตะกอน
ง. ตะกอนจะเรียงลําดับจากลางขึ้นบน คือ หิน กรวด ทราย ดิน
อานขอความแลวตอบคําถามขอ 20
ภายหลังจากที่ฝนตกหนักทุกครั้งจะเห็นวาน้ําในแมน้ําลําคลองขุนกวาปกติ
20. จากขอความดังกลาว การที่น้ําในแมนา้ํ ลําคลองขุนเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
ก. น้ําไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา
ข. ฝนชะลางฝุนละอองในอากาศลงมา
ค. ฝนชะลางหนาดินไหลลงสูแมน้ํา
ง. กระแสน้ําไหลแรง
21. จากการศึกษาการไหลของกระแสน้ําทีไ่ หลผานบริเวณตาง ๆ ดังภาพ คํากลาวในขอใดถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

บริเวณสึกกรอน
E,G
B,D
A,C
F,G

บริเวณที่ทับถม
A,C
E,G
B,D
A,D
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ทักษะการพยากรณ (ขอ 22-24)
ถาออกซิเจนในน้ําต่าํ กวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร จัดเปนน้าํ เสีย
สิ่งมีชีวติ ก็จะอาศัยอยูไมได
22. จากขอมูล ถาตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในสระน้ําแหงหนึ่ง พบวามี 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
นักเรียนคิดวาผลจะเปนอยางไร
ก. สัตวน้ําเจริญเติบโตไดดี
ข. สัตวน้ําตาย
ค. สัตวไมตายแตขยายพันธุไมได
ง. ไมมีขอถูก
23. จุดเทียนไขซึ่งมีความยาว 8 ซม. และเทียนลุกไหมอยางสม่ําเสมอใน 5 นาที จะไหมไป 1 ซม.
เมื่อเทียนเหลือความยาว 1 ซม. จะใชเวลาลุกไหมไปเทาไร
ก. 40 นาที ข. 35 นาที
ค. 10 นาที
ง. 5 นาที
24. โดยปกติเซลลสมองในรางกายคนเราจะขาดเลือดไปเลี้ยงไดไมเกิน 4 นาที ถาหากนายตีห๋ มดสติ
ไปเปนเวลา 8 นาที นักเรียนคิดวาตอมานายตี๋นาจะเปนอยางไร
ก. ความจําเสื่อม
ข. เปนคนสติฟนเฟอน
ค. เปนอัมพาตเพราะเซลลรางกายไมสามารถทํางานไดอีก
ง. เมื่อเวลาผานไประยะหนึง่ รางกายจะกลับสูภาวะปกติได
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (ขอ 25-27)
25. ขอความใดกลาวถูกตอง
ก. บริเวณฝนตกนอยจะเกิดการกรอนโดยลมมากกวาบริเวณที่มีฝนตกมาก
ข. บริเวณฝนตกนอยจะเกิดการกรอนโดยปฏิกิริยาเคมีมากกวาบริเวณทีม่ ีฝนตกมาก
ค. เมื่อปาไมถูกทําลายจะทําใหผิวหนาดินกรอนโดยลมมากกวาการกรอนโดยกระแสน้ํา
ง. บริเวณภูเขาสูงที่มีตนไมถูกตัดจนโลงเตียนจะเกิดการกรอนโดยลมมากกวาบริเวณ
ทะเลทราย
26. ทําการทดลองโดยใสดิน น้ํา และทราย ปริมาณเทาๆ กัน ลงในภาชนะชนิดเดียวกัน วัดอุณหภูมิ
แลวนําไปไวกลางแดดเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้นวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนคิดวา การ
ทดลองนี้ทดสอบสมมติฐานขอใด
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ก. น้ํา ดิน และทราย อุณหภูมเิ พิ่มขึ้นเทากัน
ข. น้ํา ดิน และทราย ดูดความรอนไวเทากัน
ค. น้ํา ดิน และทราย ไดรับแสงเทากัน
ง. น้ํา ดิน และทราย คายความรอนไวไมเทากัน
จากสถานการณตอไปนี้ จงตอบคําถามขอ 27
มาลีปลูกตนขาวโพดไว 1 แปลง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปลูกพืชอยาง
ถูกตอง แลวใสปุย รดน้ํา พรวนดิน ตนขาวโพดเหมือนกัน มาลีสังเกตเห็นวา มี
ขาวโพดตนหนึ่ง เจริญเติบโตมากกวาตนอืน่ ๆ ในแปลงเดียวกัน

27. นักเรียนจะชวยมาลีตั้งสมมติฐานวาอยางไร
ก. มีอะไรเกิดขึ้นกับตนขาวโพดในแปลง
ข. การใสปุยรดน้ําพรวนดิน ชวยใหขาวโพดเจริญเติบโต
ค. ทําไมตนขาวโพดจึงเจริญเติบโตมากกวาตน อื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน
ง. ถามีตนขาวโพดเจริญเติบโตมากกวาตนอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน นาจะไดรับแรธาตุที่
มีอยูในดินมากกวาตนอื่น ๆ
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฎิบัติการ (ขอ 28-30)
28.ขอใดเปนคําถามที่นําไปสูการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ก. นักเรียนคิดวาของสิ่งนี้จะจมน้ําหรือไม
ข. เราควรปลูกตนไมนไี้ วทบี่ ริเวณใด
ค. ดินทรายในที่นี้ หมายถึง ดินกี่สวนปนกับทรายกี่สวน
ง. นมถั่วเหลืองใหประโยชนแกเราอยางไร
29. ในการทดลองเรื่อง “การฝงมะนาวในทรายที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ จะทําใหมะนาวคงความสด
ไวไดนาน” ขอใดไมตองมีนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ก. มะนาว
ข. ความสด
ค. การฝงมะนาว
ง. อุณหภูมิพอเหมาะ
30. ในการทดลองเลี้ยงไก ขอใดเปนคํานิยามเชิงปฏิบัติการของ “การเจริญเติบโต”
ก. ไกมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น ข. ไกมีความสูงเพิ่มขึ้น
ค. ไกมีขนาดใหญขึ้น ง. ไกมีความแข็งแรงมากขึ้น
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ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (ขอ 31-33 )
31. ถาตองการทดสอบวาอุณหภูมิ มีผลตอการกรอนของหินหรือไม ควรใชสิ่งใดเปนตัวแปรตน
และตัวแปรตาม
ตัวเลือก
ก
ข
ค
ง

ตัวแปรตน
ชนิดของหิน
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
การกรอนของหิน

ตัวแปรตาม
การกรอนของหิน
ชนิดของหิน
การกรอนของหิน
อุณหภูมิ

จงดูรูปตอไปนี้แลวตอบคําถามขอที่ 32
<< ภาพซาย ใสปุยทุก ๆ 15 วัน รดน้ําทุกเชาเย็น
<< ภาพขวา ไมใสปุย รดน้ําทุกเชาเย็น
32.ขอใดคือตัวแปรตน
ก. ปุย
ข. แสงแดด
ค. ชนิดและขนาดของตนพืช
ง. การเจริญเติบโตของพืช
33. นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อหาคําตอบวา “ตนดาวเรืองที่ปลูกในดินรวนจะสูงเร็วกวา ตน
ดาวเรืองที่ปลูกในดินเหนียว และดินทรายจริงหรือไม” นักเรียนจะกําหนดตัวแปรควบคุมตามขอใด
ก. สถานที่, ปริมาณน้ําที่ใชรด, ชนิดของภาชนะ
ข. ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย
ค. ดาวเรืองพันธุตาง ๆ
ง. การวัดความสูงของตนดาวเรือง
ทักษะการทดลอง (ขอ34 - 37)
34. ถาดินทราย ดินเหนียว และดินรวน มาใสลงในกระบอกพลาสติกที่มีน้ําเต็มแลวตัง้ ทิ้งไว จะ
ไดผลตามขอใด
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ก.

ดินเหนียว
ดินทราย
ดินรวน

ข.

ดินเหนียว
ดินรวน
ดินทราย

ค.

ดินทราย
ดินรวน
ดินเหนียว

ง.

ดินรวน
ดินเหนียว
ดินทราย

คําชี้แจง จากการทดลองศึกษาลักษณะของดิน 3 ชนิด มีลักษณะตามตาราง ใชประกอบการตอบ
คําถามขอ 35-36

ชนิดของดิน

สี

A
B
C

ซีด
ซีด
ดําเขม

การทดลองศึกษาลักษณะของดิน
สิ่งเจือปนในดิน
ลําดับความสามารถในการ
ตกตะกอนของดิน
1
ไมมี
2
มีสารอินทรียนอย
3
เศษใบไม ซากสัตว
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35.ขอใดคือชนิดของดินทั้งสาม
A
B
C
ก. ดินเหนียว
ดินทราย
ดินรวน
ข. ดินรวน
ดินทราย
ดินเหนียว
ค. ดินทราย
ดินเหนียว
ดินรวน
ง. ดินทราย
ดินรวน
ดินเหนียว
36. ถานํากระปองที่เจาะรูขนาดเทากันมา 3 ใบ ใสดิน A,B,C ปริมาณเทากันกระปองละ 1 ชนิด
แลวราดน้ําปริมาณเทากัน อัตราการไหลของน้ําจะเปนไปตามขอใด
ก. A<C<B
ข. C>B>A
ค. A>C>B
ง. A<B<C
37. จากการทดลองนําดิน 4 ชนิดมาปนเปนแผนเล็ก ๆ ขนาด 3 ซม. X 5 ซม. X 1 ซม. แลว
นํามา ทําใหแหงในที่รมเปนเวลาประมาณ 2 วัน จากนั้นนํามาเผา สังเกตเห็นวามีความแข็ง แตสิ่งที่
แตกตางกันอยางเห็นชัด คือ สีและเนื้อดิน
แผนที่ 1 มีสีดํา เนื้อดินเกาะติดกันแนน
แผนที่ 2 มีสีแดง น้ําซึมยาก
แผนที่ 3 มีสีเทา เนื้อหยาบ น้ําซึมงาย
แผนที่ 4 มีสีเทา –ดํา เนื้อละเอียดเปนมันเงา
ดินในขอใดเปนดินชั้นบน
ก. แผนที่ 1
ข. แผนที่ 2
ค. แผนที่ 3
ง. แผนที่ 4
ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป(ขอ 38-40)
ศึกษาตารางขางลางนี้ แลวตอบคําถามขอ 38
แผนดินเหนียวลักษณะตางๆ
ดินเหนียวยังไมแหง
ดินเหนียวแหง
ดินเหนียวเผา

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได
ละเอียด เหนียว นุม
เกาะติดกัน เปราะ น้ําซึมได
เกาะติดแนน น้ําซึมยาก

38. ในการทดลอง เอาแผนดินเหนียวผึ่งใหแหงในที่รมแลวเผา ไดผลการทดลองดังตาราง
ขอใดไมใชขอสรุปที่ไดจากการทดลอง
ก. การเผาทําใหเนื้อดินละเอียดมากขึน้
ข. การเผาเปนการเพิ่มความแข็งของดิน
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ค. การเผาทําใหเนื้อดินเกาะติดกันมากขึ้น
ง. การเผาเปนการเพิ่มความสามารถในการกันน้ําของดิน
39.ศึกษาขอมูลในตาราง แลวตอบคําถาม
กอนหิน

ลักษณะของกอนหิน

1

รูปรางกลมเกลี้ยง

2

ขนาดใหญ ผิวขรุขระ

3

ขนาดเล็ก ผิวละเอียด

4

มีแรธาตุปนมาก มีสีแดง

ขอใดเปนการสรุปขอมูลในตารางที่ถูกตอง
ก. หินกอนที่ 1 เปนหินที่อยูใ กลชายฝงทะเล
ข. หินกอนที่ 2 เปนหินที่อยูใ นทะเล
ค. หินกอนที่ 3 เปนหินทีเ่ กิดจากลาวาของภูเขาไฟ
ง. หินกอนที่ 4 เปนหินทีเ่ กิดจากการทับถมของตะกอน
40. เมื่อเทน้ําเชื่อมปริมาตรเทากันลงในกระปองขนาดเดียวกันซึ่งเจาะรูที่กนเทา ๆ กัน 4 ใบ ซึ่ง
บรรจุดินประเภทตาง ๆ คือ ใบที่1 ดินทราย ใบที่2 ดินเหนียว ใบที่3 ดินกรวด และใบที่ 4
ดินรวน ตามลําดับ พรอมกัน ขอสรุปใดเปนจริงที่สุด
ก. กระปองที่ 1 น้ําเชื่อมไหลออกเร็วที่สุดเพราะทรายไมอุมน้ํา
ข. กระปองที่ 2 น้ําเชื่อมไหลออกชาที่สุด เพราะดินมีสารอินทรียมาก
ค. กระปองที่ 3 น้ําเชื่อมไหลออกเร็วที่สุด เพราะมีอนุภาคขนาดใหญ
ง. กระปองที่ 4 น้ําเชื่อมไหลออกชาที่สุด เพราะเปนดินที่มีฮิวมัสสูง
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน จํานวน 5 ขอ
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนคําตอบลงในชองวางตามหัวขอที่กําหนดใหโดยหาคําตอบของ
สถานการณ หรือปญหา โดยเริ่มจากขัน้ ตอนดังตอไปนี้
- การตั้งสมมติฐาน
- การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
- การกําหนดและควบคุมตัวแปร
- การทดลอง
- การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป
สถานการณ/ปญหา
ด.ช.วิศรุตเปนเด็กขยันอยูบานจะชวยพอแมทํางานทุกอยางที่ชวยได เมื่อวานพอ
ซื้อตน มะมวงมาจากตลาด พอจึงชวน ด.ช. วิศรุต ไปชวยปลูก ตนมะมวงในสวนดวยกัน
นับเปนครั้งแรกที่เขามีโอกาสไดเขามาในสวนกับพอ ด.ช.วิศรุต อาสาขุดหลุมปลูกตน
มะมวงดวยตนเอง ในขณะทีข่ ุดดินอยูน ั้นเขาพบวาดินขุดยากมากเนื่องจาก มีเศษใบไม เศษ
ไม กอนหินขนาดตางๆ และสิ่งอื่นที่เล็กมาก จนแทบมองไมออกวาเปนอะไร ปนอยูในดิน
บริเวณนั้นเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน ไสเดือนเล็กๆ เปนจํานวนมาก
ด.ช.วิศรุต จึงเกิดความสงสัยวาดินมาจากไหนทําไมเวลาขุดลงไปลึกมากๆ ดินจึงมีลักษณะ
ขุดงาย

1.จากสถานการณของปญหานี้สามารถตั้งสมมติฐานของการทดลองนี้ไดอยางไร
(4 คะแนน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. จากสถานการณของปญหานี้นักเรียนสามารถกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการไดอยางไร
(4 คะแนน)
ดินชั้นลาง หมายถึง----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. จากสถานการณของปญหานี้สามารถกําหนดและควบคุมตัวแปร ไดอยางไร
(4 คะแนน)
ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตนคือ----------------------------------------------------------ตัวแปรตาม คือ-----------------------------------------------------------------------------ตัวแปรควบคุม คือ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. จากสถานการณของปญหานี้สามารถออกแบบการทดลองไดอยางไร ( 4 คะแนน)
4.1 วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทดลอง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 วิธีดําเนินการทดลอง มีดังนี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3 บันทึกผลการทดลอง ไดดังนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. จากผลการทดลอง สามารถตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปไดอยางไร (4 คะแนน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การ
จัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมในดานบรรยากาศในการเรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรียนรู และประโยชนทไี่ ดรับจากการเรียนรู
มีจํานวน 3 ตอน
ตอนที่ 1 สภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting scale) มี 5 ระดับ
ตอนที่3 แบบสอบถามแบบพรรณนาความคิดเห็นที่มีตอ การจัดการเรียนรู
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหครบ โดยกาเครื่องหมาย ลงในชองวางตามสภาพ
ความเปนจริงของนักเรียน
ชองนี้สาํ หรับผูวิจัย
รายการประเมิน
1. เพศของนักเรียน
1. ชาย
2. หญิง..............................................
2. การเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร
1. ไดเรียน
2. ไมไดเรียน....................................
3. การพักอาศัยของนักเรียนในปจจุบนั
1. พักอาศัยกับบิดา
2. พักอาศัยกับมารดา
3. พักอาศัยกับบิดาและมารดา
4. พักอาศัยกับบุคคลอื่น……………………………….
4. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
1. ไมไดเรียนหนังสือ
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนตน 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ปริญญา
6. อื่นๆ...........................
5. อาชีพของผูปกครองนักเรียน
1. รับราชการ
2. รับจาง
3. คาขาย
4. ทําการเกษตร
5. อื่นๆ.............................................................................

3
4

5

6

7
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม

คําชี้แจง ตัวเลขในชองระดับความคิดเห็นของนักเรียนดานขวามือของแบบสอบถาม ซึ่งเปน
เกณฑในการพิจารณาขอความที่กําหนดให มีความหมายดังตอไปนี้
ระดับ 5 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด กับขอความที่กําหนด
ระดับ 4 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยมาก กับขอความที่กําหนด
ระดับ 3 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยปานกลาง กับขอความที่กําหนด
ระดับ 2 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยนอย กับขอความที่กําหนด
ระดับ 1 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยนอยที่สุด กับขอความที่กําหนด
คําสั่ง ใหนกั เรียนอานแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซมึ
และทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่นักเรียนเห็นวาตรงกับความรูสึกของนักเรียน
ขอ

1.

2.

3.
4.
5.

รายการประเมิน
ดานบรรยากาศในการเรียนรู
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนที่ตื่นเตน
อยากรูอยากเรียน…………………………..
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมทํา
ใหนักเรียนอยากตอบปญหาในกิจกรรมการ
เรียนรู...........................................................
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู…………
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมทํา
ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน…
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมทํา
ใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข……………

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

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

8

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

9
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10
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ขอ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

รายการประเมิน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมี
ความทาทายทําใหนักเรียนอยากพิสูจนคนควา
และทดลอง.....................................................
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
ในกิจกรรมการเรียนรู………………………
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ
ของตนเองเสมอ……………………………
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาความรู
ดวยตนเอง.……………………………….
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง
ดานประโยชนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและ
รอบคอบ.........................................................
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน.............................................
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง ……………………………………..
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนมีทักษะทางสังคม การทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข............................
การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ชวยใหนักเรียนสามารถนําขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรูไปใชประโยชนในวิชาอื่น

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย
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ตอนที่ 3 เขียนพรรณาความคิดเห็นที่มีตอ การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวซิ ึม

คําชี้แจง ใหนกั เรียนเขียนพรรณนาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
หนวยการเรียนรู เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ที่ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน เปนอยางไร
บรรยากาศในการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
การจัดการเรียนรู ………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประโยชนที่ไดรับ …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ผังความคิดหนวยการเรียนรู โลกและการเปลี่ยนแปลง

เนื้อโลก

เปลือกโลก

แกนโลก

สวนประกอบของโลก

โลกและการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี

การยกตัวยุบตัว
การคดโคงโกงงอ
การผุพังอยูกับที่
การสึกกรอนและกัดเซาะ
การพัดพาและการทับถม

องคประกอบของโลก

ดิน

หินและแร
น้ําบนพื้นผิวโลก
และน้ําใตดิน

แผนภาพที่ 1 ผังความคิดหนวยการเรียนรู โลกและการเปลี่ยนแปลง
ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (กรุงเทพมหานคร: มปพ, 2546 ),45.
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ผังความคิดสาระการเรียนรู สวนประกอบของโลก
สวนที่อยูชั้นนอกสุด มีความหนา 0-35 กม.

เปลือกโลก

หนาประมาณ 3,000 กม.

สวนประกอบ
ของโลก

เนื้อโลก

สวนที่อยูถัดจากเปลือกโลกเปน
ชั้นที่มีหินเหลวหนืด
และรอนจัด

แกนโลก

สวนที่อยูชั้นในสุด หนา
3,440 กม.

แกนโลกชั้นนอกเปน
ชั้นของเหลวรอนจัด

แกนโลกชั้นใน
เปนชั้นของแข็ง

แผนภาพที่ 2 ผังความคิดสาระการเรียนรูสว นประกอบของโลก
ที่มา : บัญชา แสนทวี, หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพนื้ ฐานวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 4
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2547), 106.
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรู ที่ 5 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เวลา 30 ชั่วโมง
หนวยยอยที่ 1 สวนประกอบของโลก
เวลา 4 ชั่วโมง
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศ และสัญฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ ละจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ม.1-3 : 3 สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบาย
เกี่ยวกับ สวนประกอบของโลก และทรัพยากรธรณีในโลก
แนวความคิดหลัก
โลกเป น ดาวเคราะห ด วงหนึ่ ง ที่ อ ยู ใ นระบบสุ ริ ย ะ เป น ส ว นหนึ่ ง ของกาแลกซี ท าง
ชางเผือก โลกเปนดาวเคราะหหินที่ประกอบดวย ดิน หิน แร น้ํา อากาศ และสิ่งมีชีวิตตางๆ ทุกสิ่ง
ดังกลาวลวนมีความสัมพันธนอยางตอเนื่องตั้งแตโลกเริ่มเกิดจนถึงปจจุบัน ภูมิลักษณตางๆ บน
พื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมและการกระทําตาง ๆ ของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก
รูปรางของโลกมีลักษณะกลมเปนคลายผลสมเขียวหวานสวนบนและสวนลางเปนขั้ว
โลกเหนือและขั้วโลกใตจะแบนเล็กนอย มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 12,700 กิโลเมตร โครงสราง
ภายในของโลก แบงออกเปน 3 ชั้น คือ ชั้นเปลือกโลก ชั้นเนื้อโลก และชั้นแกนโลก
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1.สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพสวนประกอบของโลก
2. สืบคนขอมูล สํารวจ และระบุทรัพยากรธรณีในทองถิ่นในประเทศไทยและของโลก
3. อภิปรายและเสนอแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรณีในทองถิ่น
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความเปนมาของการกําเนิดโลกได
2. อธิบายรูปรางและลักษณะของโลกได
3. ระบุและเปรียบเทียบชั้นตางๆ ของโลกได
4. ออกแบบสรางแบบจําลองโลก โดยแสดงถึงสวนประกอบตางๆ ของโลกตาม
จินตนาการของนักเรียน
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สาระการเรียนรู
สวนประกอบของโลก
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ
1. ครูใหนักเรียนดูวีซีดีที่เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของโลก ดวงอาทิตย หรือการ
เปลี่ยนแปลงของดวงดาวบนทองฟา ครูใชคําถามเพื่อกระตุนใหนกั เรียนคิดวา
- นักเรียนคิดวาโลกเกิดขึน้ มาไดอยางไร
- ดาวเคราะหดวงอื่นเกิดขึ้นพรอมกันกับโลกหรือไม
- นักเรียนคิดวามีใครที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโลกบาง เขาใชวิธีใดใน
การศึกษา
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดโลก โดยใหเหตุผลของตนเอง
ขั้นที่ 2 ขั้นอภิปราย
3. จัดนักเรียนเขากลุม 4 -5 คน โดยมีการหมุนเวียนหนาที่กัน โดยแตละกลุม
ศึกษาและทํากิจกรรมที่ 1 ปริศนากลองดํา โดยใหนักเรียนใชวิธีการใดก็ไก เชน เขยา โยน กลิ้งให
นักเรียนสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสใหมากที่สุด และจดบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก
สิ่งที่ไดจากกิจกรรม
- นักเรียนไดทราบวาขอมูลแตละกลุมที่ไดไมเหมือนกัน
- ขอมูลที่ไดจากการสังเกต นักเรียนเกิดความไมแนใจวาถูกตอง
ทั้งหมด
- นักเรียนมีแนวทางในการพิสูจนความจริงความสงสัย
4. นักเรียนแตละกลุมรายงานผลจาการสังเกตที่ไดจากกิจกรรม “กลองดําปริศนา”
5. นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย เพื่อใหนักเรียนเกิดกรอบความคิดที่วา “กลอง
ดําเปรียบเสมือนโลกของเรา สิ่งที่อยูในกลองก็เปรียบเสมือนกับสวนประกอบของโลก ซึ่งเราไมรู
วาโลกประกอบดวยอะไรบาง เกิดขึ้นมาไดอยางไร สิ่งที่บอกไดเปนเพียงสมมติฐานเทานั้น ซึ่ง
สมมติฐานอาจเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีผูไดคน ควาขอมูลที่นาเชื่อถือหรือหลักฐานมาอางอิงไดดีกวา”
ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจและคนหา
6. ครูใชคําถามเพื่อชักจูงใหนกั เรียนคิดตอไปวา “โครงสรางของโลกเราเปน
อยางไร” แลวใหนกั เรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและสวนประกอบของโลก และบันทึก
ขอมูลในแบบบันทึก
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ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย
7. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ อภิปราย และสรุปขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบ
ของโลก นักเรียนควรสรุปไดวา สวนที่อยูบ นผิวโลกมีทงั้ ดิน หิน น้ํา รวมทั้งสิ่งมีชีวติ กับ
สิ่งไมมีชีวิต สวนที่ใตโลกลึกลงไปจะเปนของแข็ง เปนหิน แร และถาในระดับลึกมากๆ จะไมมี
สิ่งมีชีวิตอยูไดเลย เพราะอุณหภูมิสูงมากพอที่จะทําใหหนิ หลอมละลายได
8. ครูใหนักเรียนวาดภาพโลกของเราและจัดทําแบบจําลอง โดยใชวัสดุใน
ทองถิ่น วัสดุเหลือใช หรือเศษวัสดุ โดยแสดงถึงสวนประกอบตางๆ ของโลก ตามจิตนาการของ
นักเรียน
9. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอแบบจําลองและภาพวาดโลกของเรา และอภิปราย
รวมกันเกี่ยวกับสวนประกอบ ความสําคัญ และความแตกตางของชั้นตางๆ ของโลก
ขั้นที่ 5 ขั้นคิดคนเพิ่มเติม
10. นักเรียนนําแบบจําลองหรือภาพวาดจากกิจกรรมไปเปรียบเทียบกับลักษณะ
โครงสรางและสวนประกอบของโลกที่ไดจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตรและนักธรณีวิทยาจาก
ใบความรู เรื่อง โลกของเรา
11. ใหนกั เรียนฝกทักษะการคิดโดยเขียน ผังความคิดเรื่อง สวนประกอบของโลก
12. ครูใชคําถามเพื่อใหนกั เรียนไดฝกคิดและอภิปรายรวมกัน โดยใชคําถาม
ตอไปนี้
- นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร จึงมีการศึกษาและสํารวจอวกาศ
และดวงดาวตางๆ
- การนําภาพถายโลกของเราและดาวเคราะหดวงอื่นๆ มีศึกษา มีประโยชน
อยางไรบาง
- การเกิดปรากฎการณภูเขาไฟระเบิด น้ําพุรอนมีผลตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยหรือไม อยางไร
- นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาสวนประกอบของโลกไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางไร
ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปและประเมิน
13. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูไดวา
- โลกแบงออกเปน 3 ชั้น คือ เปลือกโลก เนื้อโลก และแกนโลกภายใตผิวโลก
ยังมีมวลสารกอนมหึมาที่เข็งตัวกลายเปนหินสวนหนึ่งและหินบางสวนมีลักษณะเหนียวหนืดหรือ
แมกมาที่พยายามดันสูผิวโลก เกิดภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว
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- มนุษยควรใชทรัพยากรตางๆ ของโลกอยางระมัดระวัง ใชอยางคุมคา มี
จิตสํานึกในการชวยกันดูแลรักษา เพื่อถนอมโลกของเราใหมีสภาพสมดุลธรรมชาติ
14. ครูใหนักเรียนเขียนคําขวัญเกี่ยวกับโลกของเรา
15. นักเรียนทําแบบฝกหัดหลังเรียน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรู
1.1 ใบความรู เรื่อง โครงสรางภายในโลก
1.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โครงสรางภายในโลก
1.3 อุปกรณตามใบกิจกรรมที่ 1
2. แหลงเรียนรู
2.1 หองสมุด
2.2 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
กระบวนการวัดผลประเมินผล
วิธีการ
1. พฤติกรรมการทํางานกลุม
2. การนําเสนอผลงาน
3. การตรวจผลงาน

เครื่องมือ
เกณฑการผาน
1. แบบประเมินพฤติกรรมการ ผานเกณฑ รอยละ 60
ทํางานกลุม
2. แบบประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
3. แบบประเมินการตรวจ
ผลงาน
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แบบสังเกตการอภิปราย
ชื่อ.................................................. ชื่อกลุม..................................ชั้น..................เลขที่......................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
วันที่........................ เดือน................................... พ.ศ..................
หัวขอการอภิปราย

นอย

ปาน
กลาง

1. ความถูกตองของเนื้อหา
2. การมีสวนรวมในการอภิปราย
3. ความสัมพันธระหวางกันในกลุม
4. สรุปไดอยางมีเหตุผล
5. ใชเวลาไดอยางเหมาะสม

เกณฑการประเมิน
- นอย
หมายถึง แสดงพฤติกรรม 50 %
- ปานกลาง หมายถึง แสดงพฤติกรรม 51-70 %
- มาก
หมายถึง แสดงพฤติกรรม 71- 100 %

เกณฑการใหคะแนน
- นอย
ใหน้ําหนักคะแนน 0 คะแนน
- ปานกลาง ใหน้ําหนักคะแนน 1 คะแนน
- มาก
ใหน้ําหนักคะแนน 2 คะแนน

มาก
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แบบการประเมินผลงาน
ชื่อ................................................. ชื่อกลุม.................................ชั้น.......................เลขที่....................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
วันที่........................ เดือน................................... พ.ศ..................
หัวขอการอภิปราย
1. ถูกตองตามจุดประสงค
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. รูปแบบการนําเสนอผลงาน
4. ถูกตองตามเนื้อหาสาระ
5. ตรงตามเวลาที่กําหนด

พอใช

เกณฑการประเมิน
- พอใช
หมายถึง ผลงานตรงตามที่กําหนด 50 %
- ดี
หมายถึง ผลงานตรงตามที่กําหนด 51-70 %
- ดีมาก
หมายถึง ผลงานตรงตามที่กําหนด 71 % ขึ้น

เกณฑการใหคะแนน
- พอใช
ใหน้ําหนักคะแนน 3 คะแนน
- ดี
ใหน้ําหนักคะแนน 4 คะแนน
- ดีมาก
ใหน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน

ดี

ดีมาก
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ใบความรู
เรื่อง โครงสรางภายในโลก

โลกของเรามีอายุประมาณ 4 – 6 พันลานป โดยชวงเวลานี้ยังไมเกิดสิง่ มีชีวิตบนโลก
มนุษยเราเพิ่งเริ่มถือกําเนิดบนโลกเมื่อประมาณ 0.003 ลานปมานี้เอง
โลกของเรากอกําเนิดจากการรวมตัวของอนุภาคจํานวนมากภายใตแรงโนมถวงมหาศาล
จากอนุภาคเล็ก ๆ เปนมวลขนาดใหญขึ้นและใหญขึ้นจนกลายเปนดาวเคราะหในที่สดุ
โครงสรางภายในโลก
รูปรางของโลกมีลักษณะกลมแปนคลายผลสมเขียวหวาน สวนบนและสวนลางที่เปน
ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใตจะแบนเล็กนอย มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 12,700 กิโลเมตร
นักวิทยาศาสตรแบงสวนประกอบของโลกไดเปนชัน้ ๆ ที่สําคัญ 4 ชั้น คือ
1. เปลือกโลกชั้นนอก (earth crust)
2. เปลือกโลกชั้นใน (mantle)
3. แกนโลกชัน้ นอก (outer core)
4. แกนโลกชัน้ ใน (inner core) ดังภาพขางลางนี้

ภาพที่ 1 โครงสรางภายในโลก
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, สวนประกอบของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน
2550.เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth02.htm
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เปลือกโลก คือ สวนที่เปนของแข็งหอหุมโลกอยูโดยรอบ มีความหนาประมาณ 5- 70
กิโลเมตร สวนที่หนาที่สุด คือ สวนที่เปนเทือกเขาสูง เปลือกโลกแบงเปน 2 ชั้น คือ เปลือกโลก
ชั้นนอก และเปลือกโลกชั้นใน
โครงสรางภายในโลกประกอบดวย 3 สวน คือ
1. เปลือกโลก คือ สวนที่อยูน อกสุดของโลกมีทั้งสวนทีเ่ ปนพื้นดินและพื้นน้าํ
กับสวนที่เปนหินแข็งฝงลึกลงไปใตผิวดิน สวนนี้หนาประมาณ 6 – 35 กิโลเมตร
2. แมนเทิล คือ สวนที่อยูถดั ลงไปจากเปลือกโลกประกอบดวยหินและแรตาง ๆ
หนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร บางสวนของชั้นนี้มีหินเหลวหนืดและรอนจัดประกอบดวยธาตุ
ตาง ๆ เชน ซิลิกอน เหล็ก อะลูมิเนียม
3. แกนโลก คือ สวนชั้นในสุดของโลกประกอบดวยธาตุเหล็กและนิเกิลเปนสวน
ใหญ มีความหนาแนนมาก มีทั้งสวนที่เปนของแข็ง และสวนที่รอนจัดจนหลอมเปนของเหลวมี
ความหนาจนถึงจุดศูนยกลางของโลกประมาณ 3,440 กิโลเมตร
เปลือกโลกมีลักษณะเปนแผนหินแข็งตอกันเหมือนกับภาพตอ (jigsaw) ขนาดใหญซึ่ง
เปลือกโลกมีแผนหลายแผนเรียงชิดติดกัน เรียกวา เพลต (Plate) ซึ่งมีอยูประมาณ 20 เพลต เพลตที่มี
ขนาดใหญ ไดแก เพลตแปซิฟก เพลตอเมริกาเหนือ เพลตอเมริกาใต เพลตยูเรเซีย เพลตแอฟริกา
เพลตอินโดออสเตรเลีย และเพลตแอนตารกติก เปนตน เพลตทุกเพลตเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงขนาด
และรูปรางอยูตลอดเวลา
แผนเปลือกโลกที่อยูใตทะเลหรือมหาสมุทรเรียกวา แผนมหาสมุทร
(oceanic plate)จะมีความหนานอยกวาแผนเปลือกโลกที่อยูใตทวีป เรียกวา แผนทวีป (continental
plate)
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง โครงสรางภายในโลก
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายโครงสรางของโลก และเขียนแผนภาพแสดงสวนประกอบของโลกได
2. อธิบายลักษณะของเปลือกโลกได

คําชี้แจง

ใหนกั เรียนทํากิจกรรมและตอบคําถามตอไปนี้

กิจกรรมที่ 1 สวนประกอบของโลก
ใหนกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับโลกของเราประกอบดวยอะไรบาง พรอมทั้ง
วาดรูปประกอบ

ใหนกั เรียนบันทึกผลจากการสํารวจแผนทีโ่ ลก
สวนประกอบโลก
สวนที่เปนพืน้ ดิน
สวนที่เปนพืน้ น้ํา

ปริมาณพืน้ ที่
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ผังความคิดสาระการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- การทําเหมืองแร
- การขุดเจาะหาแหลง
เชื้อเพลิง
- การตัดไมทําลายปา
- การขุดเจาะบอบาดาล

- การขุดดิน หิน แร
- การกอสราง
- การระเบิดภูเขา
มนุษย

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี

ธรรมชาติ

การกรอน

- กระแสน้ํา
- กระแสลม
- ปฏิกิริยาเคมี
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
- แรงโนมถวงของโลก

การเคลื่อนที่ของ
แผนเปลือกโลก
- ภูเขา
- แผนดินไหว
- ภูเขาไฟระเบิด

แผนภาพที่ 3 ผังความคิดสาระการเรียนรูก ารเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ที่มา : บัญชา แสนทวี, หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพนื้ ฐาน วิทยาศาสตร เลม 4 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2547 ), 106.
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลา 24 ชั่วโมง
เวลา 6 ชั่วโมง

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศและสัญฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ ละจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ม.1-3 :4 สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ และอธิบายปจจัยที่มีผลตอ
กระบวนการยกตัว การยุบตัว และการคดโคงโกงงอ การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพา การทับถม
และผลของกระบวนการดังกลาวที่ทําใหเกิดภูมิประเทศแตกตางกัน
แนวความคิดหลัก
แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา และแตละแผนมีทิศทางการเคลื่อนที่ตางๆ
สามารถแบงการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกออกเปน 3 แบบ คือ เคลื่อนที่มาชนกัน เคลื่อนที่
แยกจากกัน และเคลื่อนที่แบบสวนกัน ซึง่ มีผลทําใหเกิดกระบวนการทางธรณีวิทยา เชน การคด
โคงโกงงอการยกตัวและยุบตัว การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพา และการทับถม
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ทดลองการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กระบวนการคดโคงโกงงอ การยกตัวและ
ยุบตัวของเปลือกโลก
2. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กระบวนการคดโคงโกงงอ
การยกตัวและยุบตัว การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพา และการทับถมได
สาระการเรียนรู
1. การคดโคงโกงงอ
2. การยกตัวและยุบตัว
3. การผุพังอยูก ับที่
4. การสึกกรอน พังทลายและกัดเซาะ
5. การพัดพาและทับถม
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กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ
1. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงการคดโคงโกงงอ โดยครูดันกระดาษเขาหา
กันและใชคําถามดังตอไปนี้
- นักเรียนคิดวา การโคงโกงงอของกระดาษเกิดขึน้ จากอะไร
แนวตอบ (เกิดจากแรงกระทําของมือทั้งสองขางดันเขาหากัน)
- นักเรียนคิดวา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนอกจากการคด
โคงโกงงอแลวนาจะมีอะไรบาง
- แนวตอบ (การยกตัวและยุบตัว การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและ
ทับถม )
2. ครูใหนักเรียนดูภาพตัวอยางเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ขั้นที่ 2 อภิปราย
3. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ใหสมาชิกแตละกลุมแบงหนาทีก่ ันทํางาน
4. นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
จากนั้นแตละกลุมทํากิจกรรมการทดลองกลุมละ 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การยกตัวและการยุบตัวของเปลือกโลก
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การพังสึกกรอนของเปลือกโลก
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง การพัดพาและการทับถมกันของเปลือกโลก
ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจและคนหา
5. นักเรียนทํากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
แลวใหนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่กนั ทํากิจกรรม และลงมือปฏิบัติกิจกรรมสังเกตและบันทึกผล
ขั้นที่ 4 ขั้นการอธิบาย
6. นักเรียนแตละคนนําเสนอผลงาน อธิบายและอภิปรายรวมกันถึงผลงานของแต
ละกลุม
7.นักเรียนสงตัวแทนเสนผลการอภิปรายของกลุมหนาชัน้ เรียนเพื่อหาขอสรุป
ขั้นที่ 5 คิดคนเพิ่มเติม
8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวา “การยกตัวและการยุบตัวของเปลือกโลกมี
ผลตอสิ่งแวดลอมบนโลกอยางไรบาง” แนวทางการนําความรูที่ไดจากการทดลองไปใชออกแบบ
การทดลอง ตามใบกิจกรรมที่ 2
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ขั้นที่ 6 สรุปและประเมินผล
9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม เพือ่ ใหไดผลสรุป ดังนี้
( แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา และแตละแผนมีทิศทางการเคลื่อนที่ตางๆ สามารถ
แบงการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกออกเปน 3 แบบ คือ เคลื่อนที่มาชนกัน เคลื่อนที่แยกจากกัน
และเคลื่อนที่แบบสวนกัน ซึง่ มีผลทําใหเกิดกระบวนการทางธรณีวิทยา การคดโคงโกงงอ การยก
ตัวและยุบตัว การผุพังอยูกับที่ การกัดกรอน และพัดพาและทับถม
สื่อ / แหลงการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรู
1.1ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การยกตัวและการยุบตัวของเปลือกโลก
1.2 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การผุพังสึกกรอนของเปลือกโลก
1.3 ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การพัดพาและทับถมกันของเปลือกโลก
1.4 อุปกรณตามใบกิจกรรม
2. แหลงเรียนรู
2.1 หองสมุด
2.2 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
กระบวนการวัดผลประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. สังเกตการอภิปราย
1. แบบสังเกตการอภิปราย
2. สังเกตการนําเสนอผลงาน 2. แบบประเมินการนําเสนอ
3. ตรวจผลงาน
ผลงาน
3. แบบประเมินการตรวจผลงาน

เกณฑการผาน
ผานเกณฑ รอยละ 60
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การยกตัวและการยุบตัวของเปลือกโลก
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

คําชี้แจง

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได

ใหนกั เรียนทํากิจกรรม และตอบคําถามตอไปนี้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การหาความสัมพันธระหวาสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
2. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
อุปกรณ
กระดาษ 1 แผน
วิธีการทดลอง
1. นําแผนกระดาษ 1 แผนวางไวบนพืน้ ราบ
2. ใชนิ้วมือกดแผนกระดาษทั้ง 2 ขาง
3. ออกแรงดันแผนกระดาษเขาหากัน สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น พรอมบันทึกผล
ตารางบันทึกผล
สถานการณ

ผลที่เกิดขึ้น

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

อภิปรายผล
1. การยกตัวและการยุบตัวของเปลือกโลกมีผลตอสิ่งแวดลอมบนโลกอยางไร...............
.............................................................................................................................................................
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2. จากแผนภาพ นักเรียนคิดวาเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร

ภาพที่ 1 เขาพิงกันและเขาตะปู
ที่มา: องคการสงเสริมการทองเที่ยว, ทะเลไทย[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน2550.เขาถึงได
จาก http://www.talaythai.com/issue/phangnga_park/p04.php3

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

สรุปผลของกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การผุพงั สึกกรอนของเปลือกโลก

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

คําชี้แจง

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได

ใหนกั เรียนทํากิจกรรม และตอบคําถามตอไปนี้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การหาความสัมพันธระหวาสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
2. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
อุปกรณ
1. บิกเกอรขนาด 50 2 ใบ
2. กอนหิน
3. กรดซัลฟวริก
4. น้ํากลั่น
5. กระดาษกรอง
วิธีการทดลอง
1. ใสกอนหินลงในบิกเกอรใบที่ 1และ 2
2. ใสน้ํากลั่นและกรดซัลฟวริกในบิกเกอรที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ทิ้งไวใหเกิดปฏิกิริยา
พรอมทั้งบันทึกผล
3. เทของเหลวจากบิกเกอรใบที่ 1 และ 2 ใสหลอดทดลอง สังเกตของเหลวในหลอด
ทดลอง
4. นําของเหลวมากรองดวยกระดาษกรอง สังเกตสิ่งที่เหลือ พรอมทั้งบันทึกผล
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ตารางบันทึกผล
ใสน้ํากลั่นลงในใบที่ 1
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………...

ใสกรดซัลฟวริกลงในใบที่ 2
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

เมื่อนําของเหลวมากรอง
………………………….
………………………….
………………………....
……………………….…
….………………………
…..……………………..

อภิปรายผล
1. การผุพังสึกกรอนของเปลือกโลกมีผลตอสิ่งแวดลอมอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. จากภาพ นักเรียนคิดวาเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร

ภาพที่ 2 ถ้ําทะเล ตําบลเขากอบ อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, ถ้าํ ทะเล[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน2550.เขาถึงไดจาก
http://www.dmr.go.th/Attractive_Geo/south/s07.html
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สรุปผลของกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การพัดพาและการทับถมกันของเปลือกโลก

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง

คําชี้แจง

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได

ใหนกั เรียนทํากิจกรรม และตอบคําถามตอไปนี้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การหาความสัมพันธระหวาสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
2. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
อุปกรณ
1. กระบะ
2. ถังน้ํา
3. สายยาง
4. โตะ
5. กรวดและทราย
6. น้ํา
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วิธีการทดลอง
1. นํากระบะมาใสกรวดและทราย แลวทําใหเกิดชองน้ําตรงกลางเปนรูปคดเคี้ยว
2. นําน้ําใสถังน้ําทั้ง 2 ใบ
3. จัดใหกระบะเอียงทํามุมประมาณ 15 องศากับแนวระดับ แลวตอสายยางใหน้ําไหล
จากถังผานชองน้ํา แลวบันทึกผลที่เกิดขึ้น
4. ดําเนินการเชนเดียวกับขอ1 -3 แตจดั วางกระบะใหเอียงทํามุมประมาณ 30 องศากับ
แนวระดับ
ตารางบันทึกผล
ความลาดเอียงของกระบะ

ผลที่เกิดขึ้น

15 องศา

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

30 องศา

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

อภิปรายผล
1. เมื่อปลอยน้ําไหลผานฝงน้ําที่มีความคดเคี้ยว และกระบะทํามุมตางกันฝงน้ํามีการ
เปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ในการทดลองแตละครั้งลักษณะของฝงน้ําบริเวณตนน้ํากับบริเวณปลายน้ํามีการ
เปลี่ยนแปลงเหมือนหรือตางกันอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สรุปผลของกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบฝกหัด

คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. บอกหลักฐานที่แสดงวาเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลง…………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………….....
2. แผนดินไหวมักเกิดขึ้นบริเวณใดของแผนเปลือกโลกเพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………….
3.ใหนกั เรียนอภิปรายถึงสาเหตุของการเกิดคลื่นยักษสึนามิที่ชายฝงทะเลอันดามัน
…………………………………………………………………………………………………….....
4. ผลของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีอยางไรบาง……………………………..…
……………………………………………………………………………………………………....
5. ยกตัวอยางสถานที่ในประเทศไทยที่เกิดจากกระบวนการยกตัว การยุบตัว และการคด
โคงโกงงอ การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพา การทับทม……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

เฉลยแนวคําตอบ แบบฝกหัด

1. หลักฐานทีแ่ สดงวาเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลง คือ 1.1 การเคลื่อนตัวของทวีป
1.2 การระเบิดของภูเขาไฟ 1.3 การเกิดแผนดินไหว 1.4 การสึกกรอน พังทลาย 1.5 การทับถม
2. แผนดินไหวมักเกิดขึ้นบริเวณรอยตอระหวางแผนเปลือกโลกทั้งนี้เพราะแผนเปลือก
โลกเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา บริเวณรอยตอจึงมีโอกาสเกิดการกระทบกระแทกไดงาย และถาการ
กระทบกระแทกเกิดขึน้ อยางแรงจนเปนเหตุใหเปลือกโลกบริเวณนั้นฉีกขาดตามแนวระดับหรือ
ทรุดตัวลงอยางรวดเร็ว
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ใบความรู
เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เกิดจากแรงกระทํา 2 สวน ไดแก
1. แรงกระทําจากภายในเปลือกโลก (Tectonic Forces) เกิดจากการเคลื่อนตัว
ของของเหลวภายในเปลือกโลก การหดหรือขยายตัวของของเหลวรอนภายใตเปลือกโลกนี้ทําให
เกิดแรงดันและปริมาณความรอนมหาศาลที่กระทําตอเปลือกโลกได สามารถแยกออกไดเปน 2
ลักษณะ คือ
1.1 กระบวนการโกงตัวของเปลือกโลก (Diastrophism) ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปลือกโลกในลักษณะการโกงงอตัว การยกตัวของเปลือกโลก
การโกงตัวที่เกิดจากแรงดันภายในเปลือกโลก การบีบอัดฐานของชั้นหินที่โคงงอเขาหา
กัน ทําใหดันสวนหนาโกงโคงเพิ่มขึ้น สวนที่โคงขึ้นเรียกวา ชั้นหินโคงรูปประทุน สวนที่โคงลง
เรียกวา ชั้นหินโคงรูปประทุนหงาย

ภาพที่ 3 การเกิดภูเขาที่เกิดจากการคดโคง (fold mountain)
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth06.htm
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ภาพที่ 4 การโคงงอของหินที่เกิดจากการบีบอัดเปลือกโลกเขาหากัน
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, การเปลี่ยนแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550.เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth07.htm

ภาพที่ 5 เทือกเขาปเรนิส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550.เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth07.htm
เทือกเขาปเรนิสประเทศเกิดจากหินละลายรอนที่ถูกบีบอัดเปนเวลานานหลายลานป
เกิดการคดโคงโกงตัวขึ้นกลายเปนเทือกเขา
การยกตัวของเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนหรือรอยแตก
การบีบอัดของเปลือกโลกที่มีรอยแตกเขาหากันทําใหเปลือกโลกชิ้นที่อยูระหวางแรง
บีบนี้ถูกยกตัวขึ้นตามแนวรอยเลื่อนทําใหเกิดเปนภูเขาแบบบล็อก และที่ราบสูง
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ภาพที่ 6 เทือกเขาวาซาตช ในสหรัฐอเมริกา
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth07.htm
1.2 กระบวนการเคลื่อนตัวของหินละลายภายในเปลือกโลก (Volcanism)
ผืนแผนดินของโลกแตละผืนมีความหนาประมาณ 100 กม. อยูบนผิวหนาของชั้นหินละลายภายใน
เปลือกโลก ดังนั้นผืนแผนดินแตละผืนจึงสามารถเลื่อนตัวได หินละลายรอนนี้ก็คือลาวาที่ภูเขาไฟ
พนออกมานัน่ เอง กระบวนการเคลื่อนตัวของหินละลายภายในเปลือกโลก เปนสวนหนึ่งที่ทําให
เกิดการสั่นสะเทือน เกิดแผนดินไหวและเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ
ภูเขาไฟ
เปนภูเขาที่เกิดจากหินหนืดภายในโลกพุงออกมาสูพื้นผิวโลกจําแนกตามชนิดการ
ปะทุวาเปนชนิดรุนแรงหรือสงบเงียบ

ภาพที่ 7 การปะทุของภูเขาไฟ
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, การเปลี่ยนแปลงของโลก [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth08.htm
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ภาพที่ 8 ภูเขาไฟระเบิด
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth09.htm

ภาพที่ 9 ภูเขาไฟซากุระจิมา ประเทศญี่ปุน
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth09.htm
แผนดินไหว เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนอยางฉับพลันภายในเปลือก
โลก ทําใหเกิดรอยแยกในแผนดิน อาจทําใหบางสวนของพื้นทองทะเลและพื้นทีแ่ ถบชายฝงลด
ระดับต่ําลงหรือยกตัวสูงขึ้น หรือทําใหเกิดแผนดินถลม เมื่อแผนดินไหวเกิดใตน้ําจะทําใหเกิด
คลื่นใตน้ํา การสั่นสะเทือนบางครั้งเบามากจนแทบไมรสู ึก แตบางครั้งรุนแรงจนเกิดการทําลาย
สิ่งกอสราง
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ภาพที่ 10 ความสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่ทาํ ใหแผนดินถลม และมีการเลื่อนตัวของแผนดิน
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, สวนประกอบของโลก [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน
2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth10.htm
2. แรงกระทําจากภายนอกเปลือกโลก (Gradational Forces) เปนผลตอเนื่องจาก
พลังงานของดวงอาทิตยที่ผานทางตัวกระทําตาง ๆ เชน อากาศ ลม น้ํา หิมะ และธารน้ําแข็ง ซึ่งทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและทางกายภาพ ตลอดจนการกระทําของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเปลือก
โลก เปนผลใหเกิดการการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 2 ลักษณะคือ
2.1 กระบวนการลดความสูงของเปลือกโลก (Degradation) เปนการกัด
กรอนพังทลาย ที่อาศัยตัวกระทําตาง ๆ ตามธรรมชาติ ทําใหเปลือกโลกคอย ๆ ผุกรอนและพังทลาย
ลง อันเปนผลทําใหพนื้ ที่สูงในลักษณะตาง ๆ ลดระดับความสูงลง
การกัดเซาะของน้ําฝน เมื่อฝนตกลงบนพืน้ ผิวโลก น้ําฝนสวนที่ไหลอยูบนพื้นจะ
เซาะและพัดพาสวนที่สึกกรอนไปตามความลาดเอียง จนกระทั่งมาถึงแมน้ําใหญ การเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดขึ้นในระยะเวลายาวนาน รองธาร แผนดินถลม และเสาหิน เปนลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
การกัดเซาะของน้ําฝน

148

ภาพที่ 11 แพะเมืองผี จังหวัดแพร ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําฝน
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth10.htm

ภาพที่ 12 เสาดิน จังหวัดนานที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําฝน
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth11.htm
การผุพงั อยูกับที่ เมื่อโลกดูดซับน้ําฝนไวและแทรกซึมอยูตามชองวางอนุภาคดินและ
ทราย หรือซึมลงไปตามรูพรุนในหิน เมื่อน้ํานํากรดคารบอนที่ไดจากคารบอนไดออกไซดใน
บรรยากาศ และจากอินทรียวัตถุที่สลายตัว ไหลซึมผานชั้นหินปูนจะทําใหเกิดการผุพงั ทางเคมี ถา
กรดกัดเซาะหินก็จะไดน้ําทีม่ ีหินปูนละลายในรูปสารละลายแคลเซียมคารบอเนต ถาเปนบริเวณที่
หินปูนมีลักษณะแบนราบพืน้ ดินอาจพัง ทําใหเกิดเปนหลุม แผนดินถลม
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ภาพที่ 13 ชั้นหินที่ถูกกัดเซาะทําใหเกิดโพรง
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจากhttp://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth12.htm
การกัดเซาะของแมน้ํา แมน้ํามักมีแหลงตนน้ําอยูบริเวณภูเขาสูงซึ่งอาจไหลมาจากธาร
น้ําแข็งละลายหรือมีฝนตกหนักในเขตปาเขา แมน้ําตอนบนจะมีกระแสไหลเชี่ยว เกิดการกัดเซาะ
พื้นดินในแนวตั้งทําใหมีฝงเปนหุบเขารูปตัววีเกิดขึ้น ตอนกลางของแมน้ําเปนระยะหนวง ทําใหหบุ
เขากวางขึ้น ฝง ชันนอยลง มีคุงน้ํามากขึ้น ในขณะที่แมนา้ํ ไหลไปตามคุง กระแสน้ําทางฝงดานนอก
ของวงโคง จะไหลเร็ว จึงเกิดการกัดเซาะ

ภาพที่ 14 การกัดเซาะพืน้ ดินในแนวตั้งทําใหเกิดเปนหุบเขารูปตัววี
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจากhttp://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth13.htm
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ภาพที่ 15 การกัดเซาะของฝง ดานนอกหรือทองคุงของแมน้ํา
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจากhttp://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth13.htm

ภาพที่ 16 การกัดเซาะบริเวณชายฝงทะเล
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10
พฤศจิกายน2550. เขาถึงไดจากhttp://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci6/3earth13.htm
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ผังความคิดสาระการเรียนรู ดิน

ดิน
เกิดจาก

หินและแร

สารอินทรีย
จําแนกตามลักษณะเนื้อดินไดเปน

ดินทราย

ดินเหนียว

ดินรวน

ชะลางพังทลายและเสื่อมคุณภาพเนื่องจาก

ธรรมชาติ

มนุษย
ตองมีการอนุรักษและพัฒนาดิน
-

ปลูกพืชคลุมดิน
ไมเผาหนาดิน
ปลูกพืชแบบขั้นบันไดในที่ลาดชัน
ใสปุยธรรมชาติ

แผนภาพที่ 4 ผังความคิดสาระการเรียนรู ดิน
ที่มา: ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชยและสําราญ พฤกษสุนทร, คูมอื ติวเขมเพิ่มคะแนนสอบโลก ดาราศาสตร
และอวกาศ (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนัชการพิมพิ์, 2550 ), 15.
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เวลา 24 ชั่วโมง
เรื่อง ดิน
เวลา 6 ชั่วโมง
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศ และสัญฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ ละจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ม.1-3 : 5 สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชั้นหนาตัด
ของดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน และการนําความรูไปใชประโยชน
แนวความคิดหลัก
ดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกันตามชนิดของหินตนกําเนิด และตามสภาพแวดลอม
หรือลักษณะภูมิประเทศ นอกจากภูมิประเทศจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีหลตอการกําเนิดดิน ยังมีปจจัย
อื่น คือ วัตถุตน กําเนิดดิน สภาพภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิต ซึ่งจะเห็นไดจากการเปดผิวหนาดินไปตาม
แนวดิ่งที่เรียกวา ชั้นหนาตัดดิน นักวิทยาศาสตรกําหนดชื่อชั้นดินจากหนาตัดดิน เปนชั้น
ชั้น 0 ตามปกติจะอยูต อนบนสุดของหนาตัดดิน ประกอบดวยอินทรียวัตถุเปนสวน
ใหญ ชั้นดินแบบนี้มักจะมีอยูเฉพาะภูมิประเทศที่เปนปาไมหรือทุงหญา
ชั้น A เปนชั้นดินที่อยูตอนบนถัดจากชั้นจะเปนชั้นที่มีอนิ ทรียวัตถุผสมอยูมากกวา
ชั้นดินอื่น
ชั้น B เปนชั้นหลักของหนาตัดดิน และมักจะหนากวาชัน้ อื่น มีโครงสรางของดิน
ชัดกวาชัน้ อื่น มีการสะสมเพิ่มพูนของอนุภาพดินเหนียว เหล็ก อะลูมิเนียมออกไซด มีปริมาณของ
อนุภาคขนาดดินเหนียวสูงกวาสวนบนของหนาตัดดิน
ชั้นC เปนชั้นที่เหมือนกับวัตถุตนกําเนิดของดินชั้นบน ประกอบดวยสวน
ปรักหักพังของหินและแรทกี่ ําลังสลายตัว
จากการศึ ก ษาชั้ น หน า ตั ด ดิ น ทํ า ให สามารถศึ ก ษาการกํ า เนิ ด ดิ น โครงสร า งของดิ น
สมบัติของดินในทองถิ่นได เชน สีของดิน ความเปนกรด-เบสของดิน ดินในแตละทองถิ่นมี
ลัก ษณะและสมบั ติ ต างกั น การนํา ไปใชประโยชนจึงตา งกัน และเพื่อ ใหล ลิตที่ดีจึงควรมีก าร
ปรับปรุงคุณภาพของดินใหเหมาะสมกับการใชประโยชน และการชวยกันดูแลรักษาดิน และการ
ใชประโยชนใหคุมคา
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ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ทดสอบ และอธิบายสมบัติบางประการของดิน
2. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพชั้นหนาตัดของดิน การกําเนิดดิน
3. อภิปรายและเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพของดินใหเหมาะสมกับการใช
ประโยชน
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะทั่วไปของดิน
2. สมบัติบางประการของดิน
3. การปรับปรุงคุณภาพของดิน
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่1 สรางความสนใจ
1. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของดินที่เกีย่ วของกับการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอยางประกอบ
2.ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายสถานการณตัวอยาง และบันทึกความคิดเห็นของกลุม
3. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุม นําเสนอความคิดเห็นของกลุม
ด.ช.วิศรุตเปนเด็กขยันอยูบ านจะชวยพอแมทํางานทุกอยางที่ชวยได เมื่อ
วานพอซื้อตน มะมวงมาจากตลาด พอจึงชวน ด.ช. วิศรุต ไปชวยปลูก ตน
มะมวงในสวนดวยกัน นับเปนครั้งแรกที่เขามีโอกาสไดเขามาในสวนกับพอ
ด.ช.วิศรุต อาสาขุดหลุมปลูกตนมะมวงดวยตนเอง ในขณะที่ขุดดินอยูน ั้นเขา
พบวาดินขุดยากมากเนื่องจาก มีเศษใบไม เศษไม กอนหินขนาดตางๆ และสิ่ง
อื่นที่เล็กมาก จนแทบมองไมออกวาเปนอะไร ปนอยูในดินบริเวณนัน้ เปน
จํานวนมาก นอกจากนีย้ ังมีสงิ่ มีชีวิตอื่นๆ เชน ไสเดือนเล็กๆ เปนจํานวนมาก
ด.ช.วิศรุต จึงเกิดความสงสัยวาดินมาจากไหนทําไมเวลาขุดลงไปลึกมากๆ ดิน
จึงมีลักษณะขุดงาย

- จงวิเคราะหวาสิ่งตางๆ ที่พบในดินมีความสําคัญกับพืชหรือไม
อยางไร จงอธิบาย
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- ถานักเรียนเปนนักสํารวจทรัพยากรดินนักเรียนจะอธิบายการเกิดดินให ด.ช.
วิศรุต เขาใจไดอยางไร พรอมอธิบายถึงลักษณะสําคัญของดินแตละประเภท
ขั้นที่2 อภิปราย
4. ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนคิดวาชัน้ ของดินเปนอยางไร และมีวิธีการจําแนก
ชั้นของดินโดยใชวิธีการใด
5. นักเรียนแตละกลุมตั้งสมมติฐาน และวาดภาพลักษณะของดินตามความคิดเห็น
ของกลุม
ขั้นที่3 สํารวจและคนหา
6. ใหนกั เรียนเตรียมดินมาจากบาน โดยกําหนดพืน้ ที่ในการทดสอบดินประมาณ
1 เมตร¯ 1 เมตรนําดินตัวอยางในสวนทีล่ ึกลงไป 10 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ประมาณ
500 ลูกบาศกเซนติเมตร
7. นักเรียนแตละกลุมทําการทดลอง และบันทึกผลตามใบกิจกรรมที่ 1
ขั้นที่4 อธิบาย
8. นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากขั้นสํารวจมาอภิปรายรวมกันทั้งกลุม ตัวแทน
นําเสนอลการทดลองของกลุมหนาชั้นเรียน และหาขอสรุปวาดินมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร
ขั้นที่5 คิดคนเพิ่มเติม
9. ครูใหนักเรียนเก็บตัวอยางดิน โดยนําตัวอยางดินใสลงในถุงหรือกลองพลาสติก
ที่มีฝาปด ติดฉลากแตละถุงดวยชื่อจุดที่ศกึ ษาและขอมูลของดินที่สํารวจ
10. นักเรียนรวมกันอภิปรายลักษณะของดินชั้นบนและดินชั้นลางและคุณสมบัติ
ของดินตัวอยาง
ขั้นที่6 สรุปและประเมินผล
11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปวา ดินแบงออกเปน 2 ชั้น คือ
- ดินชั้นบน มีอาหารของพืชอยูมาก น้ําผานไดดี
- ดินชั้นลาง อยูลึกจากผิวหนาดินประมาณ 1 เมตรคอนขางแข็ง น้ําผานไดยาก
สื่อ / แหลงการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรู
1.1 ใบความรู
1.2 ใบกิจกรรมที่ 1 การศึกษาลักษณะของดิน
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1.3 ใบกิจกรรมที่ 2 การศึกษาลักษณะของดิน
1.4 แบบฝกหัด
2. แหลงการเรียนรู
2.1 หองสมุด
2.2 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
กระบวนการวัดผลประเมินผล
วิธีการ
1.สังเกตกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
2.พฤติกรรมการทํางานกลุม
3.พฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล
4. การนําเสนอผลงาน
5. การตรวจผลงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
2. แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
3. แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานรายบุคคล
3. แบบประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
4. แบบประเมินการตรวจ

เกณฑการผาน
ผานเกณฑ รอยละ 60
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ใบกิจกรรมที่1
การศึกษาลักษณะของดิน
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อศึกษาลักษณะของดินชนิดตางๆ วามีความแตกตางกันอยางไร
สาระสําคัญ
ดินเกิดจากการสะสมของตะกอนวัสดุซึ่งขนาดและชนิดตางๆ กัน ฉะนั้นดินในแตละ
บริเวณจึงมีลักษณะไมเหมือนกัน เชน ดินบริเวณปากแมน้ําอาจเปนดินเหนียวซึ่งมีเนือ้ ละเอียด สวน
ดินในที่ราบสูงอาจเปนดินทรายซึ่งมีเนื้อหยาบ
แนวความคิดหลักที่สําคัญ
1. โครงสราง
2. การยึดตัว
3. เนื้อดิน
4. สีของดิน
5. คารบอเนต
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การจําแนกประเภท
3. การกระทําและสื่อความหมายขอมูล
4. การตั้งสมมติฐาน
5. การทดลอง
วัสดุและอุปกรณ
1. แผนภาพดิน
2. ตัวอยางดิน (อยางนอย 3 ชนิด)
3. จานกระดาษ สําหรับใสตวั อยางดิน ตัวอยางละ 1 ใบ พรอมกระดาษหนังสือพิมพ
สําหรับปูโตะ กันเปอน
4. ที่พรมน้ํา (แบบที่ใชรีดผา)
5. สมุดเทียบสีดิน (ถาไมมกี ็ไมตองศึกษาเรื่องสีของดิน)
6. ไมบรรทัด
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7. กรดเกลือชนิดเจือจางมากๆ
8. ใบงานกิจกรรมการศึกษาลักษณะของดิน
การเตรียมลวงหนา เตรียมตัวอยางดินที่จะนํามาศึกษา จากแหลงทีแ่ ตกตางกันโดยชัดเจน เชน ทอง
นา ทองไร รองสวน พยายามเก็บตัวอยางดินมาทั้งกอน โดยไมรบกวนดินเชน ใชใชจอบหรือ
เสียมกระแทกดิน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ใชกระดาษหนังสือพิมพปูทดลอง และแจกตัวอยางดิน พรอมอุปกรณใหนักเรียน
กลุมละ 1 ชุด
2. ศึกษาโครงสรางดิน โดยการเปรียบเทียบกับตัวอยางและคําอธิบายในแผนภาพดิน
3. ทดลองบีบเม็ดดินเพื่อศึกษาการยึดตัวของดิน
4. พรมน้ําใหดนิ ชื้น และเปรียบเทียบกับสมุดเทียบสีดิน และอานคา
5. หลับตา และคอยๆ ใชนวิ้ มือคลึงกอนดินวา สาก นุมลืน่ มือ หรือเหนียวติดมือ
6. ทดลองปนดินใหเปนเสนยาว ตามโฟลชารต ในแผนภาพดิน เพื่อจําแนกชนิดของดิน
7. ทดสอบคารบอเนตโดยการหยดกรดเกลือชนิดเจือจาง
8. บันทึกคาทีไ่ ดในขอ 2 – 7 ลงในใบงานการศึกษาลักษณะของดิน
9. คุณครูทําการสรุปกิจกรรม และเฉลยทีม่ าของตัวอยางดินแตละชนิดวา เก็บมาจากที่
ไหน เหตุผลใดดินแตละชนิดจึงมีความแตกตางกันเชนนี้
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ภาพที่ 1 สัดสวนการกระจายตัวของอนุภาคดิน
ที่มา: ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรและดาราศาสตร, ธรณี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2550.
เขาถึงไดจากhttp://www.lesa.in.th/index6.htm
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
ตัวอยาง
โครงสรางดิน
ดิน
(แบบ)

การยึดตัวของดิน
(รวน/แนน)

สี

เนื้อดิน
(สัมผัส)

คารบอเนต
ประเภทดิน
(ทําปฏิกิริยา) (สันนิษฐาน)

1
2
3

สรุปผลการทดลอง
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

...............................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ศึกษาลักษณะของดิน

จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อศึกษาและอธิบายลักษณะของดิน

คําชี้แจง

ใหนกั เรียนทํากิจกรรมและตอบคําถามตอไปนี้

อุปกรณการทดลอง
1. บีกเกอรขนาดใหญ 2 ใบ
2. กระดาษยูนเิ วอรแซลอินดิเคเตอร
3. พลั่วขุดดิน
4. แทงแกวคน
5. น้ํากลั่น
6. กระดาษขาว
7. ตลับเมตร
วิธีทดลอง
1. นักเรียนชวยกันขุดดินในบริเวณแหงหนึ่งใหลึก 20 เซนติเมตร นําดินที่ขุดไปใส
ในบีกเกอรใบที่ 1 แลวขุดตอไปอีก 20 เซนติเมตร แลวนําดินไปใสในบีกเกอรที่ 2
2. สังเกตลักษณะดินของทั้งสองบีกเกอร โดยใหนกั เรียนเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ
ของดินในบีกเกอรใบที่ 1 และใบที่ 2
3. เทน้ําลงในบีกเกอรใบที่ 1 และใบที่ 2 จนเกือบเต็ม ปดฝา เขยาแลวทิ้งไวให
ตกตะกอน
4. ใชแทงแกวคนแตะน้ําในบีกเกอรใบที่ 1 และนําไปหยดบนกระดาษยูนิเวอรแซล
อินดิเคเตอร สังเกตและเทียบสีกับแถบสีแดงแสดงคา pH
5. ทําซ้ําในขอ 4 แตเปลี่ยนจากน้ําในบีกเกอรใบที่ 1 เปนใบที่ 2
6. เทน้ําในบีกเกอรทั้งสองใบออก แลวเทตะกอนลงบนกระดาษขาว
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7. สังเกตสิ่งมีชีวติ ลักษณะของกรวดและหินในดินทั้งสองบีกเกอร บันทึกผลการ
ทดลองในตาราง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ดิน

ลักษณะทั่วไป
สีดิน
เนื้อดิน

คา pH

สิ่งมีชีวิต

ลักษณะ
ของตะกอน

บีกเกอรใบที่ 1
ความลึก 20 cm.
บีกเกอรใบที่ 2
ความลึก 40 cm.
วิเคราะหผลการทดลอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สรุปผลการทดลอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
คําถามทายกิจกรรม
1. ดินในบีกเกอรทั้งสองใบ มีลักษณะเหมือนกันหรือตางกันอยางไร………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2. เพราะเหตุใดสีของดินในบีกเกอรทั้งสองจึงแตกตางกัน จงอธิบาย………………..
……………………………………………………………………………………………………….
3. ดินบีกเกอรทั้งสองมีคา pH เปนอยางไร…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
4. นักเรียนคิดวาความเปนกรด – เบสของดิน มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม
อยางไร……………………………………………………………………………………………….
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ใบความรู
เรื่อง ดิน

ดิน เปนทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนที่มคี ุณคาและประโยชนตอมนุษยมากมายทั้งทาง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย แตในขณะเดียวกันคุณคาและประโยชนดังกลาวอาจจะ
หมดไปไดถามนุษยใชดินอยางไมคุมคา คือ ใชดินผิดประเภทและผิดวิธี ซึ่งไมเหมาะสมกับ
ลักษณะของดิน ดังนั้น การใชดินจึงจําเปนตองมีการอนุรักษ เพื่อรักษาสภาพของดินใหมีความอุดม
สมบูรณตอไป
ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอความเปนอยูของมนุษย และให
ประโยชนอยางมหาศาลกับสิ่งมีชีวิตบนพืน้ โลก ปจจัยสีท่ ี่เปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต คือ อาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคก็มีแหลงกําเนิดมาจากดิน ดินจึงมีความสําคัญทั้งทางดาน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่อยูสําคัญ แตเนื่องจากดินมีหลายชนิด และแตละชนิดแตละแหงจะ
มีลักษณะและสมบัติแตกตางกันไป ดังนัน้ เราจึงตองเลือกใชดินใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน
เชน เลือกใชดนิ เหนียวทําเครื่องปนดินเผาและเครื่องเคลือบดินเผา เลือกใชทรายทําผลิตภัณฑแกว
เปนตน
ความหมายและการกําเนิดดิน
ดิน หมายถึง บริเวณพื้นทีท่ ี่เปนของแข็งบนเปลือกโลก ดินกําเนิดมาจาก
กระบวนการสลายตัวของหินและแรธาตุตาง ๆ ที่สลายตัวเปนชิ้นเล็ก ๆ รวมกับอินทรียวัตถุ
ทั้งหลายที่เนาเปอยผุพังดวยอิทธิพลของน้ํา ลม แสงแดด และจุลินทรียในธรรมชาติ และมีการ
สะสมทับถามกันเปนวัตถุตน กําเนิดดิน อนุภาคของวัตถุกําเนิดถูกยึดเหนี่ยวประกอบกันเปน
โครงสรางสลับซับซอนจนกลายสภาพเปนดินในที่สุดกระบวนการกําเนิดดินเขียนเปนแผนภาพได
ดังนี้

163
จุลินทรีย

อินทรียวัตถุ
เนาเปอยผุพัง

ลม แสงแดด

กระบวนการยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคของดิน

กระบวนการสลายตัว
น้ํา

หินและ
แรธาตุตาง ๆ

ทับถม ผสมกัน
เปนวัตถุตนกําเนิดดิน

ดิน

แผนภาพที่ 5 กระบวนการกําเนิดดิน
ที่มา : ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชยและสําราญ พฤกษสุนทร, คูมอื ติวเขมเพิ่มคะแนนสอบโลก ดาราศาสตร
และอวกาศ (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนัชการพิมพิ์, 2550 ), 1.
ดินบนพื้นโลก แบงไดเปน 2 ชั้นใหญ ๆ คือ
1. ดินชั้นบน เปนดินที่มีความอุดมสบบูรณ เพราะเต็มไปดวยอินทรียวัตถุ ฮิวมัส
จุลินทรีย และธาตุอาหารของพืช ดินชั้นนีม้ ีความหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร
2. ดินชั้นลาง เปนดินที่มแี ตอินทรียวัตถุ ไมมีฮิวมัสและธาตุอาหารที่พืชตองการ
ฮิวมัส หมายถึง สารที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตวโดยการกระทํา
ของจุลินทรียในดินดินที่มีฮิวมัสมักมีสีน้ําตาลเขมจนดํา รวนซุย เก็บความชื้นไดดี และมีชองวาง
ใหน้ําและอากาศถายเทไดสะดวก
องคประกอบของดิน
องคประกอบของดิน มีทั้งของ แข็งของเหลว และกาซ องคประกอบของดินที่เปน
ของแข็ง ไดแก สารอนินทรีย และสารอินทรีย สารอนินทรียไดแกแรธาตุตา งๆ ที่อยูในเนื้อดิน ซึ่งมี
ปริมาณแตกตางกัน แรธาตุที่มีอยูในดินและจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก คารบอน
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพเเทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก
แมงกานีส โบรอน ทองแดง สังกะสี โมลิบดีนัม และคลอรีน แรธาตุเหลานี่ทําใหดินอุดมสมบูรณ
องคประกอบของดินที่เปนของเหลว คือ น้ําที่อยูในดินทําใหดนิ ชุมชืน้ และพืชสามารถนําไปใชใน
การเจริญเติบโตได
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องคประกอบของดินที่เปนกาซ คือ อากาศที่แทรกอยูระหวางเม็ดดิน อากาศนี้จําเปนใน
การหายใจของ สิ่งมีชีวิตในดิน และชวยในการงอกของเมล็ด ดินที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
โดยทั่วไปนั้นประกอบดวย แรธาตุๆ ที่สลายตัวปะปนอยูก ับสารอินทรีย น้ําและอากาศ ใน
อัตราสวนโดยประมาณ ดังนี้ คือ แรธาตุ 45% อากาศและน้ําอยางละ 25% ที่เหลืออีก 5% คือ
สารอินทรียหรือ ฮิวมัส องคประกอบของดิน ประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวน คือ
1. สารอนินทรีย ไดแก แรธาตุ ๆ ที่ไดจากการสลายตัวของหิน
2. สารอินทรีย ไดจากการเนาเปอยผุพังของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว
3. น้ําในดิน เปนน้ําที่อยูใ นชองวางระหวางเม็ดดิน
4. อากาศในดิน จําเปนตอการเจริญเติบโตของรากพืชและจุลินทรียในดินชั้นของดิน
แรธาตุและอนินทรียสาร 45%

น้ํา 25 %

น้ํา
อากาศ
อินทรีย สาร
แรธาตุ

อินทรียสาร 5%

อากาศ25%

กราฟที่ 1 องคประกอบของดิน
ที่มา : บัญชา แสนทวี, หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพนื้ ฐานวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 4
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2547), 110.
เมื่อขุดลงไปตามความลึกในแนวดิ่ง จะสังเกตเห็นดินทับถมกันเปนชั้นๆ และมีสี
แตกตางกัน จะแบงออกไดเปน 5 ชั้น ดังนี้
1. ชั้นผิวดิน (surface soil) เปนดินที่อยูชั้นบนสุด มีใบไม กิ่งไม ที่เพิ่งรวงหลนลง
มา และเริ่มเนาเปอยผุพังแลวบางแลว จึงเปนชั้นที่มีสารอินทรียคลุกเคลาอยู
2. ดินชั้นบน (top soil) เปนชั้นที่มีสารอินทรียที่เกิดจากการยอยสลายซากพืชซาก
สัตว หรือเรียกวา ฮิวมัส อยูมาก
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3. ดินชั้นลาง ( sub soil ) เปนชั้นของดินทีม่ ีการทับถมกัน ลักษณะดินจะละเอียด
กวา เม็ดดินมีขนาดเล็กกวาดินชั้นบน
4. ชั้นของวัตถุตนกําเนิดดิน ( parent material ) เปนชั้นที่อยูลึกลงไป ชั้นนี้มีซาก
อินทรียวัตถุอยูชั้นนี้เกิดจากการสลายตัวทางกายภาพและทางเคมีของชั้นหินดาน
5. ชั้นหินดาน ( bed rock ) เปนชั้นหินแข็งที่อยูลึกที่สุด ประกอบดวยหินกอนใหญ
เรียงกันทีเ่ สื่อมผุพังมีสวนเกีย่ วของกับการใหกําเนิดดินชัน้ บนๆ ขึ้นมา
สมบัติของดิน
ดินในแตละบริเวณมีสมบัติแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัตถุตน
กําเนิดดิน และปริมาณขององคประกอบตางๆที่อยูในดิน จากสมบัติของดินที่แตกตางกันเปนเครื่อง
กําหนดวาดินแตละพื้นที่ควรใชประโยชนในกิจกรรมใด ที่นํามาพิจารณากําหนดคุณภาพของดิน
ไดแก เนื้อดิน ลักษณะเนื้อดินที่แตกตางกันในแตละพื้นที่มีสาเหตุมาจากวัตถุตนกําเนิดดิน ไดแก
- ดินทราย เปนดินที่กําเนิดมาจากดินทราย จึงมีอนุภาคขนาดคอนขางใหญและหยาบ
- ดินเหนียว มีขนาดอนุภาคเล็กมาก และเนื้อดินละเอียดมาก เนื้อดินแนนอุมน้ําไดดี
- ดินรวน มีขนาดอนุภาคที่อยูระหวางดินเหนียว และดินทราย อากาศและน้ําผานไดดี
การใชประโยชนจากดิน มนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นไดประโยชนจากดิน ดังนี้
1. เปนแหลงของปจจัยสี่ทจี่ ําเปนของมนุษย คือ แหลงผลิตอาหาร หรือแหลง
เพาะปลูก เปนที่อยูอาศัย เปนแหลงกําเนิดยารักษาโรค และเครื่องนุงหม
2. เปนแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น
3. เปนแหลงอาหารของพืชและสัตวอื่น
4. เปนแหลงค้ําจุนลําตนพืช
5. เปนแหลงของแรธาตุตางๆ ที่นํามาใชประโยชนดานอื่นๆ เชน แรเหล็ก ดี ดีบกุ
6. เปนแหลงทําการเกษตรและอุตสาหกรรม
7. เปนที่รองรับของเสียและสิ่งของที่มนุษยไมตองการ และเปนที่ทับถมของซาก
พืชซากสัตว เมื่อประชากรมนุษยเพิ่มมากขึน้ จึงมีความตองการใชทรัพยากรเหลานีเ้ พิม่ ขึ้น เพื่อ
ผลิตอาหาร เพื่อสราง ที่อยูอาศัย เพื่อการพัฒนาทางดานเกษตร และอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
เพิ่มขึ้น
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ลักษณะทั่วไปของดิน
ในชีวิตประจําวัน ทุกคนมีสวนเกี่ยวของกับดินตลอดเวลาเชน การตั้งบานเรือน การ
เพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว มักกระทําบนดิน จากการศึกษาที่ผานมาทําใหทราบวา ดินมี
สวนประกอบ สี รูพรุนและดูดซับน้ําไดตางกัน ดินบางชนิดเหนียว บางชนิดรวน จึงมีความ
เหมาะสมในการปลูกพืชตางชนิดกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจลักษณะทัว่ ไปของดิน เราจะศึกษา
ลักษณะของดินในบริเวณผิวดินวามีความสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งใดบางและอยางไร
ในการสํารวจผิวดินบริเวณตาง ๆ จะพบวาดินมีสวนประกอบที่คลายคลึงกันคือมีซาก
พืช ซากสัตวทตี่ ายทับถมปนอยูในดิน เมื่อเวลาผานไปซากสิ่งมีชีวิตเหลานั้นจะถูกยอยสลาย
กลายเปนฮิวมัสดินที่ดีจะมีฮวิ มัสมาก มีน้ําหนักเบาและซับน้ําไดดีทําใหดินเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้ดินทรายยังมีรูพรุนมาก แกสและน้ําซึมผานไดงาย แตกตางกับดิน
เหนียวที่เม็ดดินจะเกาะกันแนนทําใหน้ําและแกสซึมผานไดยาก เปนสาเหตุใหพืชขาดออกซิเจน
และเจริญเติบโตชา จากการศึกษา จะพบวาดินมีลักษณะแตกตางกัน โดยทั่วไปดินจะประกอบดวย
ดินเหนียว ( Clay ) ทรายแปง ( Silt ) ทราย เศษหิน สารอินทรีย น้ํา และแกส ดวยอัตราสวนที่
แตกตางกัน เชน ดินบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีธรณีสัณฐานเปนที่ราบสูง สวนมาก
ประกอบดวยหินทราย หินทรายแปง หินกรวดมนและหินดินดาน ดังนั้นดินสวนใหญบริเวณนีจ้ ึง
เปนดินปนทราย ในพื้นที่ราบและที่ราบระหวางเนินเขาบางแหงมีชั้นเกลือหินแทรกสลับอยูในกลุม
หินเหลานี้ทําใหดินในบริเวณนั้นเปนดินเค็ม เนื่องจากมีสารละลายเกลือตกตะกอนอยูในเนื้อดิน
หนาตัดดิน
ปจจัยตางๆ ของการกําเนิดดิน ทําใหไดดนิ ที่มีคุณสมบัติแตกตางกันอยางมาก ดินในภูมิ
ประเทศหนึ่งๆ จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง เราเรียกภาคตัดตามแนวดิ่งของชั้นดินเรียกวา “หนา
ตัดดิน” (Soil Horizon) หนาตัดดินบอกถึงลักษณะทางธรณีวิทยา และประวัติภมู ิอากาศของภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นมากอนหนานี้นับพันป รวมถึงวามนุษยใชดินอยางไร อะไรเปนสาเหตุใหดินนัน้ มี
สมบัติเชนในปจจุบัน ตลอดจนแนวทางทีด่ ีที่สุดในการใชดิน แสดงตัวอยางดังแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 หนาตัดดิน
ที่มา : ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรและดาราศาสตร, ธรณี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน2550.
เขาถึงไดจาก http://www.lesa.in.th/index6.htm
หนาตัดดินประกอบดวยดินที่ทับถมกันเปนชั้นๆ เรียกวา “ชั้นดิน” (Soil horizon) ชั้น
ดินบางชั้นอาจจะบางเพียง 2-3 มิลลิเมตร หรือหนากวา 1 เมตร ก็ได เราสามารถจําแนกชั้นดินแตละ
ชั้นจากสี และโครงสรางของอนุภาคดินที่แตกตางกัน นอกจากนั้นยังสามารถใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่
แตกตางกันระหวางดินชั้นบนและดินชั้นลางไดอีกดวย ดินบางชั้นเกิดจากการพังทลายและถูกชะ
ลางโดยกระแสน้ํา ดินบางชั้นเกิดจากตะกอนทับถมกันนานหลายพันป นักธรณีวทิ ยากําหนดชือ่
ของชั้นดินโดยใชลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
- ชั้นโอ (O Horizon) เปนดินชั้นบนสุดมักมีสีคล้ําเนื่องจากประกอบดวย
อินทรียวัตถุ (Organic) หรือ ฮิวมัส ซึ่งเปนซากพืชซากสัตว ซึ่งทําใหเกิดความเปนกรด ดินชัน้ โอ
สวนใหญจะพบในพื้นที่ปา สวนในพื้นที่การเกษตรจะไมมีชั้นโอในหนาตัดดินเนื่องจากถูกไถ
พรวนไปหมด
- ชั้นเอ (A Horizon) เปนดินชั้นบน (Top soil) เปนสวนที่มีน้ําซึมผาน ดินชั้นเอ
สวนใหญประกอบดวยหินแรและอินทรียวัตถุที่ยอยสลายสมบูรณแลวอยูดวย ทําใหดนิ มีสีเขม ใน
พื้นที่เกษตรกรรมดินชั้นเอจะถูกไถพรวน เมื่อมีการยอยสลายของรากพืชและมีการสะสม
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อินทรียวัตถุ โดยปกติโครงสรางของดินจะเปนแบบกอนกลม แตถาดินมีการอัดตัวกันแนน
โครงสรางของดินในชัน้ เอจะเปนแบบแผน
- ชั้นบี (B Horizon) เปนชั้นดินลาง (subsoil) เนื้อดินและโครงสรางเปน
แบบกอนเหลีย่ ม หรือแทงผลึก เกิดจากการชะลางแรธาตุตางๆ ของสารละลายตางๆ เคลื่อนตัวผาน
ชั้นเอ ลงมามาสะสมในชั้นบี ในเขตภูมิอากาศชื้น ดินในชั้นบีสวนใหญจะมีสีน้ําตาลปนแดง
เนื่องจากการสะสมตัวของเหล็กออกไซด
- ชั้นซี (C Horizon) เกิดจากการผุพังของหินกําเนิดดิน (Parent rock)
ไมมีการตกตะกอนของวัสดุดินจากการชะลาง และไมมกี ารสะสมของอินทรียวัตถุ
- ชั้นอาร (R Horizon) เปนชัน้ ของวัตถุตนกําเนิดดิน หรือ หินพื้น
(Bedrock)
การปรับปรุงคุณภาพของดิน
จากการสํารวจศึกษาสภาพดินในทองถิ่นตาง ๆ พบวาดินแตละแหงมีการใชประโยชน
และการแกปญ
 หา ตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของดิน เชน ดินบางแหงชะลางจากฝน สภาพพื้นผิวดิน
ถูกเปลี่ยนแปลง อินทรียวัตถุในดินลดนอยลงเรื่อย ๆ และมีการแกปญหาโดยใสปุยอินทรียชวยปรับ
โครงสรางทางกายภาพของดินทําใหดินรวนซุยขึ้นจากขอมูลเกี่ยวกับสภาพของดินในตาราง และ
จากการสํารวจดิน ทําใหทราบวาความอุดมสมบูรณของดินอาจเปลี่ยนแปลงไปไดสวนหนึ่งเกิดจาก
กระบวนการตามธรรมชาติโดยการพัดพาของน้ําและลม อีกสวนหนึ่งเกิดจากมนุษยเขาไปใช
ประโยชนจนทําใหดนิ เสื่อมสภาพ เชน การปลูกพืชชนิดเดียวติดตอกันเปนเวลานาน การใสสารเคมี
ไดแกปยุ และสารปราบศัตรูพืชลงในดินมากเกินไป เปนตน ดังนั้นเราควรระมัดระวังการใช
ประโยชนจากดินควรมีการดูแลปรับปรุงดินอยูเสมอเพื่อใหดนิ อยูในสภาพที่ดีสามารถเพาะปลูกได
ในระยะเวลายาวนาน ปญหาที่เกิดกับดินทั้งจากธรรมชาติและจากการใชประโยชนของมนุษย
หลายลักษณะ เชน ดินเปรีย้ ว ดินเค็ม ดินขาดความอุดมสมบูรณ และดินฝาด เปนตน ซึ่งสงผลตอ
การเจริญเติบโตของพืช การแกปญหาดังกลาวของดินจึงตองใชหลายวิธีที่แตกตางกันดังนี้
ดินเปรี้ยว คือดินที่มีสภาพเปนกรด ถาดินเปรี้ยวมาก ๆ พืชจะไมเจริญเติบโตเทาที่ควร
เพราะสภาพทางเคมีและชีวภาพของดินไดถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางทีไ่ มเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงแกไขความเปนกรดของดิน ใชหลักการเดียวกับการทําสารที่เปน
กรดใหมีสภาพเปนกลางดวยการใสสารที่เปนดางลงไปในดินใหมีปริมาณเทากับความเปนกรด
ทั้งหมดของดิน สารที่ใชกันทั่ว ๆ ไปไดแกปูนขาว เมื่อใชปูนที่มีอนุภาคละเอียดและคลุกเคลาใหเขา
กับดินมากเทาใดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็จะรวดเร็วทําใหดนิ เปลี่ยนสภาพจากกรดไดเร็วขึน้ เทานั้น
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ดินเค็ม เปนดินที่มีเกลืออยูในปริมาณมาก เนื่องจากเกลือสามารถละลายน้ําไดดีมาก
ระดับความเขมขนของเกลือในดินสูง ทําใหพืชไมสามารถดูดน้ําจากดินมาเลี้ยงลําตนไมพืชจึงเหี่ยว
และใบไหม การปรับปรุงมักจะใชน้ําจืดชะลางแลวทําทางระบายน้ําเกลือทิ้ง หรือใสแคลเซียม
ซัลเฟต หรือกํามะถันผง เพื่อปรับสภาพดินใหกลายเปนเกลือโซเดียมซัลเฟตที่น้ําชะลางออกไดงาย
ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ สวนใหญเปนปญหาดานเนื้อดิน ดินประเภทนี้มีลักษณะ
เนื้อหยาบดูดซับน้ําและแรธาตุไดนอยไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช สามารถแกปญหาได
โดยใสอินทรียวัตถุลงในดินอยางสม่ําเสมอ อินทรียวัตถุจะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ เพิ่มการดูด
ซับน้ํา และชวยในอนุภาคดินเกาะยึดกันเปนเม็ดที่ทนทานตอการกัดเซาะของน้ําฝน หรือน้ําไหลบา
ไดดีขึ้น สวนดินเนื้อละเอียดแนนรากพืชชอนไชไดยาก สามารถ แกปญ
 หาไดเชนเดียวกับดินเนื้อ
หยาบ เพราะอินทรียวัตถุสามารถชวยใหดนิ มีรูพรุนและรวนซุยมากขึน้ หรือมีการแลกเปลี่ยนแกส
และระบายน้ําไดดีขึ้นอีกดวย ดินฝาด เปนดินที่มีสภาพเปนเบสมาก ไมเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืชเชนกัน แตเปนสภาพของ ดินที่แกไขปรับปรุงไดยาก มีความซับซอนมาก

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ดิน
วิเคราะหผลการทดลอง
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินแตละชนิดจะแตกตางกัน มีผลทําใหดินมีสแี ตกตางกัน คา pH
ความเปนกรด – เบสของดิน จะมีผลตอการเจริญเติบโคของพืช เพราะพืชแตละชนิดเหมาะแกการ
เจริญเติบโตในดินที่มีคา pH แตกตางกัน
สรุปผลการทดลอง
ลักษณะทั่วไปของดิน คา pH ลักษณะของตะกอนและสิง่ มีชีวิตในดินจะมีความ
แตกตางกันเนือ่ งจากดินเปนดินที่มาจากบริเวณและพืน้ ที่ตางกัน
คําถามทายกิจกรรม
1. พิจารณาตามาลักษณะของดินในแตละกลุม
2. เพราะปริมาณอินทรียวัตถุในดินแตละชนิดแตกตางกัน ทําใหดินมีสีแตกตางกันดวย
3. พิจารณาตามลักษณะของดินในแตละกลุม
4. มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช เพราะพืชแตละชนิดเจริญเติบโตในดินที่มีคา pH
แตกตางกัน
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แบบฝกหัด

จงตอบคําถามหรือเติมชองวางดวยคําหรือขอความสั้น ๆ
1. ดิน หมายถึง………………………………………………………………………....
2. สิ่งที่เปนตนกําเนิดดินไดแก…………………………………………………………
3. ดินที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับการเพาะปลูก คือดินชั้น …………………...
เพราะ…………………………………………………………………………………………..…...
4. ดินที่มีฮิวมัสมากมีสีและสมบัติทางกายภาพดังนี้คือ…………………………………
5. ดินโคลนจัดเปนดิน………………………เพราะ………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………..…..
6. ดินชนิดใดเหมาะสําหรับนํามาทําเครื่องปนดินเผา และดินชนิดดังกลาวมีขนาด
อนุภาคของดินประมาณเทาใด………………………………………………………………….…..
7. องคประกอบของดินที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกมี …………อยาง
คือ……………………………………………………………………………………………………
8. ถาตรวจสอบพบวาดินที่จะทําการเพาะปลูกขาดแคลนธาตุอาหารของพืช นักเรียน
ควรทําอยางไร…………………………………………………………………………………….…
9. ธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช และพืชตองการใชในปริมาณมาก
ไดแก………………………………………………………………………………………….…...…
10. การศึกษาประเภทและสมบัติของดินมีประโยชนตอการอุตสาหกรรม เพราะ
…………………………………………………………………………………………………..….
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ผังความคิดสาระการเรียนรู หินและแร

หินตะกอน
หินอัคนี

หินแปร
หิน

- แรโลหะ
-แรอโลหะ
- แรรัตนชาติ
-แรเชื้อเพลิง
-แรกัมมันตภาพรังสี

แร

หินและแร

สมบัติของแร
สี

ความหนาแนน
สีผงละเอียด

ความแข็ง
ความวาว

แผนภาพที่ 7 ผังความคิดสาระการเรียนรู หินและแร
ที่มา : ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชยและสําราญ พฤกษสุนทร, คูมอื ติวเขมเพิ่มคะแนนสอบโลก ดาราศาสตร
และอวกาศกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ม.2 ( กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนัชการพิมพิ์, 2549 ), 64.
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 5 โลกและการเปลี่ยนแปลง
เวลา 24 ชั่วโมง
เรื่อง หิน และแร
เวลา 8 ชั่วโมง
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ ละจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และ นําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ม.1-3 : 7 สํารวจตรวจสอบ สังเกต และอธิบายกระบวนการเกิด
ลักษณะขององคประกอบ สมบัติของหินและแร รวมทั้งการใชประโยชน
แนวความคิดหลัก
หิน กรวด ทราย เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคายิ่งตอการดํารงชีวิต หิน กรวด ทราย มี
คุณสมบัติและประโยชนแตกตางกัน และมีคุณคาทางเศรษฐกิจตอประเทศ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. จําแนกประเภทของหินและแร และบอกสาเหตุการเกิดหินได
2. อธิบายประเภทและลักษณะของหินและแรชนิดตาง ๆ ที่นํามาใหศกึ ษาได
3. อธิบายคุณสมบัติของหินและแรได
4. บอกการเกิดของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรได
5. ทํากิจกรรมการจําแนกหินและแรไดถูกตอง
สาระการเรียนรู
1. ประเภทและลักษณะของหินและแร
2. คุณสมบัติของหินและแร
3. สาเหตุการเกิดหินชนิดตาง ๆ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ
1. ครูนําภาพตึกแถว,บาน มาใหนักเรียนชวยกันสังเกตวา บานและตึกแถว
ประกอบดวยอะไรบาง
2. นักเรียนรวมกันสรุปไดวา บานและตึกประกอบดวยไม หิน ปูนและทราย
ขั้นที่ 2 อภิปราย
3. ครูนําหินชนิดตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่นมาใหนักเรียนดูลกั ษณะของหินแลว
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แยกออกเปนพวก ๆ แลวใหนักเรียนสังเกตขนาด ลักษณะและสีของหิน
4. ครูถามวาสาเหตุที่ขนาด ลักษณะและสีของหินไมเหมือนกันเพราะอะไร
5. นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปใหเห็นวา หินที่มีขนาด ลักษณะและสีตาง ๆ
เนื่องจากอิทธิพลของแรธรรมชาติ
ขั้นที่ 3 สํารวจและคนหา
6. แจกใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การจําแนกหิน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
7. แจกใบความรูเ รื่อง หิน ใหนกั เรียนรวมกันศึกษาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็น
ขั้นที่ 4 อธิบาย
8. ตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอผลงานกลุม เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
นักเรียนรวมกันสรุปการจําแนกหิน จากการที่ไดศึกษาคนควา แลวนําขอมูลเขียนบนกระดานดํา
ขั้นที่ 5 คิดคนเพิ่มเติม
9. ครูสนทนาซักถามนักเรียนวา กอนหินแบงออกไดกี่ประเภทและแตละ
ประเภทมีลักษณะอยางไร”
10. นักเรียนรวมกันอภิปราย แลวบันทึกผลการสรุปใหความรูเพิ่มเติมในเรื่องของ
การจําแนกโดยใชเกณฑตาง ๆ เชน ใชสีใชลักษณะผิว ใชรูปราง เปนตน
ขั้นที่ 6 สรุปและประเมิน
11. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงประโยชนของการจําแนกประเภท เชน
การจัดของภายในบาน รานคา นักธรณีวทิ ยาใชลักษณะการเกิดเปนเกณฑในการแบงประเภทของ
หิน
12. ครูและนักเรียนรวมกันเขียนแสดงการจําแนกประเภทโดยกําหนดเกณฑ เชน
ถาใชรูปราง เปนเกณฑ จําแนกไดดังนี้
กระดาษรูปตาง ๆ
สามเหลี่ยม

สี่เหลี่ยม

หาเหลี่ยม

วงกลม

13. นักเรียนทําแบบฝกหัด โดยทีแ่ ตละคนตองเปลี่ยนหนาทีก่ นั ทํา เมื่อทําแบบฝก
ขอใหม แลวชวยกันอธิบายใหเพื่อนในกลุม เขาใจแบบฝกทุกขอ
สื่อ / แหลงการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรู
1.1 รูปภาพบาน,ตึก
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1.2 ตัวอยางหินและแรชนิดตาง ๆ ของกรมทรัพยากรธรณี
1.3 ใบความรู เรื่อง หิน
1.4 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การจําแนกหิน
1.5 แบบฝกหัด
2. แหลงการเรียนรู
2.1 หองสมุด
2.2 ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
กระบวนการวัดผลประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑการผาน
1.ทักษะกระบวนการทาง 1. แบบประเมินกระบวนการทาง
ผานเกณฑ
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
รอยละ 60
2.พฤติกรรมการทํางาน
2. แบบประเมินพฤติกรรมการ
กลุม
ทํางานกลุม
3. การนําเสนอผลงาน
3. แบบประเมินการนําเสนอ
4. การตรวจผลงาน
4. แบบประเมินการตรวจผลงาน
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การจําแนกหิน

จุดประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะของหินชนิดตางๆ วามีความแตกตางกันอยางไร
สาระสําคัญ
เราแบงประเภทของหินออกเปน 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร โดย
พิจารณาลักษณะการเกิดตามวัฏจักรหิน อยางไรก็ตามหินแตละประเภท ยังถูกแบงยอยเปนชนิด
โดยพิจารณาจาก ขนาดผลึก องคประกอบของตะกอน หรือ ลักษณะการแปรสภาพ ขึ้นอยูกับวาหิน
ชนิดนั้นเปนหินประเภทใด นอกจากนัน้ หินบางชนิดยังมีความสัมพันธกับหินอีกชนิดหนึ่ง เชน
หินไนซ คือ หินที่แปรสภาพมาจากหินสภาพมาจากหินแกรนิต ซึ่งเปนหินอัคนี กิจกรรมการศึกษา
ลักษณะของหิน จะชวยใหนักเรียนเห็นถึงความแตกตางของหินแตละชนิด และเขาใจถึงความคิด
รวบยอดของวัฏจักรหิน
แนวความคิดหลักที่สําคัญ
วัฏจักรหิน
 ผลึกแร
 การประสานตัวของเนื้อหิน
 สีของหิน
 รอยหยัก
 ความแข็งแรง
 คารบอเนต
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การจําแนกประเภท
3. การกระทําและสื่อความหมายขอมูล
4. การตั้งสมมติฐาน
5. การทดลอง
6. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
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วัสดุและอุปกรณ
1. ตัวอยางหิน 3 ประเภท 12 ชนิด ของ กรมทรัพยากรธรณี พรอมกระดาษหนังสือพิมพ
สําหรับปูโตะ กันเปอน
2. แผนภูมิ เรื่องวัฏจักรหิน (สําหรับคุณครูใชอธิบาย)
3. แผนภาพหิน
4. แวนขยาย
5. กรดเกลือเจือจางมากๆ
6. กระจกสําหรับขูด
7. ใบกิจกรรม การศึกษาลักษณะของหิน
การเตรียมลวงหนา นักเรียนควรศึกษาเรื่องการเกิดของหินประเภทตางๆ ในบทเรียนเรื่องวัฏจักรหิน
มากอน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ใชกระดาษหนังสือพิมพปูทดลอง และแจกตัวอยางหิน พรอมอุปกรณทดลองให
นักเรียน กลุมละ 1 ชุด
2. ใหนกั เรียนศึกษาคุณสมบัติของหินทีละกอน และกรอกขอมูลลงบนใบกิจกรรมการ
จําแนกหิน
3. ใหนกั เรียนสันนิษฐานวา ตัวอยางหินแตละกอนเปนหินประเภทใด (หินอัคนี หิน
ตะกอน หรือหินแปร) ในกรณีที่สันนิษฐานวาเปนหินแปร ใหนักเรียนตั้งสมมติฐานวา แปรสภาพ
มาจากหินเบอรอะไร
4. แจกแผนภาพหิน
5. ใหนกั เรียนแตละกลุมตรวจสอบวา สมมติฐานประเภทของหินมีจํานวนกี่กอน
6. คุณครูสรุปกิจกรรมโดยการใหความรูโดยใช แผนภูมิ “วัฏจักรหิน” อธิบายการเกิด
หินแตละชนิด โดยยกตัวอยางกอนหินที่อยูบ นโตะทดลองทีละกอน
ขอควรระวัง
ระวังอันตรายจากน้ํากรด ในกรณีทนี่ ักเรียนถูกน้ํากรด ใหรีบไปลางน้าํ โดยดวน โดย
การเทน้ําสะอาดใหไหลผานบริเวณที่ถูกกรด
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
อาจใหนกั เรียนทําการศึกษาลึกลงไปถึงการจําแนกชนิดของหิน โดยใชโฟลชารต
การศึกษาวัฏจักรหินและประเภทของหินใหเขาใจไดอยางถองแทนั้น ควรจะเริ่มตน หรือติดตาม
ดวยการใหความรูเรื่องทฤษฎีเพลตเทคโนนิก เพราะจะทําใหเขาใจความเปนมาของวัฏจักรหินไดดี

177

ภาพที่ 1 ตัวอยางหิน 12 ชนิด
ที่มา: ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรและดาราศาสตร, ธรณี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน2550.
เขาถึงไดจาก http://www.lesa.in.th/index6.htm
ตารางแสดงลักษณะของหินและการจําแนกหิน
หมาย
เลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ

ลักษณะเนื้อหิน

หินแกรนิต (Granite)
หินไรโอไลต ( Rhyolite)
หินบะซอลต (Basalt)
หินพัมมิซ (Pumice)
หินกรวดมน
(conglomerate)
หินทราย (Sandstone)
หินดินดาน (Shale)
หินปูน (Limestone)
หินไนส (Gneiss)
หินควอรตไซต (Quartzite)
หินชนวน (Slate)
หินออน (Marble)

…………………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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แบบฝกหัด
คําชี้แจง ใหนักเรียนบอกประโยชนของหินที่กําหนดใหตอไปนี้
ชนิดของหิน
1. หินอัคนี
1.1 หินแกรนิต
1.2 หินบะซอลต
1.3 หินพัมมิส
1.4 หินออบซีเดียน
2. หินชั้นหรือหินตะกอน
2.1 หินทราย
2.2 หินกรวดมน
2.3 หินปูน
2.4 หินศิลาแลง
3. หินแปร
3.1 หินชนวน
3.2 หินไนส
3.3 หินออน
3.4 หินควอรตไซต

ประโยชนของหิน
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง สมบัติของหิน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

คําชี้แจง

อธิบายสมบัติบางประการของหินได

ใหนกั เรียนทํากิจกรรม และตอบคําถามตอไปนี้

กิจกรรมที่ 1 ประเภทของหิน
อุปกรณการทดลอง
1. เตาอบหรือเตาเผา
2. ถวยขนาดพอเหมาะ
3. ดินตัวอยาง
4. ไมบรรทัด
5. แผนสไลดสําหรับกลองจุลทรรศน
6. กลองจุลทรรศน
7. ปเปต
8. ฟนิลซาลิไซเลต
9. ดินเหนียว
10. แวนตานิรภัย
วิธีทําการทดลอง
หินชั้น
1. เทน้ําลงในถวยประมาณ 2 ใน 3 ของถวย วัดความลึกของน้ําไว
2. เทดินลงในถวยและคนเบา ๆ ตั้งทิ้งไวปลอยใหดนิ ตกตะกอน
3. วัดความลึกของน้ําอีกครั้ง และวัดความลึกของตะกอนดวย
4. ทําการทดลองซ้ํา
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หินอัคนี
เมื่อฟนิลซาลิไซเลตละลายจะตกผลึก ใหนักเรียนสังเกตผลของการเกิดปฏิกิริยา
อยางรวดเร็วซึง่ ฟนิลซาลิไซเลตจะตกผลึกมีลักษณะคลายคริสตัน
หินแปร
1. ใหนกั เรียนแบงดินเหนียวออกเปน 2 กอน
2. นําดินกอนที่ 1 ไปแขวนที่หนาตางจนแหง สวนกอนที่ 2 นําไปอบใหแหง
ดวยเตาอบหรือ นําไปเผาไฟดวยเตาเผา
3. สังเกตลักษณะความแข็ง และลักษณะความหยาบ ความละเอียดของเนื้อดินแต
ละกอน
ผลการทดลอง……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
วิเคราะหผลการทดลอง…………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการทดลอง…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นอภิปรายหลังการทดลอง
หินเกิดมาจากสิ่งใด จงอธิบายมาพอเขาใจ
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธของหิน
อุปกรณ
1. ตัวอยางของหินอัคนี หินชัน้ และหินแปร
2. ภาพหินอัคนี หินชั้น และหินแปร
วิธีการทํากิจกรรม
1. ใหนกั เรียนชวยกันพิจารณาตัวอยางหินที่ไดรับ เปรียบเทียบกับหินในภาพ
2. จัดจําแนกตัวอยางหินตามหัวขอตอไปนี้
2.1 เกิดจากลาวาเย็นตัว
2.2 เกิดขึ้นใตผิวโลกภายใตความดันและอุณหภูมิสูง
2.3 เกิดจากการตกตะกอนในน้ํา
ตารางบันทึกผล
ลักษณะการเกิด
1. เกิดจากลาวาเย็นตัว
2. เกิดขึ้นใตผิวโลก
3. เกิดจากการตกตะกอน

ตัวอยางหิน
.........................................................................................
.......................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................

สรุปผลการทํากิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงานที่ 2
เรื่อง การจําแนกหิน
กิจกรรมที่ 1 ประเภทของหิน
ผลการทดลอง
หินชั้น
บันทึกผลการทดลองตามที่เกิดขึ้นจริง
หินอัคนี
บันทึกผลการทดลองตามที่เกิดขึ้นจริง
หินแปร
ดินที่นําไปอบจะมีความแข็งแรงกวา ความละเอียดของเนื้อหินมาก
กวากอนที่นําไปตากแตด
วิเคราะหผลการทดลอง
หินเกิดจากการทับถมของแรธาตุเปนเวลานาน หินตางชนิดกันจะประกอบดวยแรธาตุ
ตางชนิดกัน ความรอนมีผลทําใหหนิ แปรสภาพได
สรุปผลการทดลอง
เมื่อฟนิลซาลิไซเลตละลายจะตกผลึกมีลักษณะคลายคริสตัล มีรูปทรงตาง ๆ และเมือ่ นํา
ดินไปเผาจะทําใหดนิ มีลักษณะแข็งมากขึน้ และมีสีเปลีย่ นไป นั่นคือ หินเกิดไดจากการตกตะกอน
ทับถมกันของเศษดิน หิน ซากสิ่งมีชีวิต และสามารถเปลี่ยนหรือแปรสภาพไดเมื่อไดรับความรอน
ประเด็นอภิปรายหลังการทดลอง
หินเกิดจาก
4. การเย็นตัวของหินละลาย
5. การตกตะกอนทับถมของเศษดิน หิน และซากสิ่งมีชีวิต
6. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความรอนและแรงดันใตโลก
กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธของหิน
1. ตอบขึ้นอยูกับภาพและลักษณะของหินที่นาํ มาทํากิจกรรม
2. (2.1) หินอัคนี
(2.2) หินแปร
(2.3) หินชั้น
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แบบฝกหัด
คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหไดใจความสมบูรณ
1. หิน คือ………………………………………………………………………….….
2. หินแบงออกตามลักษณะการเกิดได 3 ชนิด คือ
2.1…………………………………………………………………………..……
2.2 ………………………………………………………………………………
2.3 …………………………………………………………………………….…
3. ของเหลวทีห่ ลอมเหลวภายในเปลือกโลกเรียกวา……………………………………
4. สวนของเหลวที่ไหลออกมาตามรอยราวของเปลือกโลกเรียกวา…………………….
………………………………………………………………………………………………………
5. หินชนิดใดที่มีซากพืชซากสัตวปนอยู…
 ………………………………………...……
………………………………………………………………………………………….……………
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ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การเกิดหินอัคนี

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง

อธิบายการเกิดหินอัคนีได

วิธีทดลอง
1. ใสสารสม 2 ชอน และคอปเปอรซัลเฟต 3 ชอนโตะ ลงในน้ํา ¼ ของกระปองนม
คนใหทวั่ แลวตั้งไฟ 2 – 3 นาที
2. เทสารละลายครึ่งหนึ่งลงในถวยเล็ก ๆ ซึ่งแชอยูในน้ําแข็ง
3. สารที่เหลือตั้งทิ้งไวเฉย ๆ จนตกผลึก
4. สังเกตลักษณะของผลึก
ผลการทดลอง……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
สรุปผลการทดลอง……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การเกิดหินอัคนี

ผลการทดลอง
ในถวยที่วางบนน้ําแข็งจะเห็นผลึกขนาดเล็กมีสีฟาและสีขาวปะปนกันกระจายอยูทวั่ ไป
สวนในกระปองที่ตั้งไวใหเย็นลงตามปกติจะสังเกตเห็นผลึกรูปสี่เหลี่ยมดานขนานขนาดใหญและ
ผลึกสีขาวรูปเหลี่ยมกระจายอยูทั่วไป
จากการเลียนแบบการเกิดหินอัคนี จะสรุปไดวา ถาหินอัคนีเย็นตัวลงอยางชา ๆ จะมี
ผลึกขนาดใหญ มีสีสรรแวววาวมองเห็นอยางชัดเจนหินชนิดนีเ้ รียกวา หินแกรนิต สวนหินอัคนีที่
เย็นตัวลงอยางรวดเร็วจะมีผลึกขนาดเล็ก เชน หินบะซอลต

ผลึกของแรจะจะมีขนาดใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับระยะเวลาในการเย็นตัวของหินหนืดวา
ชาหรือเร็ว
หินอัคนี
เกิดจาก
การเย็นตัวของแมกมาอยางชา

การเย็นตัวของลาวาอยางรวดเร็ว

มีลักษณะเนื้อหยาบ เปนดอกดวงหลายสี

มีลักษณะเนื้อละเอียด ไมคอยมีดอก

แผนภาพที่ 8 การเกิดหินอัคนี
ที่มา : พิมพันธ เดชะคุปตและคณะ, ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะหวิทยาศาสตรม.2
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด,2550), 231.
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แบบฝกหัด

คําชี้แจง ใหนกั เรียนเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหถกู ตอง
1. เปลือกโลกชั้นนอกสุดประกอบดวย……………………………………………..…..
2. หิน คือ………………………………………………………………………….……
3. หินแบงออกตาม………………..เปน 3 ชนิด ไดแก………………………………..
4. ลาวา คือ……………………………………………………………………………..
5. หินอัคนี เกิดขึ้นจาก………………………………………………………………….
6. ตัวอยางของหินอัคนี ไดแก………………………………………………………….
7. หินที่มีลักษณะเปนรูพรุน ลอยน้ําไดนํา้ หนักเบา คือหิน………………………………
8. หินบะซอลตมีลักษณะ………………………………………………………………
9. ในสมัยโบราณมนุษยใชหนิ เปนอาวุธสําหรับลาสัตว คือ หิน.......................................
10. หินแกรนิต มีลักษณะ………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง หินชัน้

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

นักเรียนจําแนกคุณสมบัติของหินชั้นได

คําชี้แจง
1. ใหนกั เรียนสังเกตลักษณะ คุณสมบัติและประโยชนของหินชั้น จากตัวอยางที่ครู
นํามาใหดู
2. บันทึกลงในตารางบันทึกผล
3. ตัวแทนกลุม นําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียน
แบบบันทึกใบกิจกรรมที่ 4
เรื่อง หินชั้น
คําชี้แจง ใหนักเรียนอภิปรายคุณลักษณะและประโยชนของหินชั้นลงในตารางที่
ตารางแสดงคุณลักษณะและประโยชนของหินชั้น
ชื่อหิน

ลักษณะ/คุณสมบัติ

ประโยชน
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ใบงานที่ 5
เรื่อง การเกิดหินชั้น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อธิบายการเกิดหินชั้นได

วิธีทดลอง
1. นําขวดน้ํามันพืชมาลางใหสะอาด ตัดปากขวดออกใหมีความกวางเสมอกันใสน้ําลง
ไป ¾ ขวด
2. นําดิน หิน กรวด ทราย มาผสมคลุกเคลาใหเขากันแลวเทลงไปในขวดที่มีน้ําอยู
3. สังเกตการเรียงตัวของวัตถุชนิดตาง ๆ
ผลการทดลอง……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
สรุปผลการทดลอง……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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เฉลยแนวคําตอบใบงานที่ 5
ผลการทดลอง
วัตถุตาง ๆ จะเรียงตัวกันจากลางขึ้นบนดังนี้ คือ ลางสุด หิน กรวด ทราย และดินอยู
บนสุด โดยแยกกันอยูเปนชัน้ ๆ
ในธรรมชาตินั้นเมื่อเปลือกโลกเกิดการสึกกรอน เศษดิน หิน กรวด ทราย ซึ่งเรียกวา
ตะกอน ก็จะถูกพัดพาโดยกระแสน้ํา กระแสลม ไปทับถม ตามที่ตาง ๆ แลวแตขนาดหรือชนิดของ
ตะกอนและสภาพแวดลอมอื่น ๆ เมื่อทับถมกันมากตะกอนเหลานีจ้ ะเกิดการประสานรวมตัวกัน
กลายเปน หินตะกอน
การที่วัตถุตาง ๆมารวมตัวกันกลายเปนหินเกาะกันอยางหนาแนนนัน้ เพราะมีวตั ถุ
ประสานในธรรมชาติ ซึ่งไดแก ซิลิกา เหล็ก ออกไซด และแคลเซียมคารบอเนต เปนตน เปรียบได
กับคอนกรีตซึง่ มีหิน กรวด ทราย ปนกันอยูปูนซีเมนต เราอาจกลาวไดวาปูนซีเมนตเปนวัตถุ
ประสานใหหนิ กรวด ทรายติดกันอยูอยางหนาแนน
หินตะกอนนัน้ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา หินชั้น หินชนิดนี้มีลักษณะแตกตางกันออกไป
ตามลักษณะของตะกอนที่มาสะสม ดังตัวอยางชนิดของหินตะกอนตอไปนี้
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แบบฝกหัด
คําสั่ง ใหนกั เรียนนําอักษรหนาขอความทางขวามือ มาใสหนาขอความทางซายมือใหถูกตอง
……………1. ทํากระเบื้องปูนพื้น
…………….2. ใชทําวัตถุทนไฟ
………….…3. ใชทําครกหิน
…………….4. ใชทํากระเบือ้ งมุงหลังคา
…………….5. สมัยโบราณใชทําอาวุธลาสัตว
…………….6. ใชทําหินขัด สรางโบสถเบญจมบพิตร
…………….7. ใชทําหินลับมีด
…………….8. ทําพระปรางคสามยอด
…………….9. เอาไปเผาไฟจะไดปนู แดง ปูนขาว
…………….10. ใชทํากระดานชนวน

ก. หินทราย
ข. หินออบซีเดียน
ค. หินปูน
ง. หินศิลาแลง
จ. หินชนวน
ฉ. หินไนส
ช. หินควอรตไซต
ซ. หินแกรนิต
ฌ. หินออน
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ใบกิจกรรมที่ 6
เรื่อง หินแปร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เพื่อจําแนกลักษณะของหินได

คําชี้แจง
1. ใหนกั เรียนสังเกตลักษณะคุณสมบัติและประโยชนของหินแปรจากตัวอยางที่ครู
นํามาใหดู
2. บันทึกลงในตารางบันทึกผล
3. ตัวแทนกลุม นําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียน
แบบบันทึกใบกิจกรรมที่ 6
เรื่อง หินแปร
คําชี้แจง ใหนักเรียนอภิปรายคุณลักษณะและประโยชนของหินแปรลงในแบบบันทึก ตารางที่
ตารางแสดงคุณลักษณะและประโยชนของหินแปร
ชื่อหิน

ลักษณะ/คุณสมบัติ

ประโยชน
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ใบกิจกรรมที่ 7
เรื่อง การทดสอบหินปูน
คําชี้แจง
1. ใหนกั เรียนแบงหนาทีภ่ ายในกลุม
2. ใหตรวจอุปกรณการทดลองใหครบ
3. ทําตามขั้นตอนที่กําหนดใหในใบงาน
4. รวมกันอภิปรายสรุปผล
5. สวนตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เพื่อทดสอบลักษณะของหิน
อุปกรณ
1. หินปูน 1 กอน
2. มะนาว หรือกรดเกลืออยางเจือจาง
วิธที ํา
หยอดน้ํามะนาวหรือกรดเกลืออยางเจือจางบนหินปูน และสังเกตการเปลี่ยนแปลง

แบบบันทึกใบงานที่ 7

คําชี้แจง ใหนกั เรียนบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึก
เรื่อง……………………………………………………………………………………….
วันที…
่ …………………………………………กลุมที่…………………………………..
ผูรวมงาน
2………………………………….
1. ……………………………………
3……………………………………..
4…………………………………
จุดประสงค……………………………………………………………………………….
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ผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
สรุปผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..

แบบฝกหัด

คําชี้แจง ใหนกั เรียนเติมคําหรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ
1. หินแปร เกิดขึ้นจาก……………………………………………………………….
2. ตัวอยางของหินแปร ไดแก………………………………………………….…….
3. หินชนวน แปรมาจากหิน………………………………………………………...
4. หินออน แปรมาจากหิน…………………………………………………………...
5. หินครอรตไซต แปรมาจากหิน………………………………………………..….
6. หินไนส แปรมาจากหิน…………………………………………………………..
7. หินแปรมีลกั ษณะเนื้อละเอียด ถาขัดแลวเนื้อหินจะเรียบเปนมันเงาสวยงาม
เรียกวา……………………………………………………………………………………………….
8. หินแปรที่มลี ักษณะสีเทา แดง เนื้อละเอียด ผิวแข็งมองเห็นเปนชั้น ๆ แยกแผนได
คือ หิน……………………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 8
เรื่อง การตกผลึกของแร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

คําชี้แจง

อธิบายสมบัติบางประการของแรได

ใหนกั เรียนทํากิจกรรม และตอบคําถามตอไปนี้

กิจกรรมที่ 1 ผลึกของแร
อุปกรณการทดลอง
1. สารสม
6. ตะเกียงแอลกอฮอล
2. บีกเกอร
7. ดินสอ
3. ชอนตักสาร
8. แทงแกวคนสาร
4. เสนดาย
9. น้ํากลั่น
5.ไมขีดไฟ
วิธีการทดลอง
1. ใชชอนตักสารสมจํานวน 40 ชอน ใสลงในบีกเกอรที่มีน้ํา 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
บรรจุอยูใชแทงแกวคน แลวนําไปอุนใหละลาย
2. นําสารละลายสารสมจากขอ 1 ลงในบีกเกอรใบที่ 1 ปริมาณ 40 ลูกบาศกเซนติเมตร
แลวตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมง
3. เทสารละลายสารสมในขอ 1 ลงในบีกเกอรใบที่ 2 ปริมาณ 20 ลูกบาศก
เซนติเมตร แลวใชดายมัดสารสม แขวนใหสารสมจุมลงในสารลาลายในบีกเกอร
4. แขวนผลึกสารสมในสารละลายสวนที่เหลือในขอ 1 ตั้งทิ้งไวใหเกิดผลึก
5. สังเกตรูปราง ขนาดของผลึกสารสมในบีกเกอรทั้ง 3 ใบ บันทึกผล
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บันทึกผลการทดลอง……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………..….
วิเคราะหผลการทดลอง………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
สรุปผลการทดลอง…………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
คําถามทายกิจกรรม
1. ถาไมมีแกนผลึกเกาะ ผลึกที่เกิดจะมีลักษณะอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. ถาเปลี่ยนแถนผลึกจากสารสมเปนชนิดอื่น นักเรียนคิดวาผลึกจะมีรูปรางเหมือนกับ
แกนผลึกที่ใชสารสมหรือไม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. ผลึกในแตละบีกเกอร (ก,ข และ ค) มีขนาดอยางไร เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ในธรรมชาติ ผลึกของแรมีขนาดตางกัน ทัง้ ๆ ที่แรชนิดเดียวกันเพราะเหตุใด
จงอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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แบบฝกหัด

จงตอบคําถามหรือเติมชองวางดวยคําหรือขอความสั้น ๆ
1. การอนุรักษแร หมายถึง………………………………………………………………
2. แรจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด เพราะเหตุใด……………………………
3. นักวิทยาศาสตรไดคาดคะเนวา ภายในเวลาไมถึง 100 ป แรชนิดใดจะหมดไปจาก
โลก…………………………………………………………………………………………………
4. แรโลหะชนิดใดบางทีเ่ ปนสนิมแลว แตไมเกิดการสึกกรอนเหมือนแรเหล็กเพียงแต
ทําใหดดู าน ๆ เทานั้น…………………………………………………………………………..……
5. โลหะที่เปนสนิมมีลักษณะเชนไร……………………………………………………
6. สาเหตุที่ทําใหโลหะสึกกรอนและเปนสนิมคืออะไร และจะปองกันไดโดยวิธีใดบาง
…………………………………………………………………………………………………..…
7. การอนุรักษแรนอกจากจะอนุรักษโดยการปองกันการสึกกรอนของโลหะแลวยังมี
วิธีการใดอีกบาง……………………………………………………………………………………
8. การตรึงราคา หมายถึง………………………………………………………………
9. ทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับความเสียหายจากการทําเหมือนแรมี
อะไรบาง……………………………………………………………………………………………
10. แรชนิดใดไดมีการนํามาใชประโยชนทดแทนแรเหล็กมากที่สุดในปจจุบัน……….
…………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 8
เรื่อง แร
ผลการทดลอง
รูปรางและขนาดของผลึกสารสมในบีกเกอรทั้ง 3 ใบ จะมีรูปรางเหมือนกัน แตใบที่
3 จะมีผลึกเกาะกันอยางหนาแนน มากกวาใบที่ 2 และใบที่ 1 ตามลําดับ
วิเคราะหผลการทดลอง
ผลึกของแรแตละชนิดจะมีรปู รางและสีแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับชนิดของแร ซึ่งผลึก
ของแรสามารถบอกชนิดของแรได
สรุปผลการทดลอง
จากการผลทดลอง ขนาดของผลึกในบีกเกอรทั้ง 3 ใบจะมีขนาดแตกตางกัน ขึ้นอยูก ับ
อุณหภูมิ ความเขมขน และระยะเวลาในการตกผลึก
คําถามทายกิจกรรม
1. ผลึกที่เกิดจะกระจายตัวกันไป
2. ไมเหมือนกัน
3. ปจจัยที่ทําใหผลึกของแรมีขนาดตางกัน คือ
1) อุณหภูมิ
2) ความเขมขน
3) ระยะเวลา
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ใบความรู
เรื่อง หินและแร
จากที่กลาวมาแลววาบนพื้นผิวโลกมีดินปกคลุมอยูเปนชัน้ บางๆและจากการศึกษาผิว
ดินและหนาตัดดินพบวาสวนประกอบที่เปนของแข็งในดินสวนใหญจะเปนหิน กรวด ทราย ใตชั้น
ดินลงไปจะเปนสวนแข็งของพื้นผิวโลกทีป่ ระกอบดวยหินและแรเพื่อใหเขาใจเกีย่ วกับหินและแร
จึงควรศึกษาถึงลักษณะทั่วไป กระบวนการเกิด ชนิดและการนําหินและแรไปใชประโยชนตอไป
หินและแร
หิน คือ กอนวัตถุแข็งที่เปนสวนประกอบสําคัญของเปลือกโลก ประกอบดวยแรที่เกาะ
รวมตัวกันอยู หินแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เชน เนื้อ สี โครงสราง วิธีการเกิด และ
ความแข็งแกรงทนตอการกัดเซาะพังทลาย เปนตน
นักธรณีวิทยาแบงหินตามการเกิดหรือวิธีการเกิดออกเปน 3 ประเภท คือ หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร
1. หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืด หินอัคนีมีหลายชนิด แตละ
ชนิดมีลักษณะและ คุณสมบัติบางอยางแตกตางกัน
2. หินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนในธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสานหรือ
เกิดการทับถมของซากพืชและซากสัตว
3. หินแปรเกิดจากหินอัคนีและหินตะกอนที่ไดรับความรอนและแรงกดดันสูง
แลวรวมตัวกันกลายมาเปนหินแปร หินแตละชนิดจะมีลักษณะและสมบัติบางอยางที่แตกตางกันจึง
นําไปใชประโยชนไดตางกัน กระบวนการเกิด การเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร เรียกวา วัฏจักรของหิน
ลักษณะทั่วไปของหิน
หินเปนวัสดุธรรมชาติที่มนุษยรูจักนํามาใชประโยชน ตั้งแตสมัยเริ่มแรกที่มนุษยยัง
อาศัยอยูในถ้ําและตามเพิงผาธรรมชาติ โดยกะเทาะหินใหมีเหลี่ยมคมเพื่อใชเปนอาวุธ เรียกวาหิน
กะเทาะ กอไฟ เปนตน จึงเรียกมนุษยในสมัยนั้นวามนุษยยุคหิน ตอมาเมื่อมนุษยรูจกั พัฒนา
เทคโนโลยีสูงขึ้นจึงไดนําหินมาใชประโยชน ในการ กอสรางที่อยูอาศัย อาคาร และศาสนาตางๆ
ตลอดจนดัดแปลงทําเครื่องใช เครื่องประดับ ปจจุบันมนุษย ก็ยังใชประโยชนจากหินอยาง
แพรหลาย เชน ใชหนิ ปูนผสม ปูนซีเมนตในการกอสราง ใชหินแกรนิต หินออน
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ปูพื้นบาน ตกแตงอาคาร ใชหินทราย หินดินดาน หินชนวนปูสนาม และใชหินปูนทําฐานรากของ
ถนน
หินอัคนี ( Igneous Rocks )
หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแข็งตัวของหินหนืด หินหนืดเมื่ออยูภ ายในเปลือกโลก
เรียกวา แมกมา ( Magma ) และเมื่อผุดพนออกจากผิวโลก เรียกวา ลาวา ( Lava ) การเย็นตัวของ
แมกมามักจะเปนไปอยางชา ๆ สวนการเย็นตัวของลาวาจะเปนไปอยางรวดเร็ว มีผลทําใหหนิ อัคนีมี
ลักษณะตาง ๆ กัน
หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหลอมละลายที่เรียกวาหินหนืดซึ่งไหล
ออกมายังสวนที่เปนชั้นของเปลือกโลก ถาหินหนืดที่หลอมละลายอยูภายในเปลือกโลกเราเรียกวา
แมกมา แตถาหินหนืดเหลานั้นผุดขึ้นมาบนผิวโลกเราเรียกวา ลาวา ดังนั้นเราจะพบหินอัคนีทั้ง
ภายในและภายนอกของเปลือกโลก ลักษณะของหินอัคนีโดยทัว่ ไปจะเปนผลึก ไมมีชั้นปรากฏให
เห็น และไมมซี ากดึกดําบรรพอยูในเนื้อหินประเภทนี้เลย การเย็นตัวและการแข็งตัวของหินหนืดที่
อุณหภูมิตางกันทําใหหินอัคนีมีขนาดของผลึกแตกตางกัน นักธรณีวิทยาไดใชจุดกําเนิดเปนเกณฑ
ในการพิจารณาแบงหินอัคนี ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
1. หินอัคนีที่แข็งตัวอยูในเปลือกโลกระดับลึก ( Intrusive Igneous Rock ) หินกลุม
นี้เปนมวลหินอัคนีขนาดใหญ เนื้อหยาบและแข็งตัวอยูใตผิวโลก หินกลุมนี้มีหินสําคัญที่ควรรูจัก
เชน
1.1 หินแกรนิต ( Granite ) เปนหินอัคนีที่เนื้อหินสวนใหญประกอบดวยแร
เขี้ยวหนุมาน ( Quartz ) และแรฟนมา ( Feldspar ) โดยมีแรชนิดอื่นๆปะปนอยูบาง เชน แรไมกา แร
ฮอรนเบลนด แรแตละชนิดมีสีตางกัน แรเขี้ยวหนุมานใสหรือขาวขุน แรฟนมามีสีขาวดานๆ
สําหรับแรฮอรนเบลนดจะมีสีดําเขียวคล้ํา จึงทําใหเราสังเกตเห็นหินแกรนิตมีลักษณะเปนดอกเปน
ดวงปะปนอยูใ นมวลหิน ทั้งนี้เนื้อหินโดยทั่วไปแข็งคอนขางหยาบ
1.2 หินไดออไรต (Diorite ) เปนหินอัคนีที่เนื้อหินมากกวารอยละ 60
ประกอบดวยแรฟนมาที่มีสขี าวและสีเขียวคล้ําหรือเขียวแก รวมทั้งแรฮอรนเบลนดจึงทําใหเรา
มองเห็นเนื้อหินไดออไรตเปนดอกโดยทั่วไปในเนื้อหิน
1.3 หินเพอริโดไทต ( Peridotite ) เปนหินอัคนีที่มีปริมาณแรซิลิกาอยูจ ํานวน
นอย โดยสวนใหญประกอบดวยแรไพร็อกซินและออลิวนี หินจําพวกนี้เปนตนกําเนิดของเพชร เชน
ในประเทศสหภาพแอฟริกาใต นอกจากนี้บางแหงยังเปนตนกําเนิดของแรใยหินและโครเมียม
1.4 หินดูไนต ( Dunite ) เปนหินอัคนีที่ปรากฏอยูใตผิวโลก มีจํานวนนอยมาก
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เนื้อของหินประกอบดวยแร ออลิวีน ที่มีสมบัติทางเคมีเปนเบสอยางมาก
2. หินอัคนีที่ขนึ้ มาแข็งตัวบนผิวโลก ( Extrusive Igneous Rock ) เปนหินอัคนีที่
เกิดจากลาวาทีไ่ หลออกมาเย็นตัวอยูภายนอกผิวโลก ลักษณะของเนื้อหินจะมีความละเอียดและ
หยาบไมเทากัน ขึ้นอยูกับอัตราการแข็งตัวของลาวา หินกลุมนี้มีหนิ สําคัญที่ควรรูจัก เชน
2.1 หินออบซิเดียน (Obsidian) เปนหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาแข็งตัว
ภายนอกผิวโลกอยางรวดเร็วมาก เนื้อหินละเอียด มีรอยแตกคลายรอยแตกของแกว มีสีน้ําตาลแกไป
จนถึงสีดํา นักธรณีวิทยาเรียกชื่อหินชนิดนี้วา แกวภูเขาไฟ
2.2 หินตะกรันภูเขาไฟ (Scoria) เปนหินอัคนีที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่
กระจายขึ้นไปในอากาศแลวแข็งตัวตกลงมายังพื้นโลก มีสีคอนขางแก ลักษณะเนื้อหินมีรูพรุนอยู
โดยทั่วไป และมีรูขนาดใหญ
2.3 หินพัมมิซ ( Pumice ) เปนหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่เย็นตัวลงอยางชาๆ ทํา
ใหมีรูพรุนขนาดเล็กกวาหินตะกรัน ภูเขาไฟ ในเนื้อหินมีฟองอากาศเล็กๆ จนดูเหมือนฟองน้ํา
สามารถลอยน้ําได จนบางครัง้ เรียกกันวา หินลอยน้ํา ใชทําวัสดุขัดถูภาชนะ
2.4 หินบะซอลต (Basalt) เปนหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่ยังรอนและหลอมเหลว
อยู ซึ่งไหลออกมาจากปลองภูเขาไฟแลวมาแข็งตัวอยูบริเวณที่ต่ําลงมาขณะกระทบกับอากาศเย็นจะ
แข็งตัวเปนหินสีดําหรือสีดาํ สนิท ดูแลวมีลักษณะคลายแกวสีดาํ เนื้อแนนภายในอาจมีรูพรุนอยูบาง
เล็กนอย หินชนิดนี้เปนบอเกิดของแรรัตนชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งพลอยชนิดตางๆ โดยปกติบริเวณ
ที่พบหินอัคนี ไดแก พื้นที่ที่เปนภูเขาไฟ และบริเวณทีห่ นิ หนืดดันแทรกรอยแยกของเปลือกโลก
ขึ้นมา ในประเทศไทยพบหินอัคนีที่จังหวัดเชียงใหม แมฮอ งสอน ลําพูน สระบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย
ชลบุรี ศรีสะเกษ สุราษฎรธานี เปนตน
เนื่องจากหินอัคนีมีความแข็งแกรงจึงนิยมนํามาทําเปนแผนหินปูถนน หินที่มีลวดลาย
จะนําไปสลักเปนรูปปนตางๆ ทําแผนปาย เสาหิน ทําครก โมหิน ในสมัยโบราณจะนําหินที่มีเนื้อ
เปนแกวมาทําใบหอกและหัวลูกธนู เปนตน
ชนิดของหินอัคนีและประโยชน
หินอัคนีเปนหินที่เกิดกอนหินประเภทอื่น ๆ ลักษณะของหินอัคนีที่เกิดจากแมกมามักมีผลึก
ขนาดใหญ เนือ่ งจากแมกมามีการเย็นตัวอยางชา ๆ สวนหินอัคนีที่เกิดจากลาวามักมีผลึกเล็กละเอียด
มากหรือไมมผี ลึก เนื่องจากลาวามีการเย็นตัวอยางรวดเร็ว และถาลาวามีการเย็นตัวอยางฉับพลันก็
จะไดหินที่มเี นื้อเปนแกว นอกจากนีย้ ังมี หินอัคนีบางชนิดที่เกิดพรอมกับการระเบิดของภูเขาไฟ
หินอัคนีที่เกิดในลักษณะนี้จะมีแกสดันพุงผานเนื้อหินขณะเย็นตัวลง ทําใหมีลักษณะเปนรูพรุน จาก
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การที่หินอัคนีมีความแตกตางกันซึ่งสามารถจําแนกชนิดของหินอัคนี โดยใชเนื้อของหินเปนเกณฑ
ไดดังตารางที่ 1
ชนิดของหิน
1.หิน
แกรนิต
(Granite )

2.หิน
บะซอลต
( Basalt )

ลักษณะเนื้อหิน/การเกิด
- มีผลึกขนาดใหญ แวววาว สวยงาม
- แข็งและทนทานตอการผุพัง สึกกรอน
- มีสีออน ขาว เทา ชมพู
- เกิดจากการเย็นตัวอยางชา ๆ ของแมกมา
- เนื้อแนนละเอียด
- มีผลึกขนาดเล็ก
- แข็งและทนทานตอการผุพัง สึกกรอน
- มีรูพรุน มีสีคล้ํา ไมแวววาว
- เกิดจากลาวาเย็นตัวอยางรวดเร็ว

ประโยชน

แหลงที่พบ

- ใชในการ กอสราง
- ประดับอาคาร
จังหวัดระยอง
- ปูพื้น
ชลบุรี จันทบุรี
- แกะสลัก
นราธิวาส
- ทําอนุสาวรีย
- ทําครก
จังหวัดจันทบุรี
- ใชในการกอสราง กาญจนบุรี ลําปาง
ทําถนน
ศรีสะเกษ บุรีรมั ย
ลพบุรี

- เนื้อละเอียดคลายแกว
- ไมมีผลึก
- มีสีดํา เรียบ มัน
- ใชทําอาวุธ สงคราม ยังไมพบใน
- เมื่อแตกออก รอยแตกจะคมเหมือนแกวแตก ในสมัยโบราณ
ประเทศไทย
และเวาเปนกนหอย
- เกิดจากการเย็นตัวของลาวา อยางฉับพลัน
- มีลักษณะเหมือนหินสคอเรีย แตมีขนาดของรู
4. หินพัมมิซ
- ใชทําวัสดุ
พรุนเล็กๆ มีน้ําหนักเบา ชาวบาน เรียกวา หิน
- ตามชายฝงทะเล
(Pumice)
ขัดถู
ลอยน้ํา หรือหินสม
5. หินแอนดี - เปนหินภูเขาไฟหรืออัคนีพุ
- ทําถนน
จ. สระบุรี,
ไซต
- เนื้อละเอียดแนนทึบ
- ทําทางรถไฟ
จ. เพชรบูรณ
(Andesite) - มีผลึกเล็กละเอียดกระจายอยูใ นเนื้อหิน
6. หินไร - หินภูเขาไฟหรือหินอุคนีพุ
จ. สระบุรี,
- ใชในการกอสราง
โอไลต
- มีผลึกขนาดเล็กของแรหลายชนิดปนอยู
จ. เพชรบูรณ
(Rhyolite)
3.หิน
ออบซิเดียน
( Obsidian )
( หินแกว
ภูเขาไฟ)
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หินตะกอน (Sedimentary Rocks)
เมื่อตะกอนของเศษหิน ซากพืช ซากสัตวทบั ถมกันเปนชัน้ ๆ ตามธรรมชาติเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน และเมือ่ มีวัตถุประสานหรือสารเชื่อมก็จะจับตัวกันเปนกอนแข็งกลายเปนหิน
ที่เรียกวา หินตะกอน หรือ หินชั้น ลักษณะเดนของหินตะกอนหรือหินชัน้ คือ จะมีชั้นหินปรากฏ
ใหเห็นอยางเดนชัด ชั้นหินดังกลาวนี้จะมีความหนา ตั้งแต 2-3 เซนติเมตร ไปจนถึงหลายเมตร
นอกจากนี้ในเนื้อหินอาจปรากฏซากพืชและสัตวดึกดําบรรพอยู หินตะกอนเกิดจากการผุพังของหิน
ชนิดใดก็ไดทผี่ ิวโลก แลวถูกแรงน้ํา แรงลมพัดพาทับถมอัดตัวกันหรือตกตะกอน เชน ทราย เศษหิน
ดิน โคลน รวมทั้ง ซากพืชซากสัตว โดยมีวัตถุประสานใหติดกัน หรือสิ่งตางๆที่แขวนลอยในน้ําจะ
เกิดการตกตะกอนในธรรมชาติ กระบวนการที่สําคัญในการเกิดหินตะกอนคือ การกัดรอน การผุพัง
การพัดพา การสะสมตัวหรือการตกตะกอน และการแข็งตัวกลายเปนหิน กลาวคือหลังจากที่หนิ ถูก
กัดกรอนผุพังกลายเปนตะกอน ตอมาตะกอนเหลานั้นถูกน้ํา ลม ธารน้ําแข็ง และแรงโนมถวงของ
โลก พัดพาไปตามความลาดชันของพื้นที่จากภูเขาลงสูที่ราบตามแมน้ํา ลําคลอง ทะเล และ
มหาสมุทร เปนตน จนกระทั่งการพัดพาสิ้นสุดลงเนื่องจากความเร็วหรือพลังงานในการพัดพาลดลง
ทําใหตะกอนเหลานั้นตกสะสมตัวตามสภาพแวดลอมของบริเวณนั้น ตอมาเมื่อระยะเวลานาน
ตะกอนที่ทับถมกันมีความหนามากขึ้น น้ําหนักของตะกอนที่ทับถมกันทําใหตะกอนอัดตัวกันแนน
มากขึ้นและสารที่แทรกอยูระหวางรูพรุนของเม็ดตะกอนจะชวยเชื่อมตะกอนใหยึดติดกัน จนใน
ที่สุดตะกอนทีท่ ับถมกันจึงแข็งตัวกลายเปนหิน เมื่อหินชนิดตางๆ บนผิวโลกผุพังแลวถูกแรงน้ํา
และแรงลมพาไป จะเกิดการทับ ถมของตะกอน โดยมีซิลกิ า เหล็กออกไซด และแคลเซียม
คารบอเนตเปนวัตถุประสานตางๆ ใหเกิดเปนหินตะกอน เมื่อใชความแตกตางของตะกอนเปน
เกณฑ จะสามารถจําแนกชนิดของหินไดดงั ตารางที่ 2
ชนิดของหิน

ลักษณะเนื้อหิน/การเกิด

- เกิดจากตะกอนของกรวด
1. หินกรวด
- เนื้อหยาบมาก ประกอบดวยเศษหินหรือ
(Conglomerate)
แรขนาดใหญในลักษณะของกรวดตางๆ
ปนรวมกันอยูกบั เศษตะกอนเล็กละเอียด
- เกิดจากตะกอนของทราย
- มีลักษณะแข็ง เนื้อหยาบ สาก มีหลายสี
2. หินทราย (Sandstone) ประกอบดวยเม็ดทรายลวนๆ เกาะกันเปน
กอนโดยมีซลิ ิกา เหล็กออกไซดหรือ
แคลเซียมคารบอเนตเปนวัตถุประสาน

ประโยชน

แหลงที่พบ

- พบไดทางภาค
- ใชในงาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กอสราง ทํา
ทุกจังหวัดและบาง
ถนน
แหงทางใต
- ใชในการ - พบที่เพชรบุรี
กอสราง ทํา ราชบุรี และ
หินลับมีด กาญจนบุรี
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ชนิดของ
หิน
3. หิน
ดินดาน
(Shale)

ลักษณะเนื้อหิน/การเกิด

ประโยชน

- เกิดจากตะกอนของดินเหนียว เศษหิน และเศษ
แรที่มีขนาดเล็กละเอียดมากเทากับเนื้อดิน
- ใชผสมทํา
- เนื้อละเอียดกะเทาะหรือหลุดออกเปนแผนๆ ได
ปูนซีเมนต ปูพื้น
งาย
ทางเดิน

- เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว
4. หินปูน - เนื้อแข็ง มีแคลเซียมคารบอเนตเปนวัตถุ
(Limestone) ประสาน
- อาจพบซากพืซซากสัตวติดในเนื้อหิน

แหลงที่พบ

- พบที่เลย สงขลา

- ใชในการกอสราง
ทําถนน ทางรถไฟ
ปูนกินกับหมาก ทํา - พบที่สระบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี
วัสดุทนไฟ ทํา
แคลเซียม-คารไบด
ทําปุยและสี

- เกิดจากการผุพังและสึกกรอนของหินอัคนี
- มีเหล็กออกไซดหรืออะลูมิเนียมออกไซดเปน
5. ศิลาแลง
- ใชทํากําแพง
วัตถุประสาน
(Laterite)
- มีลักษณะสีน้ําตาลแดง เนื้อแข็ง มีรูพรุน

- พบที่บุรีรัมย
ศรีสะเกษ

หินแปร (Metamorphic rock)
เมื่อหินอัคนีและหินตะกอนไดรับความรอนและแรงกดดันภายในโลกจะทําให
โครงสรางและองคประกอบเปลี่ยนแปลงไป
ชนิดของหินแปร
เมื่อหินอัคนีและหินตะกอนไดรับความรอนและแรงกดดันภายในโลกทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ชนิดแรประกอบหินและโครงสรางของเนื้อหินจนเกิดเปนหินแปร โดยหินอัคนีและ
หินตะกอนที่มสี วนประกอบหลายอยางที่เห็นไดชดั เจน เมื่อถูกความรอนและแรงกดดันจะ
เปลี่ยนเปนหินแปร โดยสวนประกอบที่เห็นเดนชัดแตเดิมจะถูกอัดเขาหากัน เกิดการเรียงตัวตอกัน
ทําใหมองเห็นเปนริ้วขนาน สวนหินอัคนีและหิน ตะกอนที่ดูสวนประกอบ ไมเห็นเดนชัดเมื่อถูก
แรงอัดก็เพียงแตเห็นวามีเนือ้ แนนขึ้นเทา นั้น ไมเห็นเปนริ้วขนาน หินแปรที่มีรอยขนาน ไดแก
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หินชนวน หินไนส หินชีสต และหิน ฟลไลต สวนหินแปรที่ไมมีรอยขนาน ไดแก หินออนและ
หิน ควอรตไซต หินแปรมีหลายชนิด แตละชนิดมีลักษณะตาง ๆ กัน ดังตารางที่ 3
ชนิดของหิน

ลักษณะเนื้อหิน/การเกิด

ประโยชน

- แปรมาจากหินแกรนิตหรือหินกรวด
1. หินไนส - มีผลึกเรียงกันเปนริ้วขนาน
- ใชทําครก โม กําแพง
(Gneiss)
- แข็งและทนทาน
- มีทั้งเนื้อหยาบและละเอียด
- แปรมาจากหินดินดาน
- ทํากระดานชนวน ใชมุง
2. หินชนวน - เนื้อแนนละเอียด ผิวเรียบ
หลังคา
(Slate)
- หลายสี มีรอยขนาน
- ทําแผนปูพื้นทางเดินใน
- สามารถแซะออกจากกันเปนแผน
สวน
- แปรมาจากหินปูน
- มีทั้งละเอียดและเนื้อหยาบ จนเห็นผลึก
- ไมมีริ้วขนาน
3. หินออน (
- ใชทําอนุสาวรีย แกะสลัก
- เมื่อขัดผิวหนาจะมันวาว
Marble )
- หินออนที่บริสุทธิ์จะมีสีขาว แตถามีสาร
ที่มลทินเจือปนอยูในเนื้อหิน จะทําใหหิน
ออนมีสีตาง ๆ
- แปรมาจากหินชนวน
- เนื้อหยาบ ผิวนวล
- ใชเปนวัสดุถมถนน
4. หินฟลไลต
- มีริ้วขนานที่มักจะคดโคงเปนลูก คลื่น ชั่วคราว เพราะเปนหินที่มี
(Phyllite)
คุณภาพไมดี
เล็กๆเห็นไดชัด
- แปรจากหินแกรนิตหรือหินดินดาน
- เนื้อหยาบมาก ผิวมีรอยแตกขรุขระ
มีริ้วขนาน
- แปรมาจากหินทรายหรือหินกรวด
6. หิน
- เนื้อแนน แข็งแกรงมาก
ควอรตซไซต
- เมื่อแตกจะมีรอยแตกเวาโคงแบบกน
(Quartzite)
หอย
5. หินซีสต
(Schist)

-ใชในการกอสราง

แหลงที่พบ
- พบที่ชลบุรี
กาญจนบุรี ชุมพร
-พบตามเสนทาง
ถนนมิตรภาพ
กอนถึงปากชอง

- พบที่สระบุรี
นครนายก ยะลา

- พบที่ราชบุรี
กาญจนบุรี

- พบที่บริเวณเขื่อน
ภูมิพล จังหวัดตาก

- ใชรองพื้นถนน เปนหิน
ผสมคอนกรีต
- พบที่ชลบุรี
- ทําหินอัดเม็ด ทําหินลับมีด ราชบุรี
และใชทําวัสดุทนไฟ
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ใบความรู
เรื่อง วัฏจักรของหิน ( Rock cycle )
จากการที่เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหหินประเภทหนึ่งเปลี่ยนไปตามหิน
อีกประเภทหนึ่งไดโดยเริ่มตนจากหินหนืดไดเย็นตัวลงกลายเปน หินอัคนีเมื่อหินอัคนีเกิดการผุ
กรอนเนื่องจากธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย โดยมีกระแสลมและกระแสน้ําชวยพัดพา
ตะกอนไปทับถมกัน และมีวตั ถุประสานเกิดเปนหินตะกอนขึ้น เมื่อหินอัคนีและหินตะกอนไดรับ
ความรอนและแรงกดดันภายในโลกเปลี่ยนเปนหินแปร และหินแปรที่ถูกแรงอัดใหลึกลงไปใตผิว
โลก จะหลอมเหลวกลับเปนหินหนืดไดอีก กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียน
ของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปรเชนนี้ เรียกวา วัฏจักรของหิน ดังตัวอยางแผนภาพตอไปนี้

แผนภาพที่ 9 วัฏจักรของหิน
ที่มา: ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรและดาราศาสตร, ธรณี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน2550.
เขาถึงไดจาก http://obeclms.obec.go.th/lesa/lesa/index6.htm
จากภาพจะเห็นไดวาหินทั้งสามชนิดอาจแปรเปลี่ยนกลับไปกลับมาได เชน หินหนืด
ภายใตผิวโลกที่เย็นตัวลงจะกลายเปนหินอัคนี เมื่อเกิดการสึกกรอนเปนเศษหิน ซึ่งถูกพัดพาไป
รวมกันจะเกิดเปนหินตะกอนขึ้นหินตะกอนเมื่อไดรับความรอนและความกดดันก็จะกลายเปนหิน
แปรการเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนของหินทั้ง 3 ประเภทนี้ เราเรียกวา วัฏจักรของหิน
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ความหมายของแร (Mineral)
แร หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ มีโครงสรางภายใน
ที่เปนระเบียบ มีสูตรเคมี และ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่แนนอน หรือเปลี่ยนแปลงไดใน
วงจํากัด เชน ทองคํา (Au) ควอตซ ( SiO2 ) สติบไนต (Sb2S3 )วุลแฟรไมต ((Fe,Mn)WO4 ) ฯลฯ
แร แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
1. แรประกอบหิน (Rock Forming Minerals) แรประกอบหิน หมายถึง แรที่เปน
สวนประกอบสําคัญของหินชนิดตาง ๆ ประกอบดวยธาตุหลักที่สําคัญ 8 ธาตุ ไดแก ออกซิเจน
ซิลิกอน อะลูมิเนียม เหล็ก แคลเซียม โพแทสเซียม โซเดียมและแมกนีเซียม รวมตัวกันในอัตราสวน
ที่แตกตางกัน สวนใหญอยูในรูปของสารประกอบซิลิเกตและคารบอเนต ซึ่งแรที่สําคัญ ไดแก
ควอตซ เฟลดสปาร โอลิวีน แอมฟโบล ไมกา ไพรอกซีน แคลไซต ฯลฯ
2. แรเศรษฐกิจ (Economic Minerals) แรเศรษฐกิจ หมายถึง แรทมี่ ีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ หรือสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ แบงยอยออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 แรโลหะ (Metallic Minerals)
2.2 แรอโลหะ (Non-metallic Minerals) หรือแรอุตสาหกรรม (Industrial
Minerals)
สินแร (Ore)
สินแร หมายถึง หินหรือแรประกอบหินทีม่ ีแรเศรษฐกิจปนอยูในปริมาณที่มากพอทีจ่ ะ
ทําเหมืองได โดยคุมคาการลงทุน สามารถจัดแบงตามลักษณะการนําไปใชประโยชนไดดังนี้
1. แรโลหะ (Metallic Mineral) คือ แรที่มีธาตุโลหะเปนสวนประกอบสําคัญ
สามารถนําไปถลุงหรือแยกเอาโลหะในแรมาใชประโยชน เชน แรทองคํา ดีบุก สังกะสี เหล็ก เงิน
ตะกัว่
2. แรอโลหะ (Non-metallic Mineral) คือแรที่ไมมีธาตุโลหะเปนสวนประกอบ
สําคัญ สวนมากนํามาใชประโยชนไดโดยตรง หรือมีการปรับปรุงคุณภาพเล็กนอย เชน แรควอตซ
เฟลดสปาร ยิปซัม โดโลไมต แบไรต
3. แรเชื้อเพลิง (Mineral Fuels) คือ วัสดุที่มีกําเนิดมาจากการทับถมตัวของพวกพืช
สัตวและอินทรียสารอื่นๆ จนสลายตัวและเกิดปฏิกิริยา กลายเปนเชื้อเพลิงธรรมชาติ นิยมจัดเปนแร
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โดยอนุโลม ไดแก ถานหิน หินน้ํามัน น้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติ
4. แรรัตนชาติ (Gems หรือ Gemstones) คือ แรหรือหินที่มีคุณคาความสวยงาม
หรือเมื่อนํามาเจียระไน ตัด ฝนหรือขัดมันแลวสวยงามเพือ่ นํามาใชเปนเครื่องประดับไดโดยตองมี
คุณสมบัติที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ สวยงาม ทนทาน และหายาก โดยทั่วไปสามารถจําแนก
ออกเปน 2 กลุม ใหญ ๆ ไดแก เพชร (Diamond) และพลอย (Coloured Stones)
5. กรวด หิน ดิน ทราย (Gravel, Rock, Soil, Sand) กรวด หิน ดิน ทราย เกิดจาก
การผุพังของหินเดิม อาจเปนหินอัคนี หินชัน้ หรือหินแปรและประกอบดวยแรชนิดหนึ่งหรือหลาย
ชนิด มักนํามาใชประโยชนในลักษณะที่เปนวัสดุกอสราง
เกณฑการจําแนกแร
จากการศึกษาตอมาพบวาแรเปนสารบริสุทธิ์อาจจะอยูใ นรูปของธาตุหรือสารประกอบ
อนินทรีย มีหลายสี แรชนิดเดียวกันอาจจะมีสีตางกัน นอกจากนัน้ แรแตละชนิดยังมีสมบัติเฉพาะตัว
ในดานความแข็ง ความวาวสีผงละเอียด ความหนาแนนตางกันอีกดวย เราจะใชสมบัติเฉพาะตัว
เหลานี้เปนเกณฑในการจําแนกแร
1. สีผิว คือ สีที่ปรากฏใหเห็นภายนอก แรสวนมากมักจะมีสีสวย เชน แรดีบุก
มักจะมีสีน้ําตาล หรือดํา
2. สีผงละเอียด คือ สีผงของเนื้อแร อาจทําไดโดยนําแรขีดลงไปบนแผนขูดสีซึ่ง
เปนแผนกระเบื้องที่ไมเคลือบ ถาแรนั้นออนกวาแผนขูดสีจะเห็นสีเปนรอยขีดติดอยูบนแผนขูดสี
แตถาแรนั้นแข็งกวาก็จะไมเห็นสีผงจะตองใชวิธีอื่นประกอบดวย
3. ความแข็ง หมายถึง ความทนทานตอการขูดขีดของแรไดมากนอยเพียงใด
โดยถือหลักวาแรที่แข็งกวาสามารถขีดแรที่ออนกวาใหเปนรอยได นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือที่ใช
ตรวจความแข็งของแรอีกดังนี้ คือ เล็บมือ มีดพับ ลวดทองแดง แผนแกว ตะไบเหล็กกลา แลวใช
เปรียบเทียบกับมาตรวัดความแข็งของโมห ซึ่งกําหนดใหเพชรมีความแข็งมากที่สุดเทากับ 10 ดังนี้
แรที่มีความแข็ง
1–2
ใชเล็บขีดเปนรอยได
แรที่มีความแข็ง
3
ใชลวดทองแดงขีดเปนรอยได
แรที่มีความแข็ง
4–5
ใชมีดขีดเปนรอยได
แรที่มีความแข็ง
6
ใชตะไบเหล็กขีดเปนรอยได
แรที่มีความแข็ง
7 – 10 ขีดแผนกระจกเปนรอยได
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4. ความวาว หมายถึง ความสามารถในการสะทอนแสงของแรเนื่องจากการหักเห
ของแสงในกอนแร และความเรียบเปนมันของผิวแรความวาวมี 4 ชนิด คือ วาวแบบโลหะ วาว
แบบเพชร วาวคลายแกว วาวคลายน้ํามัน
5. ความหนาแนนสัมพันธ (ความถวงจําเพาะของสาร) หมายถึง อัตราสวนของ
ความหนาแนนของสารกับความหนาแนนของน้ํา แรตา งชนิดกันอาจจะมีความถวงจําเพาะใกลเคียง
กันได ดังนั้น ในการศึกษาชนิดของแร จึงตองศึกษาสมบัติอื่นประกอบดวย
ตัวอยาง เชน แรฮีมาไทตมีความหนาแนนเทากับ 5.30 g/cm3
สูตร ความหนาแนนสัมพัทธ = ความหนาแนนของแร
ความหนาแนนของน้ํา
วิธีทํา ความหนาแนนของแรฮีมาไทต 5.30 g/cm3
ความหนาแนนของน้าํ
1.00 g/cm3
=
5.30 g/cm3
1.0 g/cm3
แสดงวา แรฮีมาไทต มีความหนาแนนเปน 5.30 เทาของความหนาแนนของน้ํา
สมบัติของแร
ตารางแสดง สมบัติของแร
แร
สี
ความแข็ง ความวาว
5 คลายแกว
ควอรตซ ขาว ไมมีสี
3 คลายแกว
ขาว ไมมีสี
แกลไฮต
25-3 วาวแบบโลหะ
ขาว
เงิน
6-7 วาวแบบเพชร
น้ําตาล ดํา
ดีบุก
2.5 วาวแบบโลหะ
สีเทาเงินตะกัว่
ตะกัว่
25-3 วาวแบบโลหะ
เหลืองเขม
ทองคํา
ยิปซัม ขาว ไมมีสี เทา 2 คลายแกว คลายมุก
6 วาวแบบโลหะ
แมนีไทต ดําแบบเหล็ก
ฮีมาไทต เทาเหล็กถึงดํา 6.5 วาวแบบโลหะ

สีผงละเอียด
ไมมี
ขาว
สีขาวเงิน
ขาว
สีเทาตะกัว่
เหมือนสีตัว
ไมมี
ดํา
สีน้ําตาลแดง
แดงอิฐ

ความหนาแนน
g/cm3
2.65
2.72
10.50
6.80-7.10
7.50
15.00-19.00
2.7
5.18
5.30
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1. แรเปนสารบริสุทธิ์อาจเปนธาตุหรือสารประกอบก็ไดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในรูปของผลึกที่มีอยูในหิน
2. แรแตละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้น แรตางชนิดกันจึงมีสมบัติตางกันซึ่ง
นําไปใชเปนเกณฑในการจําแนกแรได แหลงแรที่สําคัญทางอุตสาหกรรมในประเทศไทย แสดงดัง
ตารางขอมูลแหลงแรที่สําคัญทางอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ประเภท ชื่อแร
ของแร
แรโลหะ ดีบุก

พลวง

วุลแฟรม

เหล็ก
สังกะสี

ทองคํา

แหลงแรที่สําคัญ

ประโยชน

สวนมากพบทางภาคใต ในจังหวะ
ระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี ตาก
แมฮองสอน เชียงราย
พบในจังหวัดสุราษฏรธานี
เชียงใหม ลําปาง ลําพูน ระยอง
จันทบุรี
พบในแหลงเดียวกับดีบุก ที่มี
ปริมาณมากและคุณภาพดี พบที่
แมฮองสอน (อําเภอแมสะเรียง)
พบที่ลพบุรี (เขาทับควาย ตําบลโคก
กระเทียม) สุราษฏรธานี (เกาะสมุย)
พบเปนจํานวนนอย รวมกับตะกัว่ ที่
กาญจนบุรี (อําเภอศรีสวัสดิ)์ เลย
ตาก
สวนมากพบในธรรมชาติใน
ลักษณะเปนผง หรือเกล็ดเล็ก ๆ มี
นอยที่พบเม็ดโตขนาดหัวไมขีดไฟ
พบที่ประจวบคีรีขันธ(อําเภอบาง
สะพาน) ปราจีนบุรี(บานบอทอง

ใชฉาบแผนเหล็ก เคลือบแผน
เหล็กที่ใชทํากระปองอาหาร
สําเร็จรูป ทําโลหะผสม เชน
ทองบรอนซ
ทําโลหะผสม เชน ผสมกับ
ตะกัว่ ใชทําแผนแบตเตอรี่
ผสมกับตะกั่วและดีบุก ทํา
ตัวพิมพทําสียอ มผา หมึก แกว
เครื่องเอกซเรยและหลอดภาพ
โทรทัศน
ใชในการกอสราง ทําเครื่องใช
ประจําวัน
ใชเคลือบแผนเหล็กทําสังกะสี
มุงหลังคา ทําโลหะผสม เชน
ทองเหลือง สารประกอบของ
สังกะสี ใชทํายา ทําสียอมผา
และทําน้ํายารักษาเนื้อไม
ใชเปนหลักประกันเงินตรา
ระหวางประเทศ เปนสินทรัพย
สํารองใชแทนเงินตรา
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ประเภท
ของแร

ชื่อแร
แทนทา
ลัม

แร
อโลหะ

ใยหิน

ดินขาว

ดินออน
เกลือหิน

ยิปชัม

แหลงแรที่สําคัญ

ประโยชน

เครื่องประดับใชในการสราง
เครื่องยนตไอพนและยาน
จรวดอุปกรณไฟฟา อุปกรณ
พบในแหลงแรเดียวกันกับดีบุกใน เครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส
จังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
ใชทําผาทนไฟ ผาเบรค
กาญจนบุรี ราชบุรี และอุทัยธานี
กระเบื้องมุงหลังคา วัสดุกัน
ความรอน
ใชในการทําเครื่องปนถวยชาม
พบที่จังหวัดอุตรดิตถ
อิฐ กระเบื้อง ทํากระดาษ ยาง
และสี
ใชเปนวัสดุกอสราง เครื่อง
พบที่ลําปาง (อําเภอแจหม)
ตกแตงอาคาร เชน ปูพื้น ทํา
อุตรดิตถ ปราจีนบุรี
บันได โตะ รูปสลักตาง ๆ
พบที่สุโขทัย (อําเภอทุงเสลี่ยม
เปนวัตถุดิบในการผลิต
อําเภอพระพุทธบาทและอําเภอเมือง เคมีภัณฑใชในอุตสาหกรรม
สระบุรี)
ถลุงแร ทําสบู ยอมสี ฟอกหนัง
อําเภอบินทรบรุ ี) นราธิวาส
(หมูบานโตะโมะ)

พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใชทําปูนซีเมนต ปูนปลาสเตอร
ในจังหวัดชัยภูมิ (อําเภอบําเหน็จ
แผนยิปซัมบอรด ชอลก
ณรงค) นครราชสีมา สกลนคร และ
กระดาษ ปุย
มหาสารคาม พบที่พิจิตร
นครสวรรค(อําเภอหนองบัว)
สุราษฏรธานี (อําเภอบานนาสาร)
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ผังความคิดสาระการเรียนรู น้ํา

น้ํา
แบงเปนแหลงตางๆคือ

แหลงน้ําธรรมชาติ

แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
มีสมบัติ

การรักษาระดับน้ํา

ไหลจากสูงไปต่ํา

มีแรงดัน

รูปรางตามภาชนะ
ที่บรรจุ

วัดคุณภาพน้ําโดย

คา BOD

แผนภาพที่ 10 ผังความคิดสาระการเรียนรู น้ํา
ที่มา: บัญชา แสนทวี, หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 4
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2547), 198.
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง น้ํา

ชั้นมัธยมศึกษาปท2ี่
เวลา 24 ชั่วโมง
เวลา 4 ชั่วโมง

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธของกระบวนการ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ภูมิประเทศและสัญฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ ละจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ม.1-3 : 6 สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับแหลงน้ําบน
พื้นโลก แหลงน้ําใตดนิ และการนํามาใชประโยชน
แนวความคิดหลัก
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองการน้ําในการดํารงชีวิต และรางกายของมนุษยกม็ ีน้ําเปน
สวนประกอบประมาณ 65 เปอรเซ็นต ถารางกายขาดน้ําจะทําใหถึงตายได นอกจากนี้น้ํายังมี
อิทธิพลอยางมากตอสภาพอากาศของโลก โลกของเราประกอบดวยพื้นน้ําประมาณ 3 ใน 4 สวน
ของพื้นผิวโลกทั้งหมดสามารถแบงแหลงน้ําที่นํามาใชได 2 แหลง คือ แหลงน้ําธรรมชาติและ
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ทดลอง อธิบายลักษณะ สมบัติ และคุณภาพของแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําได
2. ยกตัวอยางการใชประโยชนจากแหลงน้ําในทองถิน่ ได
สาระการเรียนรู
1. แหลงน้ําธรรมชาติ
2. แหลงน้ําทีม่ นุษยสรางขึน้
3. ประโยชนของน้ํา
4. มลภาวะทางน้ํา
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่1 สรางความสนใจ
1. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาแหลงน้ําบนพื้นโลกมีอะไรบาง
2. นักเรียนชวยกันบอกชื่อแหลงน้ําบนพื้นโลก เชน ทะเล มหาสมุทร ฯลฯ
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ขั้นที่ 2 อภิปราย
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึง โดยใชคําถามดังตอไปนี้
4. นักเรียนชวยกันบอกประโยชนของน้ําวามีความสําคัญอยางไรบาง (ใชบริโภค
การเกษตร คมนาคม เปนตน)
5. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุม นําเสนอความเห็นของกลุม
ขั้นที่ 3 สํารวจและคนหา
6. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คนแตละกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง น้ํา แลวรวมกัน
แสดงความคิดเห็น
7. ครูและนักเรียนรวมกันออกแบบกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การไหลซึม
ของน้ํา แลวใหนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่กันทํากิจกรรม และลงมือปฏิบัติกิจกรรมสังเกตและ
บันทึกผลกิจกรรม
ขั้นที่ 4 อธิบาย
8. นักเรียนแตละคนนําเสนอผลงาน และอภิปรายรวมกันถึงผลงานของแตละกลุม
ขั้นที่ 5 คิดคนเพิ่มเติม
9. ใหนกั เรียนทําใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การอนุรักษน้ํา แลวนําเสนอผลงาน
ขั้นที่ 6 สรุปและประเมินผล
10.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม เพือ่ ใหไดผลสรุป แนวสรุป
สิ่งมีชีวิตทุกนิดตองการน้ําในการดํารงชีวติ และรางกายมนุษยก็มีน้ําเปนสวนประกอบประมาณ 65
เปอรเซ็นต ถารางกายขาดน้ําจะทําใหถึงตายได และรางกายมนุษยก็มนี า้ํ มีอิทธิพลอยางมากตอ
สภาพอากาศของโลก โลกของเราประกอบดวยพื้นน้ําประมาณ 3 ใน 4 สวนของพื้นโลกทั้งหมด
สามารถแบงแหลงน้ําที่นํามาใชได 2 แหลง คือ แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย แนวทางการนําความรูที่ไดไปใช
12. นักเรียนสรุปความรูในรูป Mind mapping และทําขอทดสอบหลังเรียน
สื่อ / แหลงการเรียนรู
1. สื่อการเรียนรู
1.1 ใบความรู เรื่อง น้ํา
1.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การไหลซึมของน้ํา
2.แหลงเรียนรู
2.1 หองสมุด
2.2 เว็บไซด
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กระบวนการวัดผลประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1.สังเกตกระบวนการทาง
1. แบบประเมินทักษะ
วิทยาศาสตร
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. พฤติกรรมการทํางานกลุม 2. แบบประเมินพฤติกรรมการ
3. การนําเสนอผลงาน
ทํางานกลุม
4.การตรวจผลงานการเขียน 3. แบบประเมินการนําเสนอ
รายงานการทดลอง
ผลงาน
4. แบบประเมินผลการตรวจ
รายงาน

เกณฑการผาน
ผานเกณฑ รอยละ 60
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ใบความรูที่ 1
เรื่อง น้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
น้ําธรรมชาติ เปนน้ําที่ไมบริสุทธิ์ เพราะน้าํ เปนตัวทําละลายที่ดี ดังนัน้ แหลงน้ํา
ธรรมชาติจึงเปนน้ําที่มีสารตาง ๆ ปะปนอยู แหลงน้ําธรรมชาติมีอยูทั่วไป คือ
1. น้ําผิวดิน สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี้
1.1 น้ําจืด คือ น้ําตามแมน้ําลําธาร บอ หนอง บึง ทะเลสาบ น้ําตก ปริมาณน้ําจืดบน
โลกมีประมาณ 3 เปอรเซ็นต และมีเพียง 1 เปอรเซ็นตที่สามารถนํามาใชได
1.2 น้ําเค็ม คือ น้ําในทะเลมหาสมุทรเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ขนาดใหญมีพนื้ ที่ 3
ใน 4 ของพื้นที่ผิวโลก
2. น้ําใตดิน เปนน้ําที่เกิดขึน้ จากการที่ฝนตกลงมา ดินจะดูดซึมน้ําฝนเอาไว เมื่อดิน
อิ่มตัวแลว น้ําที่เหลือจะซึมลงไปในดินถึงชั้นของหิน ชั้นของหินจะกักเก็บน้ําเอาไว ทําใหดิน
เหนือชั้นหินนัน้ เต็มไปดวยน้าํ เราเรียกวาน้าํ นี้วา “น้ําใตดนิ ” และเรียกระดับน้ําตอนบนสุดวา
“ระดับน้ําใตดนิ ” ดังภาพ ถาน้ําในดินมีมาก น้ําสวนทีเ่ หลือจากที่ดนิ ดูดซับไวจะไหลซึมตอไปอีก
ในระดับที่ลกึ ลงไปจากน้ําในดิน โดยผานรูพรุนระหวางชั้นหินลงไป แลวขังอยูระหวางชั้นดิน
เรียกน้ํานั้นวา “น้ําบาดาล” และเรียกระดับน้ําตอนบนสุดวา “ระดับน้ําบาดาล” ระดับน้ําบาดาลจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือตามปริมาณการเพิ่มและการสูญเสียน้ํา
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เพือ่ ประโยชนในดานตาง ๆ ไดแก
1. บอน้ํา บอน้ําที่มนุษยสรางขึ้นมี 2 ชนิด บอน้ําใตดนิ และบอบาดาล
1.1 บอน้ําใตดนิ เปนบอน้ําทีเ่ กิดจากการขุดพื้นดินลงไปในบริเวณที่มีแหลงน้ํา
ในดินใหลึกกวาระดับน้ําในดินจนถึงชั้นหิน
1.2 บอบาดาล เปนบอน้ําที่เกิดจากการขุดพื้นดินใหลึกลงไปใตหินจนถึง
ระดับบาดาล
2. อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําที่มนุษยสรางขึ้นมีอยู 2 แบบ คือ อางเก็บน้ําขนาดเล็ก
และอางเก็บน้าํ ขนาดใหญ
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2.1 อางเก็บน้าํ ขนาดเล็กโดยใชรถขุดและดันดินขึน้ มาเปนคันดินบอมรอบ
อางเก็บน้ําไว
2.2 อางเก็บน้ําขนาดใหญ หรือเขื่อน เปนการสรางทํานบขนาดใหญ ซึ่งสราง
ขวางไวตลอดสวนกวางของลําน้ํา สําหรับทดน้ําหรือกักเก็บน้ํา และมีประตูระบายน้าํ ที่เหลือจาก
ความตองการใหไหลผานออกไปไดโดยไมใหไหลลนขามสันเขื่อน

ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การไหลซึมของน้ํา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ทดลองและอธิบายลักษณะ สมบัติและคุณภาพของแหลงน้ําบนพื้นโลกและใตดิน
คําชี้แจง

ใหนักเรียนทํากิจกรรม และตอบคําถามตอไปนี้

แนวความคิดหลักที่สําคัญ
- น้ําไหลซึมผานดิน
- ดินอุมน้ํา
- น้ํามีผลทําใหสมบัติของดินเปลี่ยน
- สมบัติของดิน (เนื้อดิน โครงสรางดิน อินทรียวัตถุ ชั้น
ดิน มีผลตออัตราการไหลซึมของน้ําผานดิน ความสามารถใน
การอุมน้ําของดิน ความสามารถในการกรองธาตุอาหารของดิน
ฯลฯ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
) การสังเกต
) การวัดปริมาตร การจับเวลา
) การตั้งสมมติฐาน
) การทดลอง
) การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
วัสดุและอุปกรณ (สําหรับแตละกลุม กลุมละ 3-4 คน)
1. ขวดใสน้ําขนาด 2 ลิตร 2-3 ใบ บีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร หรือภาชนะใสขนาด
เดียวกัน 4 - 5 ใบ สําหรับเทและรองรันน้ํา สําหรับการสาธิต ในการทํากิจกรรมในชัน้ เรียนตองการ
จํานวนมากกวานี้ จํานวนบีกเกอรเพิ่มตามจํานวนกลุมของนักเรียน
2. ตัวอยางดิน (เก็บตัวอยางดินชนิดตางๆ ประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม จากบริเวณรอบ
โรงเรียนหรือบาน อาจจะเปนดินชั้นบน (ชั้น A) ดินชั้นลาง (ชั้น B) ดินปลูกพืช ดินทราย ดินที่อดั
ตัวแนน ดินทีม่ ีหญาขึ้น ดินที่มีเนื้อแตกตางกัน)
3. ตะแกรงรอนดินที่มีชองถี่ ที่ไมดูดหรือทําปฏิกิริยากับน้ํา (ขนาดตะแกรง 1 มิลลิเมตร
หรือเล็กกวานัน้ )
4. เทปกาว
5. กรรไกร
6. น้ํา
7. กระดาษ pH หรือ เครื่องวัด pH
8. ใบงานกิจกรรมการไหลซึมของน้ํา
9. สมุดบันทึก
หมายเหตุ นักเรียนอาจใชขวดขนาด 1.25 ลิตรก็ได แตขนาดของบีกเกอรจะตองเทากับขนาด
เสนผาศูนยกลางของขวด โดยที่ปากขวดไมควรลงไปในบีกเกอรลึกเกินไป เพราะจะมีผลตอการ
อานปริมาตรน้ํา ไมวาขวดมีขนาดใดก็ตามที่สําคัญคือปริมาณของดิน น้ํา
การเตรียมตัวลวงหนา อภิปรายลักษณะทัว่ ไปของดิน
ความรูพื้นฐาน
การไหลซึมของน้ําสูดินขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน (เนื้อดิน และการกระจายของ
ขนาดอนุภาคดิน) และแรงดึงดูดระหวางอนุภาคดินกับน้ํา ดินบางชนิดจะปลอยใหน้ําซึมผานได
อยางรวดเร็วแลวอุมน้ําไวในดิน ซึ่งทําใหพืชสามารถดูดน้ําไปใชไดดีขนึ้ ดินบางชนิดอาจปลอยให
น้ําซึมผานไปไดหมดภายในเวลา 2 - 3 วินาที ดินบางชนิดไมยอมใหน้ําซึมผานเลย ดินที่เหมาะ
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สําหรับการปลูกพืชควรมีสมบัติอยางไร ดินที่เหมาะสมสําหรับเปนที่จอดรถหรือสนามเด็กเลนควร
มีสมบัติอยางไร ถาดินอิ่มตัวไปดวยน้ําแลวมีฝนตกหนักบริเวณนั้นจะเกิดอะไรขึ้น นักเรียนจะ
ปรับปรุงการอุมน้ําของดินใหเหมาะสมไดอยางไร ถาเพิม่ อินทรียวัตถุใหแกดิน ถามีพืชขึ้นอยูบนดิน
ถาดินถูกอัดตัว หรือถาดินถูกไถพรวนเกิดอะไรขึ้นกับการไหลซึมของน้ําสูดิน
น้ําในดินเปนตัวการสําคัญในการลําเลียงธาตุอาหารจากดินสูพืชที่กําลังเจริญเติบโต พืช
ไดน้ําจากการดูดน้ําจากดินของราก และไดอาหารที่ละลายอยูในน้ําซึ่งอยูในดิน ดินจะมีธาตุอาหาร
พืชอยูมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวาดินนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร จากวัตถุตน กําเนิดอะไร และจัดเรียงตัว
กันอยางไร ชาวสวนและชาวนามักจะเติมธาตุอาหาร หรือ ปุย ลงในดินเพื่อจะเพิ่มธาตุอาหารของ
พืช
การเตรียมลวงหนา
- เก็บตัวอยางดินชนิดตางๆ จากโรงเรียนหรือที่บาน
- นําขวดพลาสติกใสขนาด 2 ลิตร ดึงฉลากออก ดึงฝาออก ตัดสวนบนและกน
ขวดออด ใหปลายวางไดพอดีบนบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร หรือภาชนะใสอื่นๆ
ขอสังเกต ควรเก็บสวนที่เปนวงของสวนบนของขวดที่ตดั ออกไวสําหรับชวยใหขวดวางบนบีกเกอร
ไดพอดี
- ตัดแผนมุงลวดหรือมุงไนลอนตัดเปนวงกลมขนาดใหญกวาปากขวด 3 มิลลิเมตร
ใชเทปกาวติดแผนมุงลวดรอบปากขวดทีถ่ ูกตัดออก วางใหสวนมี่เปนปากขวดที่กรุมุงลวดหงายขึ้น
ตั้งบนบีกเกอรหรือบนที่ตั้งวงแหวน แลวใชบีกเกอรรองน้ําวางขางลางของปากขวดอีกทีหนึ่ง
วิธีการปฏิบตั กิ ิจกรรม
1. สังเกตสมบัติของดินตัวอยางที่ใชในการทดลองบันทึกขอมูลเกี่ยวกับดินที่สังเกตได
ลงบนสมุดบันทึก
2. บันทึกดวยวาดินตัวอยางแตละตัวอยางไดมาจากไหน ที่ระดับความลึกเทาใด ถาได
ปฏิบัติตามหลักวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาลักษณะของดินแลว นักเรียนสามารถบันทึกสภาพ
ความชื้น โครงสราง สีดิน ความหยุนตัวของดิน เนื้อดิน การปรากฏของหิน รากพืช และคารบอเนต
3. เลือกดินสําหรับสาธิตการทดลอง (ดินรวนปนทรายดีที่สุด) ใสดินดังกลาวประมาณ
1.2 ลิตร ลงในขวดขนาด 2 ลิตร
4. เทน้ํา 300 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร หรือภาชนะใส สําหรับเทน้ํา
วัดคา pH ของน้ํา และสังเกตความใสของน้าํ
5. กอนเทน้ําลงในดิน ใหนักเรียนอธิบายวาดินจะเปนอยางไรเมื่อเทน้ําลงไป
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- มีน้ําไหลออกทางกนภาชนะเทาใด
- น้าํ ไหลซึมผานดินไดเร็วเพียงใด
- pH ของน้ําที่ซึมผานดินเปลี่ยนแปลงไปจากกอนทีจ่ ะใสลงในดินหรือไม
อยางไร
- น้ําที่ซึมผานดินไปแลวจะมีลักษณะอยางไร
6. เขียนสมมติฐานของนักเรียนลงบนกระดาษ ใหบนั ทึกสมมติฐานดังกลาวไวในสมุด
บันทึก
7. เทน้ําลงในดินแลวเริ่มจับเวลา บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเทน้ําลงในดิน
- น้ําทั้งหมดอยูบนดินหรือไม
- น้ํานั้นไปไหน
- เห็นฟองอากาศในน้าํ เหนือชั้นดินหรือไม
- น้ําที่ออกมาจากดินมีลกั ษณะเหมือนน้ําที่เขาไปในดินหรือไม
- อะไรจะเกิดขึ้นกับโครงสรางของดิน
8. บันทึกผลการสังเกต และจับเวลาดวยวา น้ําซึมผานดินใชเวลานานเทาใด
9. ใหนกั เรียนเปรียบเทียบผลการทดลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
10. ใหนกั เรียนบันทึกการสรุปผลของตนเองลงในสมุดบันทึกเกีย่ วกับการทําปฏิกิริยา
ของน้ํากับดินวาเปนอยางไร
11. ทันทีที่น้ําหยุดไหลจากกนขวด วัดปริมาณน้ําที่ออกจากดินลงในบีกเกอร
- เกิดอะไรขึ้นกับน้ําที่หายไป
12. สังเกตความใสของน้ํา
- น้ําที่ซึมออกมาจากดินใสหรือขุนกวาน้ําทีเ่ ขาไปในดิน
13. ทดสอบ pH ของน้ําที่ไหลผานดินออกมาลงในบีกเกอร บันทึกผลและเปรียบเทียบ
ผลกับคา pH ของน้ําตอนทีล่ งในดิน เปรียบเทียบสมมติฐานของนักเรียน
14. สังเกตดินที่อมิ่ ตัวดวยน้ําทีอ่ ยูในขวด อะไรจะเกิดขึ้น ถาเทน้ําเพิ่มเขาไปในดินอีก
300 มิลลิเมตร บันทึกขอสมมติฐานของนักเรียน
- ครั้งนี้น้ําจะอยูในดินปริมาณเทาไร
- ครั้งนี้น้ําจะซึมผานดินไดเร็วเพียงใด
- ครั้งนี้ pH ของน้ําที่ซึมออกมาจากดินจะเปลี่ยนจาก pH ของน้ําที่ใสลงไปใน
ดิน หรือไม
- ครั้งนี้น้ําที่ซึมออกมาจากดินจะใสหรือไม
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15. เทน้ํากลับเขาไปในดินใหม สังเกตผลเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
16. ใหนกั เรียนบันทึกคําถาม สมมติฐาน การสังเกต และการสรุปลงในสมุดบันทึก
การศึกษาคนควาเปนกลุม: การทดลองกับดินชนิดตางๆ
1. ศึกษาสมบัติของดินตัวอยางชนิดตางๆ
2.ใหนกั เรียนทํานายวาเวลาที่น้ําไหลผานดินแตละชนิดเทากันหรือไม
ดินทุกชนิด
สามารถที่จะอุมน้ําไวไดปริมาณเทากันหรือไม
3. อภิปรายวาดินชนิดใดอาจจะแตกตางไปและอยางไร
4. ใหนกั เรียนแตละกลุมเลือกดินแตละชนิด
5.ใหแตละกลุม ทําการทดลองขั้นที่ 2 - 15 ซ้ํากับดินของตน และบันทึกผลการทดลอง
6.ใหนกั เรียนแตละกลุมรายงานผลการทดลองตอชั้นเรียน การรายงานควรประกอบดวย
คําถาม สมมติฐาน และการสังเกต เชนเดียวกับการสรุปเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของ และอิทธิพลของ
ตัวแปรเหลานัน้ ที่มีผลตอการทดลอง
- คุณสมบัติของดิน
- pH และความใสของน้ํา
- เวลาที่น้ําซึมผานลงไปในดิน
- ปริมาณน้ําทีไ่ หลผานดิน
- การเปลี่ยนแปลง pH และความใสของน้ํา
- ผลของการทดสอบการอิ่มตัวของน้ําในดิน
7. ศึกษาผลของการทดลองของนักเรียนทุกกลุมรวมกัน พิจารณาการสังเกตสมบัติของ
ดิน เชน ความแตกตางของขนาดอนุภาคดิน ชองวางระหวางอนุภาคดิน อินทรียวัตถุ ซึ่งอาจจะอุม
น้ํา ฯลฯ ทีม่ ีผลตอความเร็วที่สุดและชาที่สุดของการไหลซึมของน้ํา การอุมน้ําไวของดิน การ
เปลี่ยนแปลง pH และ ความใสของน้ํา โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานกับผลการทดลองของนักเรียน
กลุมตางๆ บันทึกขอสรุปเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหวางน้ําและดินวาเกิดขึ้นอยางไร ลงในสมุดบันทึก
8.ใหพิจารณาวาสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทดลองนี้สามารถใชไดในสถานการณจริงใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร จะสามารถตอบคําถามถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในการใชที่ดนิ ของชุมชนของ
ตนอยางไร เชน อะไรจะเกิดขึ้นถาดินในบริเวณนั้นอัดตัวกันแนน แลวมีฝนตกหนักลงมา

-------------------------------------------------------------------------------------
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แบบบันทึก
การไหลซึมของน้ํา
ตัวอยางดินที่ 1
สี ..........โครงสราง ........................(เม็ดกลมมน / แบบกลอง) ใบไม, รากไม ......................... (ไมมี, มีบาง, มีมาก)

ตัวอยางดินที่ 2
สี ..........โครงสราง ........................(เม็ดกลมมน / แบบกลอง) ใบไม, รากไม ......................... (ไมมี, มีบาง, มีมาก)

ตัวอยางดินที่ 3
สี ...........โครงสราง ........................(เม็ดกลมมน / แบบกลอง) ใบไม, รากไม ......................... (ไมมี, มีบาง, มีมาก)

ลักษณะ
สีของน้ํา
PH ของน้ํา
สีของดิน
ความแข็งของดิน
สีของตะกอน
เวลาที่น้ําหยด
แรก ไหลซึม
ออกมา
ขุน / ใส

ตัวอยางดินที่ 1
กอนเทน้ํา หลังเทน้ํา

ตัวอยางดินที่ 2
กอนเทน้ํา หลังเทน้ํา

ตัวอยางดินที่ 3
กอนเทน้ํา หลังเทน้ํา

222
แบบฝกหัด

จงตอบคําถามหรือเติมชองวางดวยคําหรือขอความสั้น ๆ
1. มนุษยใชประโยชนจากน้ําในดานใดบาง……………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………….…
2.การใชน้ําเพือ่ การสุขาภิบาลและใชระงับอัคคีภัยจัดเปนประโยชนทางดาน………..…
……………………………………………………………………………………………….…
3. แหลงน้ําจืดที่แบงตามลักษณะทางกายภาพมี…………ลักษณะคือ……………..……
………………………………………………………………………………………………….
4.แหลงน้ําจืดที่แบงตามแหลงที่เกิดมี………….ลักษณะ คือ……………………………
………………………………………………………………………………………………..…
5. แหลงน้ําเค็ม ไดแก……………………………………………………………………
6. ความไมสมดุลของปริมาณน้ําที่เกิดขึ้น เชน ขาดแคลนน้ําอยางมากในฤดูแลง น้ําทวม
อยางหนักในฤดูฝน เปนตน มีสาเหตุมากจาก………………………………………………………
7. ปญหาน้ําขาดคุณภาพหรือน้ําเสียเกิดจากสาเหตุใดบาง………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
8. น้ําที่มีคุณภาพควรมีลักษณะเชนไร…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….….
9. น้ําที่มีคุณภาพเลวลงจนไมสามารถนํามาใชประโยชนได เรียกวา……………………
…………………………………………………………………………………………….……
10. วิธีการแกไขปญหามลพิษทางน้ํา ไดแก…………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
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ตอนที่ 2 พัฒนาความคิด
จงตอบคําถามตอไปนี้ตามความคิดเห็นของนักเรียนเอง
1.น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน หมายความวาอยางไร และมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในดานใดบาง
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. กรณีตอไปนี้จัดเปนปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําของประเทศไทยทางดานใด และมี
สาเหตุมาจากอะไร
1) แมน้ําเจาพระยาเนาเสีย 2) น้ําทวมและซุงถลม
………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………….…..…
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….….
3. น้ําในแมน้ําเจาพระยาตอนลางเปนน้ําเสีย มีปริมาณออกซิเจนในน้ํานอยลง นักเรียน
คิดวาสภาวะการณเชนนีเ้ กิดจากสาเหตุใด และจะมีวิธีแกไขอยางไร
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก ง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ตารางที่ 16 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองขององคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรูจากผูเชีย่ วชาญ

รายการประเมิน
1. แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
1.1 สาระสําคัญ
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรู
1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสื่อ วิธีวัดและ
ประเมินผล
1.3 สาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระสําคัญ
- เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน
- เหมาะสมและสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู
1.4 กิจกรรมการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับวิธีวัดและประเมินผล
- เหมาะสมกับเวลา
1.5 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
1.6 การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับกับกิจกรรม
การเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

รวม

ความ
หมาย

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการประเมิน
2. แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
2.1 สาระสําคัญ
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรู
2.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสื่อ วิธีวัดและ
ประเมินผล
2.3 สาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระสําคัญ
- เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน
- เหมาะสมและสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู
2.4 กิจกรรมการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับวิธีวัดและประเมินผล
- เหมาะสมกับเวลา
2.5 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับ กิจกรรมการเรียนรู
2.6 การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับกับกิจกรรม
การเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

รวม

ความ
หมาย

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการประเมิน
3. แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
3.1 สาระสําคัญ
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรู
3.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสื่อ วิธีวัดและ
ประเมินผล
3.3 สาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระสําคัญ
- เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน
- เหมาะสมและสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู
3.4 กิจกรรมการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับวิธีวัดและประเมินผล
- เหมาะสมกับเวลา
3.5 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับ กิจกรรมการเรียนรู
3.6 การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

รวม

ความ
หมาย

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
0

+1
+1

1.00 เหมาะสม
0.67 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการประเมิน
4. แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
4.1 สาระสําคัญ
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรู
4.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสื่อ วิธีวัดและ
ประเมินผล
4.3 สาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระสําคัญ
- เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน
- เหมาะสมและสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู
4.4 กิจกรรมการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับวิธีวัดและประเมินผล
- เหมาะสมกับเวลา
4.5 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับ กิจกรรมการเรียนรู
4.6 การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

รวม

ความ
หมาย

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
0

+1
+1

1.00 เหมาะสม
0.67 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม
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ตารางที่ 16 (ตอ)

รายการประเมิน
5. แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
5.1 สาระสําคัญ
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรู
5.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสื่อ วิธีวัดและ
ประเมินผล
5.3 สาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระสําคัญ
- เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน
-เหมาะสมและสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู
5.4 กิจกรรมการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับวิธีวัดและประเมินผล
- เหมาะสมกับเวลา
5.5 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับ กิจกรรมการเรียนรู
5.6 การวัดและประเมินผลผลการเรียนรู
- เหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
- เหมาะสมและสอดคลองกับกับกิจกรรมการเรียนรู

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

รวม

ความ
หมาย

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
0
+1

1.00 เหมาะสม
0.67 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00 เหมาะสม
1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00 เหมาะสม
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ตารางที่ 17 คาดัชนีความสอดคลอง ที่ไดจากการประเมินความความสอดคลองของแบบทดสอบ
กอน - หลังการจัดการเรียนรูแบบปรนัยจากผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 1
2. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 2
3. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 3
4. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 4
5. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 5
6. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 6
7. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 7
8. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 8
9. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 9
10. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 10
11. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 11
12. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 12
13. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 13
14. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 14
15. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 15
16. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 16
17. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 17
18. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 18
19. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 19
20. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 20
21. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 21
22. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 22
23. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 23
24. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 24
25. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ 25

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 0
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 0 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 0
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

รวม

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ตารางที่ 17 (ตอ)

รายการประเมิน
26. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
27. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
28. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
29. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
30. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
31. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
32. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
33. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
34. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
35. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
36. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
37. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
38. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
39. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
40. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 0
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

รวม

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

232
ตารางที่ 18 คาดัชนีความสอดคลอง ที่ไดจากการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ
กอน - หลังการจัดการเรียนรู แบบอัตนัยจากผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
2. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
3. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
4. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ
5. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอ

1
2
3
4
5

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 0 +1
+1 +1 0
+1 +1 +1
0 +1 +1
+1 +1 +1

รวม

ความหมาย

0.67
0.67
1.00
0.67
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ตารางที่ 19 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

สอดคลองกับวัตถุประสงค
เนื้อหารายละเอียดครอบคลุม
จํานวนขอมีความเหมาะสม
ภาษาเขาใจงายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน
ความถูกตองของการใชภาษา

ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 0
+1 +1 +1

รวม

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
0.67
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ภาคผนวก จ
การตรวจสอบสมมติฐาน
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ตารางที่ 20 คาความตางของคะแนนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pretest
(24 คะแนน)
13
9
10
8
11
12
9
10
11
9
9
10
11
12
10
11
12
10
12
13
14
13
14
15

Posttest
(24 คะแนน)
20
15
17
15
16
18
15
18
19
16
17
19
20
20
19
19
20
20
19
21
22
20
20
22

D
7
6
7
7
5
6
6
8
8
7
8
9
9
8
9
8
8
10
7
8
8
7
6
7
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ตารางที่ 20 (ตอ)
คนที่
25
26
27
28
29
30
รวม
คะแนนรอยละ
X
S.D.

Pretest
(24 คะแนน)
13
12
14
15
12
13
347
48.19
11.57
1.91

Posttest
(24 คะแนน)
21
19
21
20
19
20
567
78.75
18.9
1.99

D
8
7
7
5
7
7
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ตารางที่ 21 คาความตางของคะแนนวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและขั้น
ผสมผสานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตัคติวิซึม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pretest
(36 คะแนน)
16
13
14
21
18
10
17
15
16
16
12
16
10
18
15
18
19
18
20
22
13
11
11

Posttest
(36 คะแนน)
30
24
25
30
32
25
33
26
20
22
20
19
20
22
22
29
25
30
29
23
24
23
24

D
14
11
11
9
14
15
16
11
4
6
8
3
10
4
7
11
6
5
9
8
11
12
13

237
ตารางที่ 21 (ตอ)
คนที่
24
25
26
27
28
29
30
รวม
คะแนนรอยละ
X
S.D.

Pretest
(36คะแนน)
7
19
11
13
14
18
15
456
42.22
15.2
3.61

Posttest
(36 คะแนน)
20
28
24
29
29
29
25
761
70.46
25.37
3.93

D
13
9
13
16
15
11
10
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ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพืน้ ฐาน(ขอสอบปรนัย) ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม โดยใช
t–test Dependent
t–test

Pair 1 Pretest
Posttest

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std.Deviation
11.5667
30
1.90613
18.9000
30
1.98876

Pair 1 Pretest & Posttest

Std.Error Mean
.34801
.36310

Paired Samples Correlations
N
Correlation
30
.825

Sig
.000

Paired Sample Test

Mean

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Std.Error
Differences
Deviation Mean

Lower
Pair 1
Pretest -7.3333 1.15470
&
Posttest

.21082

t

df

Sig
(2-tailed)

29

.000

Upper

-7.60981 -6.90216 -34.785

239
ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ขอสอบปรนัย +อัตนัย) ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม โดยใช
t–test Dependent
t–test

Pair 1 Pretest
Posttest

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std.Deviation
15.2000
30
3.61415
25.3667
30
3.93467

Pair 1 Pretest & Posttest

Std.Error Mean
.65985
.71837

Paired Samples Correlations
N
Correlation
30
.465

Sig
.010

Paired Sample Test

Mean

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Std.Error
Differences
Deviation Mean

Lower
Pair 1
Pretest -1.0161 3.91358
&
Posttest

.71452

t

df

Sig
(2-tailed)

Upper

-11.10371 -9.22962 -1.4.229 29

.000
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคติวิซึม โดยใช
t–test Dependent
t–test

Pair 1 Pretest
Posttest

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std.Deviation
26.7667
30
3.55919
44.2667
30
3.95608

Pair 1 Pretest & Posttest

Std.Error Mean
.64982
.72228

Paired Samples Correlations
N
Correlation
30
.595

Sig
.001

Paired Sample Test

Mean

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std. Std.Error
Differences
Deviation Mean

Lower
Pair 1
Pretest -1.75001 3.40132 .62099
&
Posttest

t

df

Sig
(2-tailed)

29

.000

Upper

-18.31439 -16.68561 -28.181

241
ตารางที่ 25 การคํานวณคา t-test แบบ Dependent โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
(ขอสอบปรนัย)
Paired Sample Test

Mean

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Std.Error
Differences
Deviation Mean

Lower
Pair 1
Pretest -7.33333 1.15470
&
Posttest

.21082

t

df

Sig
(2-tailed)

29

.000

Upper

-7.76451 -8.90216 -34.785

การคํานวณคา t-test แบบ Dependent โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
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ตารางที่ 26 การคํานวณคา t-test แบบ Dependent โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
(ขอสอบอัตนัย)
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ตารางที่ 27 การคํานวณคา t-test แบบ Dependent โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
(ขอสอบปรนัย+ อัตนัย)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2535
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2536

นางสาววราภรณ สีดํานิล
6 หมู 2 ตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทาไชยประชานุกลู ) ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา
วิชาโทวิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็จการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานน้ําโจน ตําบลหนองประดู
อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกลู )
ตําบลหัวโพธิ์ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

