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มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาภาคเรียนทีE 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 7 คน ซึEงได้มาโดยการ
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บทที- 1 

 

บทนํา 

 

1.1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ไดก้ล่าวถึงหลกัการหนา้ที?สําคญัของ

การจดัการศึกษาในมาตรา 22  ไวว้่าการจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความ สามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนสําคญัที?สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (กระทรวงศึกษา, 
2542 : 33) โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนตัPงแต่ระดบัประถมศึกษาไปจนถึงระดบัชัPน

มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเนน้กระบวนการจดัการเรียนรูที้?เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ   

จากที?สอนในระดบัมธัยมศึกษาปีที? 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

ภาคเรียนที? 1 ปีการศึกษา 2565 มีการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 

ระดบัชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?แบ่งเป็นแผนการเรียนวิทย-์คณิต จาํนวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียน

ทัPงหมด 13  คนผลการปฏิบตัิการสอนที?ผ่านมาพบว่าการจดัการเรียนการสอนในระดบัชัPน
มธัยมศึกษาปีที? 6กจิกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาไม่เป็นไปตามแผนที?วางไว ้
พบว่านกัเรียนจาํนวนมากขาดความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นเนืPอหาและมีเวลาในการเรียนไม่เพียงพอ 

ทัPงนีP เนื?องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้นกัเรียนเขา้ร่วมหลายกิจกรรม และบางกิจกรรมนกัเรียน

หลายคนตอ้งใชเ้วลาในการเรียนวิชานีPไปทาํกิจกรรมต่าง ๆ จึงทาํให้นกัเรียนส่วนนัPนไม่เขา้ใจ
เนืPอหาที?เรียนและไม่ทบทวนเนืPอหาตามที?ครูสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ[ การเรียนตํ?า ซึ?งพบปัญหา

มากที?สุดในบทเรียน เรื?องสารอินทรีย ์โดยจะเห็นไดจ้ากผลการสอบกลางภาคคะแนนสอบของ

นกัเรียนในบทเรียนนีP  มีนกัเรียนจาํนวน 32 คน ซึ?งคิดเป็นรอ้ยละ 40 ออกมาตํ?ากว่าเกณฑจ์ึงจาํเป็นที?

จะตอ้งรีบแกไ้ขหรือพฒันาให้นกัเรียนกลุ่มนีP มีผลสัมฤทธิ[ ทางการเรียนที?สูงขึPนโดยตอ้งมีวิธีที?ให้

นกัเรียนสามารถฝึกฝนดว้ยตนเองได ้ 
ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เป็นวธีิหนึ?งที?เหมาะสมที?จะช่วยให้

นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการคดิ เป็นสื?อช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมีการจดัการ

เรียนรู้ไวอ้ย่างเป็นระบบ มีขอ้ชวนคิดและคาํถามทา้ยกิจกรรมให้นกัเรียนฝึกคิดแลว้ตอบ โดยมีการ

ตรวจคาํตอบให้ทราบผลทนัที เป็นการช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้
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อย่างอิสระ เร้าความสนใจไม่ก่อให้เกิดความเบื?อหน่าย ส่งเสริมให้เกิดความคดิริเริ?มสร้างสรรค ์

เพื?อให้เกิดกระบวนการพฒันาในทุก ๆ ดา้น (เนืPอทองนายี. 2544 : 22) 

จากการศึกษาสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจที?จะสร้างชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองเป็นนวตักรรมหรือสื?อการจดัการเรียนรู้เพื?อพฒันาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 

เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 โดยมุ่งให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการเรียนรูก้าร

คน้ควา้ดว้ยตนเอง เกดิการพฒันาความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถนาํความรู้ที?ได้

ไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัที?สูงขึPนไปไดอ้ย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ

ต่อไป 

 
1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื?อพฒันาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื?อง สารอินทรียข์องนกัเรียน 

ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?มีผลการเรียนตํ?ากว่าเกณฑ ์
  
1.3. คําถามการวิจัย 

เมื?อนกัเรียนเรียนรูผ่้านชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองแลว้นกัเรียน

จะมีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนสูงขึPนหรือไม่ 
 

1.4. สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนของนกัเรียนที?ไดร้ับการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

 

1.5. ขอบเขตของการวิจัย 

 1.5.1. กลุ่มเป้าหมาย 
   นกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6/S โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
ภาคเรียนทีE 1 ปีการศกึษา 2565 จาํนวน 7 คน ซึ?งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนกัเรียนที?มี

ผลการเรียน เรื?องสารอินทรีย ์ตํ?ากว่าเกณฑ ์

 1.5.2. ระยะเวลาที?ใชใ้นการวจิยั 
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  ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนที? 2 ปีการศึกษา 2565 ใชเ้วลา 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ1- 3 ชั?วโมง รวมทัPงหมด 10 ชั?วโมง 

1.5.3. เนืPอหาที?ใชใ้นการวิจยั 
  การวจิยัครัP งนีPใชเ้นืPอหาการจดัการเรียนรู้วิชาเคมีอินทรีย ์

ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 เรื?อง สารอินทรีย ์ตามหลกัสูตรการศึกษาขัPนพืPนฐาน พุทธศกัราช 2560 
1.5.4. ตวัแปรที?ใชใ้นการวิจยั 

  1.5.4.1. ตวัแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียนระดบัชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 

  1.5.4.2. ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียน

ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 

 

1.6. ผลที-คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.6.1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนสูงขึPน 

 1.6.2. ผลจากการวิจยัครัP งนีPจะเป็นประโยชน์สําหรับอาจารยผู์ส้อนใชเ้ป็นแนวทางในการ

การจดัการเรียนการสอนที?ส่งผลให้นกัเรียนมีการผลการเรียนอยู่ในระดบัผ่านเกณฑ ์และเป็น

นกัเรียนที?มีคุณภาพต่อไป 
1.7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.7.1. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองหมายถึง

การจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาตนเองไดเ้ต็มตามความสามารถโดยใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการคดิการปฏิบตักิารแสดงออกตาม

ศกัยภาพของนกัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดงันีP 
ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง หมายถึง ชุดกิจกรรมที?ผูว้จิยัไดส้ร้าง

ขึPนเพื?อเป็นสื?อการจดัการเรียนรู้เรื?องสารอินทรีย ์โดย 1 ชุดกิจกรรม จะมีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม
และแบบทดสอบ 2 ชุด ใชเ้วลาทัPงหมด 10 ชั?วโมงโดยมีโครงสร้างของชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองดงันีP 
1. ชื?อชุดกิจกรรม หมายถึง ส่วนที?ระบุชื?อชุดกจิกรรม 
2. คาํชีPแจง หมายถึง ส่วนที?อธิบายแนวทางการใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองและคาํแนะนาํในการใช ้
3. สาระการเรียนรู ้หมายถึง เนืPอหารายละเอียดที?สําคญัของหน่วยการเรียนในชุด

กิจกรรม 
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4. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้หมายถึง ส่วนที?ระบุเป้าหมายที?ผูเ้รียนตอ้งบรรลุในชุด
กิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 

5. เวลา หมายถึง ระยะเวลาที?ใชใ้นการปฏิบตัิกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมย่อยของชุด
กิจกรรม 

6. แบบทดสอบก่อนเรียน 
7. กจิกรรมการเรียนรู ้หมายถึง ส่วนที?นกัเรียนไดป้ฏิบตัดิว้ยตนเองเช่น การศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลการปฏิบตักิิจกรรมจากสถานการณ์ที?กาํหนดการทดลองการตอบคาํถาม ซึ?งประกอบ

ไปดว้ย 3 ขัPนโดยใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของสมจิตสวธนไพบูลยแ์ละคณะมี
ดงันีP 

7.1. ขัPนการหาความรู้ หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนได้
ศึกษาเป็นการสังเกตสํารวจตรวจสอบสืบคน้ความรูด้ว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คน้ควา้ขอ้มูล

จากสถานการณ์ที?กาํหนดให้อนัไดแ้กก่ารให้ศึกษาจากขอ้ความเอกสารภาพจากแหล่งการเรียนรู้การ

ทดลองการปฏิบตัิจากการสํารวจตรวจสอบเพื?อนาํขอ้มูลมาจดักระทาํอย่างมีความหมาย 
7.2. ขัPนการสร้างความรู้ หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้

พฒันาตนแบบองคร์วมการนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที?ไดจ้ากการสืบเสาะคน้หาความรู้มาจดั

กระทาํขอ้มูลเพื?อเชื?อมโยงและสรุปความรู้ให้เป็นระบบ 
7.3. ขัPนการซึมซับความรู้ หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน

ไดต้รวจสอบปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้

พร้อมทัPงฝึกทกัษะกระบวนการเผยแพร่ผลงานดว้ยการประชาสัมพนัธ์โดยการพูดการเขียนเพื?อ

สร้างองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
8. แบบทดสอบหลงัเรียน 
9. เฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง การเฉลยแบบทดสอบก่อนและ

หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
1.7.2. ผลสัมฤทธิDทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู ้เรื?องสารอินทรีย ์ของ

นกัเรียน ซึ?งวดัไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน ที?มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก ซึ?ง

พิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนที?ผูว้ิจยัสร้างขึPนโดยวดั

ความสามารถดา้นต่างๆ 4 ดา้นคือ 
1. ดา้นความรู ้– ความจาํ 
2. ดา้นความเขา้ใจ 
3. ดา้นการนาํไปใช ้
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4. ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.7.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิDทางการเรียน หมายถึง เครื?องมือที?ผูว้ิจยัสร้างขึPน เพื?อ

วดัผลการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกจิกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ย

ตนเองเรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 โดยสร้างขึPนเป็นขอ้สอบแบบ เลือกตอบชนิด 4 
ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

1.7.4. นักเรียนที-มีผลการเรียนตํ-ากว่าเกณฑ์ หมายถึง นกัเรียนที?ไดผ้ลสอบไม่ถึงครึ? งหนึ?ง

ของคะแนนเต็ม 
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บทที- 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที-เกี-ยวข้อง 

 
ในการวจิยัครัP งนีP ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที?เกี?ยวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้และ 

ไดน้าํเสนอดงัหัวขอ้ต่อไปนีP 
 

2.1. เอกสารที?เกี?ยวขอ้งกบัชุดกิจกรรม 
2.1.1. ความหมายของชุดกิจกรรม 
2.1.2. ประเภทของชุดกิจกรรม 
2.1.3. องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
2.1.4. หลกัในการสร้างชุดกจิกรรม 
2.1.5. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

2.1.6. ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
2.2. เอกสารที?เกี?ยวขอ้งกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

2.2.1. ความหมายของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
2.2.2. ความสําคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.2.3. หลกัการจดักระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
2.2.4. รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.3. เอกสารที?เกี?ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.4. งานวิจยัที?เกี?ยวขอ้ง 
2.5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2.1.เอกสารที-เกี-ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
2.1.1. ความหมายของชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรม (Learning Packages) เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอย่างหนึ?งที?มีชื?อ
เรียกต่างๆกนัเช่นชุดการสอนชุดการสอนรายบุคคลชุดการเรียนการสอนชุดการเรียนสําเร็จรูป ซึ?ง

เป็นนวตักรรมที?ครูใชป้ระกอบการสอนที?เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูเ้รียนศึกษาและใชสื้?อต่างๆ ใน

ชุดการกิจกรรมที?สร้างขึPน โดยผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาชุดกจิกรรมดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพียงที?ปรึกษา
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และให้คาํแนะนาํ ในการวิจยัครัP งนีP ผูว้จิยัใชค้าํว่าชุดกจิกรรมและไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้

ความหมายไวด้งันีP 
นนัทิพิทย ์ รองเดช (2549 : 24) กล่าวว่าชุดกจิกรรมเป็นชุดการเรียนที?ประกอบดว้ย

กิจกรรมต่างๆเพื?อให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนมากขึPนครูจะลดบทบาทในการพูดลงแต่จะ

เป็นที?ปรึกษาของนกัเรียนเพื?อช่วยเหลือนกัเรียนซึ?งชุดกิจกรรมนีPจะช่วยส่งเสริมและพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุจดุประสงคที์?กาํหนดไว ้
เชาวศิ์ริ  ธารารัตน ์(2550 : 8) กล่าวว่าชุดกิจกรรมเป็นสื?อหรือนวตักรรมการเรียน

การสอนที?ช่วยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองทาํให้เกิดทกัษะในการเรียนรู้และการแสวงหา

ความรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยมีครูเป็นที?ปรึกษา 
เบญจวรรณ  ใจหาญ (2550 : 10) กล่าวว่าสื?อหรือนวตักรรมทางการศึกษาที?สร้างขึPน

เพื?อใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้หรือกจิกรรมการเรียนรู้ส่วนมากประกอบดว้ยคาํชีPแจงชื?อเรื?อง

จุดมุ่งหมายกจิกรรมและการประเมินผลผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองตามขัPนตอนที?ระบุไวใ้นชุด

ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นการพฒันาสมรรถนะทางดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียนเพื?อให้

บรรลุผลการเรียนรู้ที?คาดหวงัของชุดกจิกรรมที?ไดก้าํหนดไวโ้ดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํหรือให้คาํปรึกษา

เท่านัPน 
บุศรา  จิตวรรณา (2552 : 103) กล่าวว่าชุดกจิกรรมหมายถึง สื?อการเรียนการสอนที?

สร้างขึPนเพื?อใชป้ระกอบกจิกรรมการเรียนการสอนโดยจดัเนืPอหาและประสบการณ์ที?ตอ้งการสร้าง

เสริมหรือพฒันาเป็นชุดๆเพื?อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
ชมทิศา  ขนัภกัดี (2553 : 10) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมคือสื?อหรือนวตักรรมที?สร้างขึPน

เพื?อใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนที?นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตามขัPนตอนที?ระบุไว้

ในชุดตามศกัยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนโดยครูเป็นผูว้างแผนกาํหนด

เป้าหมายของการเรียนและนกัเรียนเป็นผูส้รา้งองคค์วามรู้ผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื?อให้บรรลุผล

การเรียนรูที้?คาดหวงัของชุดกิจกรรม 
ฮุลตนัและคณะ (Houston; et al. 1972 : 10) ไดใ้ห้ความหมายว่าชุดการเรียนหรือ

ชุดกิจกรรมเป็นชุดฝึกประสบการณ์จดัเตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียนเพื?อบรรลุจุดมุ่งหมายที?กาํหนดไว ้
กล่าวโดยสรุป ชุดกจิกรรม คือ การนาํสื?อการสอนหลายอย่างมาประสมกนัเพื?อ

ถ่ายทอดเนืPอหาวิชาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการเรียนการ

สอนที?ตัPงไว ้โดยให้ผูเ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเองหรือทัPงผูเ้รียนและผูส้อนใชร่้วมกนั เพื?อทาํให้ผูเ้รียน

ไดเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้ต็มตามศกัยภาพ  
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2.1.2. ประเภทของชุดกิจกรรม 

บุญเกืPอ  ควรหาเวช (2545 : 94 – 95)ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมเป็น 3 
ประเภทดงันีP 
  1. ชุดกิจกรรมประกอบคาํบรรยายเป็นชุดกิจกรรมสําหรับผูส้อนที?ตอ้งการ 
ปูพืPนฐานให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดรู้้และเขา้ใจในเวลาเดียวกนัมุ่งในการขยายเนืPอหาสาระให้ชดัเจนขึPน

ชุดกิจกรรมแบบนีPจะช่วยให้ผูส้อนลดการพูดให้นอ้ยลงและเป็นการใชสื้?อการสอนที?มีพร้อมอยู่ใน

ชุดกิจกรรม ในการเสนอเนืPอหามากขึPนสื?อที?ใชอ้าจไดแ้ก่ รูปภาพ แผนภูมิ หรือกจิกรรมที?กาํหนดไว้

เป็นตน้ 
    2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรมเป็นชุดกิจกรรมสําหรับให้ผูเ้รียนร่วมกนัเป็น
กลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5-7 คนโดยใชสื้?อการสอนที?บรรจุไวใ้นชุดกจิกรรมแต่ละชุด มุ่งที?จะฝึกทกัษะ

ในเนืPอหาวิชาที?เรียนและผูเ้รียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนัชุดกิจกรรมชนิดนีPมกัจะใชส้อนในการสอน

แบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศูนยก์ารเรียนเป็นตน้ 

     3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกตัภาพเป็นชุดกจิกรรม
สําหรับเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและความ

สนใจของตนเองอาจเรียนที?โรงเรียนหรือที?บา้นก็ไดส่้วนมากมกัจะมุ่งให้ผูเ้รียนไดท้าํความเขา้ใจ

เนืPอหาวิชาที?เรียนเพิ?มเติมผูเ้รียนสามารถจะประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองไดด้ว้ยชุดกิจกรรมชุด

กิจกรรมชนิดนีPอาจจะจดัในลกัษณะของหน่วยการสอนส่วนย่อยหรือโมดูลก็ได ้

ระพินทร์  โพธิ[ ศรี ( 2545 : 59) ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไดด้งันีP 

    1. ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study package) คือชุดกจิกรรมที?สร้างขึPน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนนาํไปศึกษาดว้ยตนเองโดยไม่มีครูเป็นผูส้อน เช่น บทเรียนสําเร็จรูปชุด

การเรียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือชุดการเรียนผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวตเ์วบ็ 

    2. ชุดการเรียนการสอน คือชุดกจิกรรมที?สร้างขึPนโดยมีครูเป็นผูด้าํเนินการ

จดักจิกรรมการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้บรรลุตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ที?กาํหนดไว ้เช่น ชุด

ฝึกอบรมหรือชุดการสอนต่างๆ 
สุรชยั  จามรเนียม (2548 : 12) ไดส้รุปการแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมไวค้ลา้ยๆ 

กนัตามลกัษณะของการใช ้ดงันีP 
1. ชุดกิจกรรมแบบคาํบรรยายหรือสําหรับครู ใชเ้พื?อลดบทบาทของครูให้พูด

นอ้ยลงนกัเรียนไดท้าํกจิกรรมมากขึPน 
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2. ชุดกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดกิจกรรมที?ให้นกัเรียนร่วมกนัศึกษาเป็นรายกลุ่ม

ย่อยแต่ละชุดกิจกรรมอาจมีชุดกจิกรรมย่อยๆ ไปอีก เพื?อสะดวกแกก่ารศึกษาของนกัเรียน โดยครูมี

หนา้ที?คอยอธิบายให้ความช่วยเหลือเมื?อนกัเรียนเกิดสงสัยหรือไม่เขา้ใจในชุดกิจกรรม 
3. ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือสําหรับนกัเรียน เป็นชุดกิจกรรมสําหรับให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนสามารถเรียนนอกเวลาได ้เมื?อเกิดขอ้สงสัยครูมีหนา้ที?คอย

ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ 
จากที?กล่าวมาสรุปไดว้่า ชุดกจิกรรมในแต่ละประเภทนัPนจะเป็นตวักาํหนดบทบาท

ของครูและนกัเรียนแตกต่างกนัออกไปการจะเลือกผลิตชุดกิจกรรมชนิดใดนัPนขึPนอยูก่บัดุลพินิจ

ของครูหรือผูผ้ลิตเองดงันัPนในการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ผูว้ิจยัจะยึดบทบาทให้นกัเรียนเป็น

ผูท้าํการศึกษาเนืPอหาและปฏิบตัิการทดลองดว้ยตนเองครูผูส้อนทาํหนา้ที?เป็นผูชี้Pแนะแนวทางหรือ

คอยให้คาํปรึกษาเมื?อนกัเรียนพบปัญหาหรือขอ้สงสัยที?เกิดจากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการ

เรียนรู้ดว้ยตวัเองที?ผูว้ิจยัสร้างขึPน 
 

2.1.3.องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 

วรรณทิพา  รอดแรงคา้และพิมพนัธ์  เตชะคุปต ์(2542 : 1 - 2) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบสําคญัของชุดกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไวด้งันีP 

1. ชื?อกิจกรรมเป็นสิ?งที?บอกให้ทราบถึงลกัษณะที?ตอ้งการฝึก 
2. คาํชีPแจงเป็นส่วนที?อธิบายความมุ่งหมายที?สําคญัของกจิกรรม 
3. จุดมุ่งหมายเป็นส่วนที?ระบุจดุมุ่งหมายที?สําคญัของกิจกรรมนัPน 

   3.1 จุดมุ่งหมายทั?วไปเป็นส่วนที?บอกจุดหมายปลายทางหรือพฤติกรรมที? 
ตอ้งการให้เกิดขึPนตามกิจกรรมนัPน 
   3.2 จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมเป็นส่วนที?ชีP บ่งให้ผูเ้รียนไดแ้สดง
พฤติกรรม 
ที?กาํหนดโดยสังเกตและวดัไดแ้ละเป็นไปตามเกณฑที์?คาดหวงั 
 4. แนวคิดเป็นส่วนที?ระบุเนืPอหาหรือมโนมตขิองกิจกรรมนัPน 
 5. สื?อเป็นส่วนที?ระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ที?จาํเป็นในการดาํเนินกิจกรรม 
 6. เวลาที?ใชเ้ป็นส่วนที?ระบุจาํนวนโดยประมาณว่ากิจกรรมนัPนควรใชเ้วลา
เพียงใด 
 7. ขัPนตอนในการดาํเนินกิจกรรมเป็นส่วนที?ระบุวิธีการจดักิจกรรมเพื?อให้
บรรลุตามวตัถุประสงคที์?ตัPงไวว้ิธีการดาํเนินกจิกรรมนีPไดจ้ดัไวเ้ป็นขัPนตอน 
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7.1. ขัPนนาํเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนเริ?มทาํกิจกรรม 
7.2. ขัPนกิจกรรมเป็นส่วนช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมไดฝึ้ก

ปฏิบตัิ 
การทดลอง 

7.3. ขัPนอภิปรายเป็นส่วนที?ผูเ้รียนไดมี้โอกาสนาํเอาประสบการณ์ที?ไดร้ับ
จากขัPนกจิกรรมมาวิเคราะห์เพื?อให้เกิดความเขา้ใจที?ชดัเจนและแม่นยาํ 

7.4. ขัPนสรุปเป็นส่วนที?ผูส้อนและผูเ้รียนประมวลขอ้มูลความรู้ที?ไดจ้าก
ขัPน 

กิจกรรมและขัPนอภิปรายแลว้นาํมาสรุปหาสาระใจความสําคญั 
 8. การประเมินผลเป็นการทดสอบผูเ้รียนหลงัจากจบบทเรียนของแต่ละ

กิจกรรม 
   9. ภาคผนวกเป็นส่วนที?ให้ความรู้กบัผูส้อน 

 ระพินทร์  โพธิ[ ศรี (2545 : 98) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของชุดกิจกรรมที?มีลกัษณะ
สําคญั ดงันีP 
    1. มีจุดประสงคป์ลายทางที?ชดัเจนที?ระบุทัPงเนืPอหา ความรู ้และระดบัทกัษะ 
การเรียนรูที้?ชดัเจนนั?นคือจะตอ้งมีจุดประสงคป์ระจาํชุดกิจกรรมที?ระบุไวช้ดัเจนว่าเมื?อผ่านการ

เรียนรู้จบชุดกิจกรรมนัPนแลว้นกัเรียนตอ้งทาํอะไรเป็นระดบัใด 
    2. ระบุกลุ่มเป้าหมายชดัเจนว่าชุดกิจกรรมดงักล่าว สร้างขึPนสําหรับใคร 
    3. มีองคป์ระกอบของจุดประสงคที์?เป็นระบบเป็นเหตุและผลเชื?อมโยงกนั
ระหว่างจุดประสงคป์ระจาํหน่วยและจดุประสงคย์่อย 
    4. ตอ้งมีคาํชีPแจง เนืPอหากิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที?
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ต่ละระดบั 
    5. กรณีทาํเป็นชุดการสอนตอ้งมีคู่มือครูที?อธิบายวิธีการ เงื?อนไขการใชชุ้ด
และการเฉลยขอ้คาํถามทัPงหมดในกิจกรรมประเมินผล 

สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 52) กล่าวว่า ชุดกจิกรรมมีองคป์ระกอบที?
สําคญั 4ประการ ไดแ้ก ่ 
   1. คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม เป็นคู่มือหรือแผนการสอนสําหรับผูส้อนใชศึ้กษา

และปฏิบตัิตามขัPนตอนต่างๆ ซึ?งมีรายละเอียดชีPแจงไวอ้ย่างชดัเจน เช่น การนาํเขา้สู่บทเรียนการจดั

ชัPนเรียน บทบาทของผูเ้รียนเป็นตน้  ลกัษณะของคู่มืออาจจดัทาํเป็นเล่ม หรือแผ่นพบัก็ได ้
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    2. บตัรคาํสั?งหรือบตัรงาน เป็นเอกสารที?บอกให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรมแต่

ละอย่างตามขัPนตอนที?กาํหนดไว ้บรรจุอยู่ในชุดการสอน บตัรคาํสั?งหรือบตัรงานจะมีครบตาม

จาํนวนกลุ่มหรือจาํนวนผูเ้รียน ซึ?งประกอบดว้ย คาํอธิบายในเรื?องที?จะศึกษา คาํสั?งให้ผูเ้รียน

ประกอบกจิกรรม และการสรุปบทเรียน 
   3. เนืPอหาสาระและสื?อการเรียนประเภทต่างๆ จดัไวเ้ป็นรูปของสื?อการสอนที?

หลากหลาย อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
   3.1. ประเภทเอกสารสิ?งพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร บทความ ใบความรู้ ของ

เนืPอหาเฉพาะเรื?อง บทเรียนโปรแกรม เป็นตน้ 
   3.2. ประเภทโสตทศันูปกรณ ์เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภมิู สมุดภาพเทป

บนัทึกเสียง เทปโทรทศัน ์สไลด์ วดีิทศัน ์ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 
    4. แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบที?ใชว้ดัและประเมินความรู้ดว้ยตนเองทัPง

ก่อน และหลงัเรียน อาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจบัคู่เลือกตอบหรือกาเครื?องหมายถูกผิดก็ได ้
 จากองค์ประกอบของชุดกจิกรรมทีEศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของชุด

กิจกรรมมุ่งให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบของชุดกิจกรรมมุ่งให้
ผู้เรียนได้เกิดความคดิรวบยอดในการเรียนรู้ โดยองคป์ระกอบของชุดกจิกรรมจะมีลกัษณะอย่างไร
และประกอบด้วยสืEอประเภทใดขึ Kนอยู่กบัจุดประสงค์ของการใช้ 
 

2.1.4.หลักในการสร้างชุดกิจกรรม 
ในการสร้างชุดกิจกรรมตอ้งคาํนึงถึงหลกัการสร้างโดยมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไว้

ดงันีP 
สุวิทย ์ มูลคาํและอรทยั  มูลคาํ (2545 : 53 – 55) ไดเ้สนอขัPนตอนในการสร้างชุด

การสอนดงันีP 
 1. กาํหนดเรื?องเพื?อทาํชุดการสอนอาจจะแบ่งย่อยหัวขอ้เป็นหัวขอ้ย่อยขึPนอยู่

กบัลกัษณะของเนืPอหาและลกัษณะของการใชชุ้ดกิจกรรม 
  2. กาํหนดหมวดหมู่เนืPอหาและประสบการณ์อาจมีการกาํหนดเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือบูรณาการให้เหมาะสมตามวยั 
  3. จดัหน่วยการเรียนการสอนให้เหมาะสมว่าจะมีการแบ่งเป็นกี?หน่วยหัวขอ้
ย่อยอะไรบา้งใชเ้วลานานเท่าไรให้พิจารณาให้เหมาะสมกบัวยัและระดบัชัPน 
  4. กาํหนดหัวขอ้เรื?องเพื?อสะดวกแก่นกัเรียนว่าแต่ละหน่วยประกอบดว้ย
หัวขอ้ใดบา้ง 
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  5. กาํหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการตอ้งมีการกาํหนดให้ชดัเจนว่า
นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือหลกัการใดบา้ง 
  6. กาํหนดจุดประสงคก์ารสอนหมายถึงจุดประสงคที์?แสดงพฤติกรรมการ
เรียนรู้หรือจุดประสงคท์ั?วไปรวมทัPงเกณฑก์ารตดัสินผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 
  7. กาํหนดกิจกรรมการเรียนตอ้งกาํหนดให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมเพื?อเป็นแนวทางการผลิตสื?อการเรียนกจิกรรมการเรียนการออกแบบทดสอบ 
  8. กาํหนดแบบประเมินผลตอ้งออกแบบประเมินให้ตรงกบัจดุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมเพื?อทราบความเป็นไปของนกัเรียนว่ามีความกา้วหนา้ทางการเรียนเป็นอย่างไร 
  9. เลือกและผลิตสื?อการสอนควรมีสื?อการสอนในแต่ละหัวขอ้เรื?องให้
เรียบร้อยควรจดัสื?อการสอนเหล่านัPนออกเป็นหมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มที?เตรียมไวก้่อนนาํไปหา

ประสิทธิภาพเพื?อหาความตรงความเที?ยงก่อนนาํไปใช ้
10.  สร้างขอ้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนควรสร้างให้ครอบคลุมเนืPอหา

และกิจกรรมที?กาํหนดให้เกิดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากจดุประสงคก์ารเรียนรู้เป็นสําคญั 
 11.  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเมื?อสร้างชุดการสอนเสร็จเรียบร้อย

แลว้ตอ้งนาํชุดการสอนไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆก่อนนาํไปใชจ้ริง 
จนัทร์จิรา  รัตนไพบูลย ์(2549 : 48) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการสร้างชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้นัPน ผูส้ร้างจะตอ้งรู้จกัการสร้างชุดกจิกรรมก่อนว่า ตอ้งมีการดาํเนินการอย่างไร ซึ?งขัPนตอน

การดาํเนินการมี ดงันีP 
 ขัPนที? 1 วิเคราะห์เนืPอหา ไดแ้ก่ การกาํหนดหน่วย หัวเรื?อง และมโนมต ิ

  ขัPนที? 2 การวางแผน วางแผนล่วงหนา้ กาํหนดรายละเอียด 
  ขัPนที? 3 การผลิตสื?อการเรียนเป็นการผลิตสื?อประเภทต่างๆ ที?กาํหนดไวใ้น

แผน 
  ขัPนที? 4 หาประสิทธิภาพเป็นการประเมินคณุภาพของชุดการสอนโดยนาํไป
ทดลองใช ้ปรับปรุง ให้มีคุณภาพตามเกณฑที์?กาํหนดไว ้

ผ่องพรรณ  แกว้หลา้ (2552 : 32) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการผลิตชุดกจิกรรมควรปฏิบตัิ
ตามขัPนตอนดงัต่อไปนีP 
   
  1. ศึกษาเนืPอหาความรู้จากหลกัสูตรคาํอธิบายรายวิชาจุดประสงค ์
  2. กาํหนดเรื?องที?จะทาํการผลิตชุดการสอนซึ?งพิจารณาจากเนืPอหา 
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  3. จดัหน่วยการสอนโดยการแบ่งเป็นหัวขอ้ย่อยๆเพื?อสะดวกแกก่ารเรียนการ
สอนในแต่ละหน่วย 
  4. กาํหนดจุดประสงคใ์นการเรียนรูจ้ะตอ้งกาํหนดให้ครอบคลุมเนืPอหาและมี
เกณฑก์ารตดัสินผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 
  5. การเรียงลาํดบักิจกรรมการเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งให้สอดคลอ้งกบัลาํดบั 
ความสําคญัของเนืPอหารวมทัPงลาํดบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
  6. กาํหนดสื?อการสอนให้เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอนและเนืPอหา
เพื?อให้ผูเ้รียนไดเ้กดิการเรียนรู้มากที?สุด 
  7. การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลจากการที?ผูเ้รียนไดเ้รียนแลว้ผูเ้รียน
ไดเ้กิดการเรียนรู้เปลี?ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 

 8. การนาํชุดการสอนไปใชเ้พื?อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื?อ
แกไ้ขและปรับปรุงตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง 

 
2.1.5.การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

               ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523 : 490 - 491) ไดใ้ห้เหตุผลถึงความจาํเป็นที?ตอ้งมีการหา
ประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม ดงันีP 

   1. สําหรับหน่วยงานผลิตชุดกจิกรรม เป็นการประกนัคณุภาพของบทเรียนอยู่

ขัPนสูง เหมาะที?จะลงทุนผลิตเป็นจาํนวนมาก 
   2. สําหรับผูใ้ชชุ้ดกิจกรรม ชุดกิจกรรมจะทาํหนา้ที?สอนโดยที?ช่วยสร้างสภาพ

การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเปลี?ยนพฤตกิรรมตามที?มุ่งหวงั บางครัPงตอ้งช่วยครูสอน บางครัP งตอ้งสอนแทน

ครู ดงันัPน ก่อนนาํชุดกิจกรรมไปใช ้ครูควรมั?นใจว่าชุดกิจกรรมนัPนมีประสิทธิภาพในการช่วยให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลาํดบัขัPนจะช่วยให้เราไดชุ้ดกิจกรรมที?มี

คุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑที์?กาํหนดไว ้
3. สําหรับผูผ้ลิตชุดกิจกรรม การทดสอบประสิทธิภาพจะทาํให้ผูผ้ลิตมีความ

มั?นใจว่า เนืPอหาสาระที?บรรจุใน ชุดกิจกรรม เหมาะสม ง่ายต่อการเขา้ใจ อนัจะทาํให้ผูผ้ลิตมีความ

ชาํนาญสูงขึPน  เป็นการประหยดัแรงงาน เวลา  และงบประมาณในการเตรียมตน้แบบ 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์มีแนวคดิในการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

“developmental”  เป็นการตรวจสอบพฒันาการเพื?อให้งานดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง

การนาํชุดกิจกรรมไปทดลองใช ้(try out) เพื?อปรับปรุงไปทดลองสอนจริง (trial run) นาํผลที?ไดม้า
ปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จึงผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก 
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สําหรับการกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ไดก้ล่าวถึงขัPนตอนในการหา

ประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมไวด้งันีP 
1. กาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 

1.1. กาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพโดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน ทาํไดโ้ดยการ

ประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ พฤตกิรรมต่อเนื?องและพฤติกรรมสุดทา้ยซึ?งค่า

ประสิทธิภาพจะกาํหนดเป็นค่า E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการและค่า E2 คือ ประสิทธิภาพ

ของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละของผลเฉลี?ยคะแนนที?ได ้ดงันัPน E1/E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ /ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ โดยปกติแลว้การกาํหนดเกณฑ ์E1/E2 ขึPนอยูก่บัเนืPอหา 

หากเนืPอหาเป็นความรูค้วามจาํ มกักาํหนดเกณฑไ์วที้? 80/80 , 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนืPอหาที?เนน้
ทกัษะมกักาํหนดตํ?ากว่า เช่น 75/75 อย่างไรก็ตามไม่ควรกาํหนดตํ?ากว่านีP  เพราะกาํหนดไวเ้ท่าไร
มกัจะไดผ้ลเท่านัPน 

1.2. กาํหนดเกณฑโ์ดยทดสอบทางสถิติ ซึ?งทาํไดโ้ดยนาํแบบฝึกที?สร้าง
ขึPนไปทดลองใช ้แลว้หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนัPนจึงทดสอบ

ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน หากมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที?ระดบั .05 ถือว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปใชต้่อไปได ้
2. การกาํหนดระดบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมสร้างขึPนกาํหนดเกณฑที์?ยอมรับได ้3 ระดบั คือ 
2.1. ระดบั “สูงกว่าเกณฑ”์ เมื?อประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมสูงกว่า

เกณฑที์?ตัPงไวมี้ค่าเกิน 2.5 ขึPนไป 
2.2. ระดบั “เท่าเกณฑ”์ เมื?อประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมเท่ากบัหรือสูง

กว่าเกณฑที์?ตัPงไวไ้ม่เกนิ 2.5 
2.3. ระดบั “ตํ?ากว่าเกณฑ”์ เมื?อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเท่ากบัหรือ

ตํ?ากว่าเกณฑที์?ตัPงไวแ้ต่ไม่ตํ?ากวา่ 2.5 ซึ?งถือว่ายงัมีประสิทธิภาพที?ยอมรับได ้
 
 
3. การทดลองหาประสิทธิภาพ 

3.1. การทดลองแบบหนึ?งต่อหนึ?ง (one to one testing) โดยการ
ทดลองกบัผูเ้รียนจาํนวน 3 คน โดยใชผู้เ้รียนที?มีระดบัสติปัญญาสูง ปานกลาง และตํ?า อย่างละ 1 
คน นาํผลที?ไดค้าํนวณหาประสิทธิภาพ แลว้นาํมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ให้ดีขึPน ซึ?งตามปกตคิะแนน

ที?ไดจ้ากการทดลองจะมีค่าตํ?ากว่าเกณฑม์าก เมื?อนาํมาปรับปรุงแลว้จะสูงขึPน 
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3.2. การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (small group testing) ใชก้บัผูเ้รียน
จาํนวน 6-10 คน นาํผลที?ไดไ้ปหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม แลว้ปรับปรุงให้สมบูรณข์ึPน 

3.3. การทดลองภาคสนาม (field testing) คือ การทดลองกบัผูเ้รียนที?มี
จาํนวน 30-100 คน นาํผลที?ไดค้าํนวณหาประสิทธิภาพ แลว้ปรับปรุงอีกครัP งให้ไดผ้ลที?ควรได้

ใกลเ้คียงกบัเกณฑที์?กาํหนดไว ้หากตํ?ากว่าเกณฑม์ากไม่เกนิร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได ้แต่หากแตกต่าง

กนัมากตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดกิจกรรมใหม่ โดยยึดสภาพจริงตามเกณฑ ์
การหาประสิทธิภาพเพื?อประเมินสื?อของกรมวิชาการ (2545 : 57-58) ใช้สูตรดงันีP  

   E1  =   

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    คือ ผลรวมของคะแนนที?ไดจ้ากการวดัระหว่างเรียน 
   N คือ จาํนวนผูเ้รียน 
   A คือ คะแนนเต็มจากการวดัระหว่างเรียน 

   E2  =   

E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ไดจ้ากคะแนนเฉลี?ยจากการ

ทาํแบบสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทัPงหมด 

    คือ ผลรวมของคะแนนที?ไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน 
   N คือ จาํนวนผูเ้รียน 
   B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 

เกณฑที์?ยอมรับว่าสื?อการสอนมีประสิทธิภาพคือ ดา้นพุทธิพิสัย E1/ E2 

มีค่า 80/80 ขึPนไป และดา้นทกัษะปฏิบตัิ E1/ E2 มีค่า 70/70 ขึPนไป โดยที?ค่า E1/ E2 ตอ้งไม่แตกต่าง

กนัเกนิกว่าร้อยละ 5  
   การกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน  มกัจะกาํหนดเป็นตวัเลข  เช่น  กาํหนดค่า E1/E2   

เท่ากบั 90/90 หรือ 80/80 การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพนิยมตัPงไวที้? 90/90 สําหรับสื?อที?ตอ้งการ
วดัความรู้ และความจาํ  และเกณฑ ์80/80 สําหรับสื?อที?ตอ้งการวดัทกัษะ  ทัPงนีP   การกาํหนดตวัเลข
จะกาํหนดเท่าใดนัPนขึPนอยู่กบัผูต้รวจสอบว่าจะให้ค่าของสื?อที?ผลิตสูงตํ?าเพียงใด  นกัเทคโนโลยี

การศึกษาให้ความหมายของค่า E1/E2  ไวแ้ตกต่างกนั  ขึPนอยู่กบัหลกัการหรือทฤษฎีที?นาํมาใช ้ถา้ผู ้

ตรวจสอบคาํนึงถึง การบรรลุวตัถุประสงคเ์ป็นสําคญัก็จะให้ความหมาย ดงันีP 
   E1 คือ คะแนนรวมเฉลี?ยของนกัเรียนที?ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 
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   E2 คือ คะแนนรวมเฉลี?ยของนกัเรียนที?บรรลุวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ คิดเป็นร้อยละ 
   ถา้ผูต้รวจสอบคาํนึงหลกัการที?ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ เพื?อช่วยให้การ

เปลี?ยนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล การให้ความหมายจึงตอ้งคาํนึงถึง กระบวนการและผลลพัธ์  

ดงันีP 
  E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี?ยที?

นกัเรียนทาํแบบฝึกหัดและการประกอบกิจกรรม 
  E2 คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี?ยที?นกัเรียน

ไดร้ับจากการทดสอบหลงัเรียน 
 จากการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้ร้างเกณฑที์?ใชใ้นการ

ปรับปรุงกิจกรรมในชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง  พิจารณาจากการทาํ

แบบทดสอบในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทา้ยชุด

กิจกรรมในเกณฑม์าตรฐานอย่างนอ้ย 80/80 
80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลี?ยของนกัเรียนทัPงหมดที?ทาํแบบฝึกหัด 

ในชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง ไดค้ะแนนไม่ตํ?ากว่า 80% 
80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉลี?ยของนกัเรียนทัPงหมดที?ทาํแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองได้

คะแนนไม่ตํ?ากว่า 80% 
เมื?อพิจารณาขอ้มูล 80 ตวัแรก และ 80 ตวัหลงั ถา้ถึงเกณฑ ์80/80 ก็ถือว่าเป็นชุด

กิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?สมบูรณ์ แต่ถา้ไม่ถึงเกณฑ ์80/80 ถือว่าเป็นชุด
กิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองไม่สมบูรณ์ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขค่าประสิทธิภาพ

ของชุดกจิกรรมพฒันาการกระบวนการคิด 80/81.70 
 

 

2.1.6.ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 

จินตนา  ศิริธญัญารัตน ์(2548 : 36) กล่าวว่าชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมนัPนมีคณุค่า
หลายประการคือช่วยส่งเสริมการเรียนรูข้องนกัเรียนให้เปลี?ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้โดยเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนศึกษาและปฏิบตักิิจกรรมจากชุดการเรียนดว้ยตนเองซึ?งเป็นการเรียนที?เนน้ผูเ้รียน

เป็นสําคญัและฝึกทกัษะการคดิการปฏิบตัิการกระบวนการแสวงหาความรูก้ารแกปั้ญหาลดบทบาท

การสอนของครูการเรียนรู้ช่วยเพิ?มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูโดยมีกิจกรมที?

หลากหลายในชุดการเรียนหรือชุดกจิกรรมนาํไปใชไ้ดส้ะดวกและประหยดัเวลา 
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นนัทิพิทย ์ รองเดช (2549 : 26) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องชุดกิจกรรมว่าช่วยเพิ?ม
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนหรือการจดักิจกรรมต่างๆของผูส้อนและส่งเสริมพฒันา

ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบตัิการแสดงความคิดเห็นการแสดง

ความสามารถอย่างสร้างสรรคท์าํให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเองและมีความสุขกบัการ

เรียนอีกทัPงเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที?ดรีะหว่างตนเองกบัผูอื้?นอีกดว้ย 
เบญจวรรณ  ใจหาญ (2550 : 18) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ?ม

ประสิทธิภาพการจดักจิกรรมการเรียนรูข้องครูและส่งเสริมพฒันาให้นกัเรียนไดเ้กดิการเรียนรูด้ว้ย

ตนเองโดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนศึกษาและปฏิบตักิิจกรรมที?หลากหลายจากชุดกิจกรรมทาํให้

นกัเรียนไม่เบื?อหน่ายที?จะเรียนแต่มีความกระตือรือร้นที?จะคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเองซึ?งเป็นการ

เรียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นสําคญัตามศกัยภาพของแต่ละคน 
ชมทิศา  ขนัภกัดี (2553 : 22) ประโยชนข์องชุดกิจกรรมช่วยเพิ?มประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองตามอตัภาพตามความสามารถของแต่

ละบุคคลในทุกๆดา้นมีอิสระในการเรียนรู้สามารถแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆที?พบดว้ยตนเอง

และฝึกทกัษะกระบวนการคิดดา้นต่างๆทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจที?จะเรียนรู้ไม่เกิดความเบื?อ

หน่ายสามารถเรียนรู้และเขา้ใจเนืPอหาไดง่้ายขึPนซึ?งเป็นการเรียนที?เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
จากประโยชน์ของชดุกจิกรรมดงักล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจยัสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมช่วย

ให้ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของครูดีขึ Kน ชว่ยถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนสู่
นกัเรียน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอน ให้นกัเรียนได้ศกึษาชุดกิจกรรม และปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง นกัเรียนมี
ส่วนร่วม ในการปฏิบตักิิจกรรมต่างๆ ทําให้ไม่เบืEอหนา่ยทีEจะเรียน มีความกระตือรือร้นค้นหา
คําตอบด้วยตนเอง 
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2.2. เอกสารที-เกี-ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.2.1. ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Directed Learning) ไดมี้นกัการศึกษาให้ความหมายไว้
ดงันีP 

สมบตัิ  สุวรรณพิทกัษ ์(2541 : 7) ไดก้ล่าวว่าการเรียนรู้ดว้ยตนเองคือกระบวนการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆและการพฒันาทกัษะที?ผูเ้รียนจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยไดร้ับการร่วมมือ

ช่วยเหลือแนะนาํสนบัสนุนจากผูอื้?นเช่นครูหรือเพื?อนซึ?งประกอบดว้ยการวิเคราะห์และกาํหนด

ความตอ้งการในการเรียนรูก้าํหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ชมทิศา  ขนัภกัดี (2553  : 26) ไดก้ล่าวว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเอง หมายถึง   กระบวน 

การแสวงหาความรู้ใหม่ๆและการพฒันาทกัษะที?ผูเ้รียนจดัการดว้ยตนเองเป็นกระบวนการที?ผูเ้รียน

แต่ละคนริเริ?มหาหนทางในการเรียนโดยอาจจะเรียนตามลาํพงัหรือมีผูอื้?นช่วยตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองและมีการประเมินผลดว้ยตนเอง 
จากที?กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการศึกษาและ

วิธีการเรียนรู้ ซึ?งผูเ้รียนแต่ละคนสามารถคดิริเริ?มดว้ยตนเอง วิเคราะห์ความตอ้งการที?จะเรียน 

กาํหนดวิธีการที?จะใชใ้นการเรียนรู้ รวมทัPงหาเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เหล่านัPน

ดว้ยโดยไดร้ับการร่วมมือช่วยเหลือแนะนาํสนบัสนุนจากผูอื้?นเช่นครู 
 

2.2.2.ความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สมคิด  อิสระวฒัน ์(2541 : 38) ไดก้ล่าวว่าการเรียนรู้ดว้ยตนเองว่าเป็นวิธีการ
ไขว่ควา้หาความรู้อย่างหนึ?งที?ทาํให้ผูเ้รียนสามารถดาํรงชีวติในสังคมไดอ้ย่างมีคณุภาพการเรียนรู้

ดว้ยตนเองจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพการเรียนรู้ดว้ยตนเองจะทาํ

ให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลซึ?งมีความกระหายใครรู้ทาํให้บุคคลสามารถเรียนรู้เรื?องต่างๆไดม้ากที?สุดและ

จะดาํเนินการอย่างต่อเนื?องไดอ้ย่างไม่มีใครบอกตนเองจะมีผูค้ิดริเริ?มวางแผนการศึกษาจนจบ

กระบวนการเรียนรูก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นเครื?องมือสําคญัสําหรับบุคคลในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

2.2.3.หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สุนทร  สุทองหล่อ (2542: 19) ไดก้ล่าวว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรียนอีก
รูปแบบหนึ?งที?ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเริ?มตัPงแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการใน

การเรียนการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนการวางแผนการเรียนการแสวงหาวิทยากรประเมินผล

ในการเรียนดว้ยตนเองนัPนอาจเป็นการเรียนคนเดยีวหรือเป็นกลุ่มก็ไดท้ัPงนีPตอ้งไดร้ับความช่วยเหลือ
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จากเพื?อนหรือครูโดยผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของแต่

ละบุคคลซึ?งเนน้ให้ผูเ้รียนรู้หรือคน้พบความรูด้ว้ยตนเองและมีโอกาสคดิตลอดจนแสดงความเห็น

อย่างเสรีนอกจากนีPยงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเชื?อมั?น 
 

2.2.4.รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

อารี  สัณหฉวี ( 2540 : 147 – 174) รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Directed 
Learning Model) เป็นรูปแบบการเรียนที?ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจมีอิสระและเริ?มเรียนดว้ยตนเอง 4 ขัPนตอน ของการเรียนการสอนดงันีPคือ 

1.  ขัPนครูเป็นผูน้าํโดยครูเป็นผูก้าํหนดจุดุม่งหมายเนืPอหากิจกรรมเวลาสถานที? 
ผลงานการทดสอบและการประเมินผลให้กบันกัเรียน 

2.  ขัPนเริ?มตน้การนาํตนเองจากการทาํกจิกรรมต่างๆให้นกัเรียนไดต้ดัสินใจและ
มีส่วนร่วมในการกาํหนดจดุมุ่งหมายที?จะเรียนโดยครูเป็นผูพิ้จารณากิจกรรม 

3. ขัPนการนาํตนเองนกัเรียนมีบทบาทในการตดัสินใจในกิจกรรมการเรียน 

มากขึPนมีการกาํหนดจุดมุ่งหมายที?จะเรียนโดยครูเป็นผูพิ้จารณากจิกรรม 
4. ขัPนประเมินผลเป็นการประเมินผลกิจกรรมดว้ยตนเอง 

จากที?กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้ดว้ยตนเองมี 4 ขัPนตอนคือครูเป็น
ผูชี้PนาํขัPนพิจารณาทางเลือกขัPนการเรียนดว้ยตนเองและขัPนประเมินผลโดยครูและผูเ้รียนประเมินผล

ร่วมกนั 
 

2.3. เอกสารที-เกี-ยวข้องกับผลสัมฤทธิDทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.3.1. ความหมายของผลสัมฤทธิDทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ประหยดั  แสงวิชยั (2544 : 19) ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวทิยาศาสตร์สิ?งแวดลอ้ม
หมายถึงความรู้ความสามารถในดา้นวิทยาศาสตร์สิ?งแวดลอ้มที?วดัได ้4 ดา้นประกอบดว้ยดา้น
ความรูค้วามจาํความเขา้ใจการนาํไปใชแ้ละทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 47) ผลสัมฤทธิ[ ในการเรียน หมายถึง 
ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ?งวดัไดจ้ากคะแนนที?ไดจ้ากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ[

ทางการเรียนผลการประเมินทุกดา้นที?เกิดขึPนกบันกัเรียนโดยรวมจึงตอ้งใชว้ิธีการประเมินอย่าง

หลากหลายให้สัมพนัธ์ร่วมไปกบักระบวนการเรียนการสอนเพื?อพฒันานกัเรียนการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์มีการกาํหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ที?พึงประสงคข์องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
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แนวคิดของคลอพเฟอร์ (Klopfer) คือดา้นความรูค้วามจาํ,ความเขา้ใจ, การนาํไปใชแ้ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จากความหมายของผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าผลสัมฤทธิ[

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นวิทยาศาสตร์ซึ?งวดัไดจ้าก

พฤติกรรมที?เกดิขึPนกบัผูเ้รียนหลงัจากการเรียนรู้วดัได ้4 ดา้นประกอบดว้ยดา้นความรู้ความจาํความ
เขา้ใจการนาํไปใชแ้ละทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
2.3.2.การวัดและประเมินผลสัมฤทธิDทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

คลอฟเฟอร์ (พิมพนัธ์  เตชะคุปต ์2545 : 110-113; อา้งอิงจาก Kolpfer. 1971) 
ไดก้ล่าวถึงการประเมินผลดา้นการเรียนรู้ ซึ?งสามารถวดัไดจ้ากกิจกรรมทัPง 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นความรู ้– ความจาํ หมายถึง พฤตกิรรมที?นกัเรียนมีความจาํในเรื?องราวต่างๆ ที?

ไดร้ับรู้จากการคน้ควา้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการอ่านหนงัสือ และการฟังการ

บรรยาย เป็นตน้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ 
1.1. ความรู้เกี?ยวกบัความจริงเดี?ยว 
1.2. ความรู้เกี?ยวกบัมโนมติหรือมโนทศัน ์
1.3. ความรู้เกี?ยวกบัหลกัการและกฎทางวิทยาศาสตร์ 
1.4. ความรู้เกี?ยวกบัขอ้ตกลง 
1.5. ความรู้เกี?ยวกบัลาํดบัขัPนตอนของปรากฏการณ์ต่างๆ 
1.6. ความรู้เกี?ยวกบักฎเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของสิ?งต่างๆ 
1.7. ความรู้เกี?ยวกบัเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
1.8. ความรู้เกี?ยวกบัศพัทว์ิทยาศาสตร์ 

2.  ดา้นความเขา้ใจ หมายถึง พฤติกรรมที?นกัเรียนใชค้วามคิดที?สูงกว่าดา้นความรู-้  
ความจาํ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

2.1. ความเขา้ใจขอ้เท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ ์หลกัการและทฤษฎีต่างๆคือ 

เป็นการบรรยายในรูปแบบใหม่ที?แตกต่างจากที?เคยเรียน 
2.2. ความเขา้ใจเกี?ยวกบัการแปลความหมายขอ้เท็จจริง คาํศพัท ์มโนมติ

หลกัการและทฤษฎีที?อยู่ในรูปของสัญลกัษณ์หนึ?งไปเป็นสัญลกัษณ์อื?นได ้
3. ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤตกิรรมที?นกัเรียนแสวงหา

ความรูแ้ละแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ?งตอ้งอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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4.  ดา้นการนาํความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้หมายถึง พฤติกรรมที?

นกัเรียนนาํความรู้ มโนมติ กฎ หลกัการ ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาใน

สถานการณ์ใหม่ได ้โดยสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างนอ้ย3ประการ คือ 
4.1. แกปั้ญหาที?เป็นเรื?องวิทยาศาสตร์ในสาขาเดยีวกนั 
4.2. แกปั้ญหาที?เป็นเรื?องวิทยาศาสตร์สาขาอื?น 
4.3. แกปั้ญหาที?นอกเหนือจากเรื?องของวิทยาศาสตร์ 
ประทุม  อตัชู (2547 : 3) กล่าวว่าการวดัผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ให้

ครอบคลุมทัPงดา้นความรูด้า้นวิทยาศาสตร์และกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นัPนจาํแนก

พฤติกรรมที?พึงประสงคห์รือพฤติกรรมที?ตอ้งการวดัออกเป็น 4 ดา้นคือ 
1. ดา้นความรู ้– ความจาํหมายถึงความสามารถที?จะระลึกสิ?งที?เคยเรียนมาแลว้

เกี?ยวกบัขอ้เท็จจริงความคิดรวบยอดหลกัการและทฤษฏี 
2. ดา้นความเขา้ใจหมายถึงความสามารถในการอธิบายจาํแนกความรู้ไดเ้มื?อ

ปรากฏอยู่ในรูปใหม่โดยการแปลความหมายแลว้เปรียบเทียบหรือผสมผสานสิ?งใหม่ที?พบเห็นกบั

ประสบการณ์เดิม 
3. ดา้นการนาํความรู้ไปใชห้มายถึงความสามารถในการนาํความรู้วธีิการทาง

วิทยาศาสตร์ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ที?แตกต่างออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ?งการนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 
4. ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงความชาํนาญในการคดิและ

การปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร์ซึ?งเกิดจากการปฏิบตัิฝึกฝนความคิดทางสมอง 
ผูว้ิจยัไดน้าํการจาํแนกพฤติกรรมในการประเมินผลดา้นการเรียนรู้ในการสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สําหรับเป็นเกณฑว์ดัผลว่านกัเรียนซึ?งมี

พฤติกรรมที?ตอ้งการวดัออกเป็น 4 ดา้นคือ 
1. ความรู้ – ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ?งที?เคยเรียนรู้มา

เกี?ยวกบัขอ้เท็จจริง ความคิดรวบยอด หลกัการ กฎ และทฤษฎี 
2. ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนกความรู้ไดเ้มื?อปรากฏอยู่ในรูป

ใหม่และความสามารถในการแปลความรู้จากสัญลกัษณ์หนึ?งไปอีกสัญลกัษณ์หนึ?ง 
3. การนาํความรู้ไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้และวิธีการต่างๆ

ทางวิทยาศาสตร์ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ หรือจากที?แตกต่างไปจากที?เคยเรียนรู้มาแลว้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ?ง คือ การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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4. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ?งประกอบดว้ย ทกัษะการ

สังเกตทกัษะการตัPงสมมติฐาน ทกัษะการทดลอง ทกัษะการตีความหมายสรุปขอ้มูล และทกัษะการ

จดักระทาํและสื?อความหมายขอ้มูล 
จากที?กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกพฤตกิรรมในการวดัผลวิชาวิทยาศาสตร์ทัPง 4 ดา้นคือ

ความรู ้- ความจาํความเขา้ใจการนาํไปใชแ้ละทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนโดยพิจารณาให้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ

บทเรียนวิชาชีวเคมี 
 

2.4. งานวิจัยที-เกี-ยวข้อง 
 2.4.1. งานวิจัยภายในประเทศ 
 นยันา  ไชยรตัน ์(2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคดิอย่างมีเหตุผลของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 3ที?เรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์พบว่านกัเรียนที?เรียนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั.01นอกจากนีPนกัเรียนที?
เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั .01 
เบญจวรรณ  ใจหาญ (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และทกัษะการนาํเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 2  
ที?ไดร้ับการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมฝึกทกัษะการจดัการความรู้ทางวิทยาศาสตร์พบว่า

ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 2 ที?ไดร้ับการจดัการเรียนรูด้ว้ย
ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการจดัการความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติที?ระดบั.01 นอกจากนีPทกัษะการนาํเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัPน
มธัยมศึกษาปีที? 2 ที?ไดร้ับการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการจดัการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ตํ?ากว่าระดบัด(ีระดบั 3) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั .05 
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  นพคุณ  แดงบุญ (2552 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 2 ที?ไดร้ับการจดัการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์.พบว่าผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที?เรียนดว้ยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?
ระดบั .05 และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที?เรียนดว้ยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ชัPน
มธัยมศึกษาปีที? 2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั .05 

ศรีชาต ิ เพง็อินทร์ (2552 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์และจิตอนุรกัษสิ์?งแวดลอ้มของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 3 ที?ไดร้ับการจดัการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขัPนตอน พบว่าผลสัมฤทธิ[ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 3 ที?เรียนดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตาม
รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขัPนตอนเรื?องความหลากหลายของพืชและสัตวใ์นทอ้งถิ?นหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั .05 นอกจากนีPนกัเรียนยงัมีจิตอนุรกัษสิ์?งแวดลอ้ม

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั .05 
ชมทิศา  ขนัภกัดี (2553 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาผลการจดัการเรียนรูด้ว้ยชุด

กิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง PDCA ที?มีผลตอ่ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการนาํเสนอความรู้ดว้ยหนงัสือการ์ตนูของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 3พบว่า
นกัเรียนที?เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง PDCA มีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลกัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั.01นอกจากนีPนกัเรียนที?
เรียนดว้ยชุดกจิกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง PDCAมีความ 
สามารถในการนาํเสนอความรู้อยู่ในระดบัดีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิ?ระดบั .01 

พรพรรณ  อินทร์ไทยวงศ ์(2553 : บทคดัย่อ) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมพฒันากระบวนการคิดที?มีต่อผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ

คิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 1 พบว่า นกัเรียนที?เรียนดว้ยชุด

กิจกรรมพฒันากระบวนการคิดมีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั.01 นอกจากนีPนกัเรียนที?เรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันากระบวนการ

คิดมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติที?ระดบั .01 
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2.4.2. งานวิจัยต่างประเทศ 
มีค (Meek. 1972 : 4296 – 4296A) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบใชชุ้ด

กิจกรรมกบัวิธีการสอนแบบธรรมดาผลการวจิยัพบว่าวิธีการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมมีประสิทธิภาพ

มากกว่าการสอนดว้ยวิธีสอนแบบธรรมดาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที?ระดบั .01 และผูว้ิจยัไดสํ้ารวจ
ความคดิเห็นของผูที้?อยู่ในกลุ่มทดลองทุกคนโดยทาํการสํารวจทัPงก่อนและหลงัการทดลองผลการ

วิเคราะห์ชีPให้เห็นว่าทุกคนมีพฒันาการทางเจตคติที?ดตี่อการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเพิ?มขึPนอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ 
วิลสัน (Wilson. 1996 : 416) ไดท้าํการวิจยัเกี?ยวกบัการวิเคราะห์ผลการใชชุ้ดการ

สอนของครูเพื?อแกปั้ญหาในการเรียนของเด็กเรียนชา้ดา้นคณิตศาสตร์เกี?ยวกบัการบวกการลบ

ผลการวิจยัพบว่าครูผูส้อนยอมรับการใชชุ้ดการสอนมีผลดมีากกว่าการสอนตามปกติอนัเป็นวิธีการ

หนึ?งที?ช่วยให้ครูสามารถแกปั้ญหาการสอนที?อยู่ในหลกัสูตรคณิตศาสตร์สําหรับเด็กเรียนชา้ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที?เกี?ยวขอ้งทัPงในและต่างประเทศที?เกี?ยวกบัการ

จดัการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรม พบว่าวิธีการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรม มีประสิทธิภาพมากกว่าการสอน

ดว้ยวิธีสอนแบบธรรมดา โดยจากผลการวจิยันกัเรียนที?ไดร้ับการเรียนรู่ผ่านชุดกิจกรรมจะมี

ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผูว้ิจยัจึงไดเ้กิดแนวคิดที?จะใชก้าร

จดัการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เพื?อพฒันาผลสัมฤทธิ[

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?มีผลผลสัมฤทธิ[

ทางการเรียนตํ?ากว่าเกณฑ ์ให้มีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนสูงขึPน 
 
2.5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
การจดัการเรียนรู้ด้วย 

ชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

ตัวแปรตาม 
คะแนนผลสมัฤทธิCทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 
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บทที- 3 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
การวจิยัเรื?อง การศึกษาผลการจดัการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์

ดว้ยตนเอง ที?มีต่อผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน  เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียน 

ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัไวเ้ป็นขัPนตอน ดงันีP 
 

  3.1. กลุ่มเป้าหมายที?ใช้ในการวิจยั 
  3.2. การสร้างและหาคุณภาพเครื?องมือในการวิจยั 
  3.3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4. สถิตแิละการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 กลุ่มเป้าหมายที-ใช้ในการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย 
   นกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
ภาคเรียนที? 1 ปีการศึกษา 2565 จาํนวน 7 คน ซึ?งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนกัเรียนที?มีผล

การเรียน เรื?อง สารอินทรีย ์ตํ?ากว่าเกณฑ ์

 

3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื-องมือในการวิจัย 

3.2.1. เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัยครัFงนีFประกอบด้วย 

3.2.1.1. ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
3.2.1.2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 20 ขอ้ 
3.2.2. ขัFนตอนการสร้างเครื-องมือ 

3.2.2.1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองสําหรับนกัเรียน 

ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ตามเนืPอหาที?ใชท้ดลองผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างตามขัPนตอน ดงันีP 
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1. ศึกษาเอกสารงานวิจยัที?เกี?ยวขอ้งกบัชุดกจิกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองเรื?อง สารอินทรียช์ัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ไดแ้ก่ หลกัสูตรการศึกษาขัPนพืPนฐาน
พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ?มเติม มาตรฐานการเรียนรู้และผลการ

เรียนรู้ที?คาดหวงัชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 
2. ศึกษาโครงสร้างเนืPอหาและรายละเอียดวิชาเพิ?มเติม 

เรื?อง สารอินทรีย ์เพื?อที?จะนาํมาสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรูว้ิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
3.  กาํหนดจุดประสงคใ์นชุดกจิกรรมกรอบเนืPอหาหรือสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ที?คาดหวงัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้สื?อและแหล่งการเรียนรู ้
4.  กาํหนดโครงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง

สารอินทรีย ์โดยยึดเนืPอหามาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีPวดัตามกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์โดย

แทรกกจิกรรมเรื?อง สารอินทรียช์ัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ลงในชุดกิจกรรม กาํหนดให้ 1  
ชุดกิจกรรม มีกิจกรรมย่อย 4 กจิกรรมและแบบทดสอบ 2 ชุด ใชเ้วลาทัPงหมด 10 ชั?วโมง ดงันีP 

แบบทดสอบก่อนเรียน ใชเ้วลา 1 ชั?วโมง 
กิจกรรมการเรียนรู ้เรื?อง คาร์โบไฮเดรต ใชเ้วลา     2 ชั?วโมง 
กิจกรรมการเรียนรู ้เรื?อง โปรตีน ใชเ้วลา   2 ชั?วโมง 
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื?อง ลิพิด ใชเ้วลา 2 ชั?วโมง 
กิจกรรมการเรียนรู ้เรื?อง กรดนิวคลิอิกและวิตามิน 2 ชั?วโมง 

แบบทดสอบหลงัเรียน ใชเ้วลา 1 ชั?วโมง 
 5. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองซึ?งประกอบดว้ย
รายละเอียดดงันีP 

5.1. ชื?อชุดกิจกรรม หมายถึง ส่วนที?ระบุชื?อชุดกจิกรรม 
5.2. คาํชีPแจง หมายถึง ส่วนที?อธิบายแนวทางการใชชุ้ดกจิกรรม

การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองและคาํแนะนาํในการใชชุ้ดกิจกรรมเพื?อให้บรรลุเป้าหมาย 
5.3. แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง การทดสอบก่อนการใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
5.4. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้หมายถึง ส่วนที?ระบุเป้าหมายที?ผูเ้รียน

ตอ้งบรรลุในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
5.5. เวลา หมายถึง ส่วนที?ระบุเวลาที?ใชใ้นการปฏิบตัิกจิกรรมแต่

ละชุด 
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5.6. กิจกรรมการเรียนรู ้หมายถึง ส่วนที?ให้ผูเ้รียนปฏิบตัิโดยผูเ้รียน
ศึกษาและปฏิบตัิตามขัPนตอนของชุดกิจกรรม 

5.7. แบบทดสอบหลงัเรียน หมายถึง การทดสอบหลงัการใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
5.8. เฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง การเฉลย

แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6. นาํชุดกจิกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?สร้างเสร็จแลว้ไป

เสนอต่ออาจารยที์?ปรึกษาการจดัทาํวจิยั เพื?อตรวจสอบขอ้บกพร่องและให้คาํแนะนาํ แลว้นาํมา

ปรับปรุงแกไ้ข 
7. นาํชุดกจิกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?สร้างไปให้

ผูเ้ชี?ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์จาํนวน 3 ท่านเพื?อตรวจสอบความเที?ยงตรงตามเนืPอหา(IOC) 
โดยพิจารณาเรื?องความเหมาะสมของเนืPอหาความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์บักระบวนการเรียนรู้

เวลาและภาษาที?ใช ้โดยมีเกณฑใ์ห้คะแนน คือ กาเครื?องหมาย ü ลงในช่อง 

+1   0   -1 ดงันีP  
ให้คะแนน  +1  หมายถึง สอดคลอ้ง 

ให้คะแนน  0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน - 1  หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 

8. นาํผลการประเมินของผูเ้ชี?ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้ง เพื?อ
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยไดผ้ลเท่ากบั 0.67-1 เพื?อนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ข 

9. นาํชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?ปรับปรุง
แลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนจาํนวน 10 คน เพื?อหาขอ้บกพร่องและปรับปรุงแกไ้ขเพื?อเป็นชุด

กิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?มีประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชท้ดลองจริง 
10. นาํชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?ปรับปรุง

แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัเป้าหมาย โดยเกณฑที์?ใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมในชุดกิจกรรมพฒันาการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง  พิจารณาจากการทาํแบบทดสอบในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทา้ยชุดกิจกรรมในเกณฑม์าตรฐานอย่างนอ้ย 80/80 
80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉลี?ยของนกัเรียนทัPงหมดที?ทาํแบบฝึกหัด

ในชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง ไดค้ะแนนไม่ตํ?ากว่า 80% 
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80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉลี?ยของนกัเรียนทัPงหมดที?ทาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองได้

คะแนนไม่ตํ?ากว่า 80% 
 

3.2.2.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิDทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

1. ขัFนตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิDทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ดาํเนินการสร้างดงันีP 
1.1. ศึกษาเอกสารที?เกี?ยวกบัการวดัและประเมินผลวิธีการสร้าง

แบบทดสอบและการเขียนขอ้สอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.2. ศึกษาผลการเรียนรู้ที?คาดหวงัและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เพิ?มเติมจากหลกัสูตรคู่มือครูเอกสารต่างๆที?เกี?ยวขอ้งของชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 เพื?อสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู ้4 ดา้นคือดา้น
ความรู-้ความจาํ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้และดา้นทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
1.3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

เรื?องสารอินทรียจ์าํนวน 30 ขอ้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกแต่ละขอ้จะมีตวัเลือกที?
เป็นคาํตอบที?ถูกตอ้งที?สุดเพียงคาํตอบเดียวโดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนแต่ละขอ้คือถา้ตอบถูกให้ 1 
คะแนนถา้ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนนโดยสร้างแบบทดสอบให้ตรงตามผลการเรียนรู้และ
ครอบคลุมสาระการเรียนรู ้

2. วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิDทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ดาํเนินการตามขัPนตอนต่อไปนีP 
2.1. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที?สร้างขึPน

ให้ผูเ้ชี?ยวชาญทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความชดัเจนของขอ้

คาํถามความเหมาะสมของตวัเลือก ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์การเรียนรู้และพฤติกรรมที?

ตอ้งการวดัโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัลกัษณะพฤติกรรมโดยมีเกณฑ์

ให้คะแนน โดยกาเครื?องหมาย ü ลงในช่อง +1   0   -1 ดังนีP  
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ให้คะแนน  + 1  หมายถึง สอดคลอ้ง 

ให้คะแนน     0  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน  -   1  หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 

2.2. นาํผลการประเมินของผูเ้ชี?ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง 
และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี?ยวชาญ คดัเลือกขอ้สอบที?มีความเที?ยงตรงตามเนืPอหา

โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ที?มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 จาํนวน 20 ขอ้ 
2.3. นาํแบบทดสอบที?ผ่านการคดัเลือก 20 ขอ้และปรับปรุงแกไ้ขแลว้

ไปทดลองใชก้บันกัเรียนที?เรียนเรื?อง สารอินทรีย ์มาแลว้และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจาํนวน 5 คน 
2.4. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที?ไดไ้ปใช้

กบักลุ่มเป้าหมาย 
 

3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวจิยัครัP งนีPใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงกึ?งทดลอง (Quasi ExperimentalResearch) 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้ผนการทดลอง แบบกลุ่มเดี?ยวสอบก่อนและหลงั (One Group Pre-test Post-test 
Design) ดงัตาราง (ประกายทิพย ์ ขนัธทตั.  2548 : 99)   
ตารางที? 1 แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design 
กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 
 
  T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

 X หมายถึง การทดลองใชชุ้ดกิจกรรม 

  T2 หมายถึง ทดสอบหลงัการทดลอง (Post-test) 
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3.3.2. เนืFอหาที-ใช้ในการทดลอง 
  เนืPอหาที?ใชใ้นการทดลองครัP งนีP  คือ เนืPอหาใน 

ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6  เรื?อง สารอินทรีย ์ตามหลกัสูตรการศึกษาขัPนพืPนฐาน พุทธศกัราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 3.3.3. ระยะเวลาที-ใช้ในการวิจัย 

  ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ทาํการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที? 1 ปีการศึกษา 2565
รวมทัPงสิPน 10 ชั?วโมง ระยะเวลาที?ใชใ้นการทดลองในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 ดงัตาราง 
 
ตารางที? 2 วนัเวลาในการจกักจิกรรมการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                ดว้ยตนเอง เรื?องสารอินทรีย ์ 

วนั เดือน ปี เวลา ชุดฝึก/เรืEอง เวลา(ชัEวโมง) 
13 ม.ค. 55 15.40-16.40 แบบทดสอบก่อนเรียน   1 ชัEวโมง 
14 ม.ค. 55 15.40-17.40 กิจกรรมการเรียนรูเ้รื?องคาร์โบไฮเดรต 2 ชัEวโมง 
20 ม.ค. 55 15.40-17.40 กิจกรรมการเรียนรูเ้รื?องโปรตีน 2 ชัEวโมง 
27 พ.ย. 55 15.40-17.40 กิจกรรมการเรียนรู้เรืEองไขมนั 2 ชัEวโมง 
3 ก.พ. 55 15.40-17.40 กิจกรรมการเรียนรู้เรืEองกรดนิวคลิอีก 

และวิตามิน 
 
2 ชัEวโมง 

4 ก.พ. 55 15.40-16.40 แบบทดสอบหลงัเรียน  1 ชั?วโมง 

รวม 10 ชั?วโมง 

 

 3.3.4. วิธีการเกบ็ข้อมลู 

  ในการวจิยัครัP งนีP  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองดงันีP 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนที?เป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ยแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน เรื?อง สารอินทรียช์ัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ 

จาํนวน 20 ขอ้ ทดสอบก่อนที?จะทาํการทดลองในคาบแรก เพื?อศึกษาความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้

ทาํการเก็บขอ้มูลที?ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบไวเ้พื?อวิเคราะห์ขอ้มูลขัPนต่อไป 
  2. ดาํเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?ผูว้ิจยัสร้างขึPนจาํนวน 4 ชุด โดย

จดักจิกรรมชุดละ 2 ชั?วโมง รวม 8 ชั?วโมง  
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  3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เมื?อสิPนสุดการดาํเนินการทดลอง ทาํการทดสอบ
หลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน เรื?อง สารอินทรีย ์

 ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ซึ?งเป็นฉบบัเดียวกนักบัที?ใชท้ดสอบก่อนเรียน แลว้นาํไปวิเคราะห์ค่าความ

ความกวา้หนา้ของคะแนนที?นกัเรียนทาํได ้
 

3.4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชส้ถิตแิละการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันีP 

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนของนกัเรียน 
ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 3.4.1. สถิติที-ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติพืPนฐาน ไดแ้ก ่
 1. การหาคะแนนความกา้วหนา้   โดยใชสู้ตร 
 

    ( - ) 
     แทน คะแนนก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
    การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตวัเอง 

     แทน     คะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม

    การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตวัเอง  
 
  2. หาค่าเฉลี?ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากสูตร 
(พวงรัตน ์  ทวีรตัน.์ 2543 : 143) 
 

      

    เมื?อ  แทน ค่าเฉลี?ยของคะแนน 

      แทน ผลรวมของคะแนน 
      แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอย่าง  

2X 1X

1X

2X

N
X

X å=
      X

åX
      N
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  3.หาค่าความเบี?ยงเบนมาตรฐานจากสูตร (พวงรัตน ์ ทวีรัตน.์ 2543 : 143) 

 

 เมื?อ  แทน ค่าเบี?ยงเบนมาตรฐาน 

  แทน ผลรวมของคะแนนทัPงหมด 

  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
  N แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
   

  3.4.2 สถิติที-ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื-องมือ 
 1. การหาค่าความเที?ยงตรง (Validity) ตามเนืPอหา ผลการเรียนรู้ที?คาดหวงั 

ของชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการ

เรียนโดยใชสู้ตร ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 105) 
 

    IOC = ∑"
#  

   
  เมื?อ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจดุประสงค ์
      กบัเนืPอหาหรือระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค ์
    SR แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความคดิเห็นของ 
       ผูเ้ชี?ยวชาญทัPงหมด 
    N        แทน จาํนวนผูเ้ชี?ยวชาญทัPงหมด 

 
2.  คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง โดยใชสู้ตร E1/E2 (คณาภรณ์  รัศมีมารีย.์2548 : 53) 
 

E1						= 	 &'( 	x100 
                                A 

E2 						= 	 &)( 	x100 
                        B 

เมื?อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที?จดัไวใ้นชุดกิจกรรมพฒันาการ 

     เรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี?ย 
ที?ไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัด 

)1(
(S.D.

)22

-
å-å

=
NN

XXN
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E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละจากการทาแบบทดสอบ 

                วดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้

    พฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
ΣX แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบฝึกหัดที?ปฏิบตัิระหว่างเรียน 
ΣY แทน คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทาง 
            การเรียนหลงัการใชชุ้ดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ดว้ยตนเอง 

N แทน จาํนวนนกัเรียนทัPงหมด 
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

บทที- 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 

ที?มีต่อผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน  เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ครัP งนีP มี
วตัถุประสงค ์เพื?อพฒันาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียนชัPน

มธัยมศึกษาปีที? 6 ที?มีผลการเรียนตํ?ากว่าเกณฑผู์ว้จิยัไดเ้ก็บนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันีP 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1. ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดว้ยตนเองเรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 

4.2. ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และค่า

คะแนนความกวา้หนา้ ของนกัเรียนที?เรียนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 

 

ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย

ตนเอง เรื-อง สารอินทรีย์ ชัFนมัธยมศึกษาปีที- 6 

 

ตารางที? 3 ค่าเฉลี?ย และค่าร้อยละของคะแนนการทาํแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนกัเรียนที?ไดร้ับ 
             การเรียนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองเรื?อง สารอินทรีย ์
 
คะแนนเต็ม   (E1) 
80 66.14  82.68 

จากตารางที? 3 พบว่าค่าเฉลี?ยของคะแนนการทาํแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนกัเรียนที?

ไดร้ับการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองเรื?อง สารอินทรีย ์ 
มีค่าเท่ากบั 66.14 คิดเป็นร้อยละ 82.68 
ตารางที? 4 ค่าเฉลี?ย และค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนของนกัเรียนที?ไดร้ับการ 

เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองเรื?อง สารอินทรีย ์
 

X
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คะแนนเต็ม   (E2) 

20 17.14  85.71 
 
จากตารางที? 4 พบว่าค่าเฉลี?ยของคะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน

หลงัเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองเรื?อง สารอินทรีย ์มีค่าเท่ากบั 
17.14 คิดเป็นร้อยละ 85.71 
 

ตารางที? 5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
 ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 
 
จาํนวนนกัเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน(E1) ประสิทธิภาพหลงัเรียน (E2) 

7 82.68 85.71 
 
จากตารางที? 5 พบว่าค่าประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรียช์ัPนมธัยมศึกษาปีที?  6  มีค่าเท่ากบั 82.68/85.71 ซึ?งสูงกว่าเกณฑที์?

กาํหนดไว ้คือ 80/80 
 

  

X
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ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิDทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
และค่าคะแนนความกว้าหน้า ของนกัเรียนที-เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้วยตนเอง เรื-อง สารอินทรีย์ ชัFนมัธยมศึกษาปีที- 6 

  
ตารางที? 6 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และ

ค่าคะแนนความกวา้หนา้ ของนกัเรียนที?เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 

 
N 
คนที? 

X1 
(คะแนนก่อนเรียน) 

X2 
(คะแนนหลงัเรียน) 

X2- X1 
(ค่าความกา้วหนา้) 

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

X+ 8 17.14 - 
S.D. 2.31 1.35 - 

 
 จากตารางที?  6 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนของนกัเรียนที?เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม

พฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

โดยมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 8 ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน 2.31 และคะแนนเฉลี?ยหลงัเรียนเท่ากบั 

17.14 ส่วนเบี?ยงเบนมาตรฐาน 1.35 
 เมื?อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบวา่นกัเรียนไดค้ะแนนเพิ?มขึPนทุกคนโดยมีค่าความกวา้หนา้ 

เพิ?มขึPนที? 7-11 คะแนน แสดงวา่นกัเรียนที?เรียนดว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ย

ตนเอง เรื?อง สารอินทรียมี์ผลสัมฤทธิ[ การเรียนหลงัเรียนสูงขึPนกว่าก่อนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

บทที- 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัครัP งนีP เป็นการวิจยัเพื?อการพฒันาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน

ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาคเรียนที? 1 ปีการศึกษา 
2565 ที?เรียนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง “สารอินทรีย”์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื?อพฒันาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียน 
ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?มีผลการเรียนตํ?ากว่าเกณฑ ์
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนของนกัเรียนที?ไดร้ับการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาภาค
เรียนที? 1 ปีการศึกษา 2565 จาํนวน 7 คน ซึ?งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนกัเรียนที?มีผลการ

เรียน เรื?อง สารอินทรีย ์ตํ?ากว่าเกณฑ ์

 ระยะเวลาที-ใช้ในการวิจัย 

 ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนที? 1 ปีการศึกษา 2565 ใชเ้วลาทดลองรวมทัPงสิPน  
10 ชั?วโมง  

 

 

 

 

เนืFอหาที-ใช้ในการวิจัย 
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 เนืPอหาที?ใชใ้นการวิจยัครัP งนีP  เป็นเนืPอหากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ?มเติมชัPนมธัยมศึกษาปีที? 
6 เรื?อง สารอินทรีย ์ตามหลกัสูตรการศึกษาขัPนพืPนฐาน พุทธศกัราช 2560 

 เครื-องมือที-ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัครัP งนีP  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองดงันีP 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนที?เป็นกลุ่มเป้าหมายดว้ยแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน เรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ 

จาํนวน 20 ขอ้ ทดสอบก่อนที?จะทาํการทดลองในคาบแรก เพื?อศึกษาความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้

ทาํการเก็บขอ้มูลที?ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบไวเ้พื?อวิเคราะห์ขอ้มูลขัPนต่อไป 
 2. ดาํเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?ผูว้ิจยัสร้างขึPนจาํนวน 4 ชุด โดย

จดักจิกรรมชุดละ 2 ชั?วโมง รวม 8 ชั?วโมง  
 3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เมื?อสิPนสุดการดาํเนินการทดลอง ทาํการทดสอบหลงั

เรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน เรื?อง สารอินทรีย ์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ซึ?งเป็น
ฉบบัเดียวกนักบัที?ใชท้ดสอบก่อนเรียน แลว้นาํไปวิเคราะห์ค่าความความกวา้หนา้ของคะแนนที?

นกัเรียนทาํได ้
 

สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ

นกัเรียนที?เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง โดยการหาค่า

คะแนนความกา้วหนา้ (x2-x1) ค่าเฉลี?ย ( ) และค่าความเบี?ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

x
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?มี

ต่อผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน  เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 จากผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปไดด้งันีP 
1. ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์ 

มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.68/85.71 ซึ?งสูงกว่าเกณฑที์?กาํหนดไว ้คือ 80/80 
2. นกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ที?เรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ย

ตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์มีคะแนนผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนหลงัเรียนสูงขึPนกว่าก่อนเรียน เมื?อ

พิจารณาเป็นรายบุคคลแลว้นกัเรียนมีคะแนนเพิ?มขึPนทุกคน โดยมีค่าความกา้วหนา้เพิ?มขึPนที? 7-11 
คะแนน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวจิยัการศึกษาผลการจดัการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์

ดว้ยตนเองที?มีต่อผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน เรื?อง สารอินทรีย ์ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 6 ครัP งนีP
ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันีP 

การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองที?มีต่อ

ผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน เรื?อง สารอินทรีย ์พบว่าชุดกจิกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑที์?กาํหนด

ไว ้80/80 เนื?องเป็นนวตักรรมประกอบการสอนที?เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาและวาง

แผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองทาํให้ผูเ้รียนไดเ้กดิการเรียนรูไ้ดเ้ต็มตามศกัยภาพ ส่งผลให้นกัเรียนทาํ

คะแนนระหว่างเรียนและหลงัเรียนไดด้ีเมื?อนาํไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑที์?กาํหนดไวด้งัที?นนัทิพิทย ์รองเดช (2549 : 26) ไดก้ล่าวไวว้่าชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ?ม
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนหรือการจดักิจกรรมต่างๆของผูส้อนและส่งเสริมพฒันา

ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบตัิการแสดงความคิดเห็นการแสดง

ความสามารถอย่างสร้างสรรคท์าํให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเองและมีความสุขกบัการ

เรียน 

นกัเรียนที?ไดร้ับการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง

เรื?อง สารอินทรีย ์มีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึ?งสอดคลอ้งสมมติฐานการ

วิจยัที?ตัPงไว ้เนื?องจากการจดัการเรียนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เป็น

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที?เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด เกิดความ

สนใจและอยากเรียนรู้ดว้ยตวัเอง มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู ้ ลงมือปฏิบตักิารเรียนรู้ตาม
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แผน  รู้จกัการคน้ควา้ขอ้มูลในแหล่งขอ้มูลที?หลากหลาย สามารถนาํขอ้มูลที?ไดจ้ากการศึกษาเรียนรู้ 

มาวิเคราะห์อภิปราย และสรุปเป็นองคค์วามรูข้องตน จดัทาํชิPนงานเพื?อรายงานผลการเรียนรู้ และ

กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทัPงไดแ้ลกเปลี?ยนเรียนรู้ซึ?งกนัและกนั จึง

ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที?ไม่เครียด มีอิสระในการเรียนและเกิดความกระตือรือร้นที?จะเรียนรู้ทาํ

ให้นกัเรียนไดร้ับความรู้อย่างเต็มที? สอดคลอ้งกบั 

(ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 70) ที?เชื?อว่ามนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนเองไดด้ีหากอยู่ในสภาพการณ์ที?

ผ่อนคลายและเป็นอิสระ การจดับรรยากาศการเรียนที?ผ่อนคลายและเอืPอต่อการเรียนรู้และเนน้ให้

ผูเ้รียนเป็นสําคญัเช่นเดียวกนักบัDewey (สิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน.์ 2546 : 18-19) ที?มีแนวคิดว่า

การศึกษาคือชีวิต การจดัการเรียนการสอนควรยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั ส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือ

ซึ?งกนัและกนั การจดัการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองทาํให้

นกัเรียนไดร้ับความรู้อย่างเต็มที? มีความสุขและเกดิความรกัในวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ[

ทางการเรียนสูงขึPน ซึ?งภายในชุดกิจกรรมพฒันาพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองนีP  ผูว้ิจยัใช้

รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (สมจิต สวธนไพบูลยแ์ละคณะ. 2546 : 7) ประกอบดว้ย 3 ขัPนตอน คือ 

ขัPนการหาความรู้ ขัPนตอนนีP เป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ?มเติมความรู้ใหม่ๆโดยการจดั

กระบวนการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดศึ้กษาสังเกตสํารวจตรวจสอบ และสืบคน้ความรู้ดว้ยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์คน้ควา้ขอ้มูลจากสถานการณ์ที?กาํหนดให้ไดแ้ก ่การให้ศึกษาจากขอ้ความเอกสาร 

ภาพจากแหล่งการเรียนรู้ การทดลอง การปฏิบตัิจากการสํารวจตรวจสอบ เพื?อนาํขอ้มูลมาจดักระทาํ

อย่างมีความหมายดว้ยการสร้างความรู ้นกัเรียนจะไดพ้ฒันาตนแบบองคร์วมนาํความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ที?ไดจ้ากการสืบเสาะคน้หาความรู้มาจดักระทาํขอ้มูลเพื?อเชื?อมโยงและสรุปความรู้ให้

เป็นระบบการเรียนรู้ขัPนตอนนีPนกัเรียนมีการทาํงานร่วมกนัร่วมวางแผนการเรียนรู้ เป็นขัPนตอนที?

ผูเ้รียนไดว้างแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยร่วมกนักาํหนดขอบเขตแนวทางวิธีการเรียนรู้แนว

ทางการบนัทึกและสรุปผลการเรียนรู้ลงมือเรียนรู้ตามแผนที?ไดว้างไวแ้ละนาํขอ้มูลขอ้คน้พบที?ได้

จากการเรียนรู้มาร่วมกนัวิเคราะห์อภิปรายประเมินค่าสรุปความคดิรวบยอดและสรุปขัPนตอน

กระบวนการเรียนรูข้องตนเองการซึมซับความรู้ ขัPนตอนนีPนกัเรียนไดแ้ลกเปลี?ยนเรียนรู้ซึ?งกนัและ

กนัประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ?งขึPน นกัเรียนจะได้

ตรวจสอบปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการคดิวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้พร้อม

ทัPงฝึกทกัษะกระบวนการเผยแพร่ผลงานดว้ยการประชาสัมพนัธ์โดยการพูดการเขียนเพื?อสร้างองค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเมื?อเรียนจบแลว้ในแต่ละขัPนจะมีแบบฝึกหัดให้นกัเรียนตรวจสอบความ

เขา้ใจในเรื?องนัPนๆ ซึ?งเมื?อพบว่า เรื?องใดที?ยงัไม่เขา้ใจหรือทาํแบบฝึกหัดไม่ได ้สามารถกลบัไป

ศึกษาใหม่ให้เขา้ใจไดต้ามความตอ้งการของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนไดต้รวจสอบตวัเองในเรื?อง
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ต่างๆที?ไดเ้รียนมาแลว้ทาํให้นกัเรียนสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองได ้เป็นการเปลี?ยนแปลง

พฤติกรรมเพื?อให้เกิดการเรียนรูจ้ากเหตุผลดงักล่าวมานีP  จึงทาํให้นกัเรียนที?เรียนรูด้ว้ยชุดกจิกรรม

พฒันาการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง เรื?อง สารอินทรีย ์

มีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชมทิศา  ขนัภกัดี (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง PDCA ที?มีผลต่อผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การนาํเสนอความรู้ดว้ยหนงัสือการ์ตนูของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 3 พบว่านกัเรียนที?เรียนดว้ย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง PDCA มีผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลกั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนนอกจากนีPนกัเรียนที?เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
PDCA มีความสามารถในการนาํเสนอความรู้อยู่ในระดบัดซึี?งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นพคุณ  แดงบุญ (2552 : บทคดัย่อ) ที?ศึกษาผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัPนมธัยมศึกษาปีที? 2 ที?ไดร้ับการจดัการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์พบว่าผลสัมฤทธิ[ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที?เรียนดว้ยชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ที?เรียนดว้ยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ชัPนมธัยมศึกษาปีที? 2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคน้ควา้ในครัP งนีP มีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ซึ?งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอนและการศึกษาครัP งต่อไป ดงันีP 
1. ข้อเสนอแนะทั-วไป 

1.1. ในการนาํชุดกิจกรรมไปใชใ้นการเรียนการสอน ผูส้อนควรทาํความเขา้ใจและ

ทดลองทาํแบบปฏิบตัิการทดลองทุกครัPง เพื?อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 
1.2. ครูผูส้อนควรอธิบายกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองให้นกัเรียนเขา้ใจก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

 

 

2. ข้อเสนอแนะเพื-อการวิจัย 

2.1. ควรนาํชุดกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองไปใชใ้นเนืPอหาสาระ
อื?นและในรายวิชาอื?นเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาสังคมศึกษา 
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2.2. ควรศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ย
ตนเองตวัแปรอื?นๆเช่นการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์การมีจติวิทยาศาสตร์ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
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ภาคผนวก ก 
 

 - คะแนนระหว่างเรียนรู้ด้วยชดุกจิกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
                      เรืEอง สารอินทรีย ์

 - คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิHทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  
       ชั KนมธัยมศึกษาปีทีE 6 ทีEได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ 
       วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เรืEอง สารอินทรีย ์
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ตารางทีE Se คะแนนระหว่างเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
เรืEอง สารอินทรีย์ ของมธัยมศกึษาปีทีE 6 ทีEได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุด 
กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง  

 
คนทีE 
N 

กิจกรรมทีE1 
(20) 

กิจกรรมทีE2 
(20) 

กิจกรรมทีE3 
(20) 

กิจกรรมทีE4 
(20) 

รวม 
(80) 

1 15 18 17 17 67 
2 15 16 17 12 60 
3 16 14 16 15 61 
4 19 20 20 19 78 
5 16 16 13 20 65 
6 16 16 16 18 66 
7 14 17 17 18 66 
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ตารางทีE 11  คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิHทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั Kน 
          มธัยมศึกษาปีทีE 4 ทีEได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           ด้วยตนเอง 
 
คนทีE 
N 

ก่อนเรียน(20 คะแนน) หลงัเรียน(20 คะแนน) ผลต่าง 
 (D) X1 X2 

1 12 19 7 
2 6 17 11 
3 7 16 9 
4 9 17 8 
5 8 18 10 
6 9 18 9 
7 5 15 10 
ΣX 56 120 - 

,- 8 17.15 - 

ΣD - - 64 
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ภาคผนวก ข 
 
 - ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองเรื่องสารอินทรีย์ 
 -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ์เรื่อง สารอินทรีย์ 
 -  แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง สารอินทรีย์ 
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ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

 

เร่ือง สารอินทรีย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วิชาเคมี 

  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ช่ือ-นามสกุล__________________________________เลขท่ี_______ช้ัน______ 
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คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม 

 
 

ชุดกิจกรรมที่นักเรียนจะศึกษาต่อไปนี้คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
เป็นชุดกิจกรรมที่กำหนดให้นักเรียนสามารถศึกษาการทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองโดยใช้กร
ะบวนการกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
ซึ่งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นี้เป็นกิจกรรมเสริมจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
เพ่ิมเติม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 6 
เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดนักเรียนควรปฏิบัติตามคำชี้แจงต่อไปนี ้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เรื่องสารอินทรีย์ มีกิจกรรมย่อย 4 
กิจกรรมได้แก่  

- กิจกรรมที ่1 คาร์โบไฮเดรต 
- กิจกรรมที ่2 โปรตีน 
- กิจกรรมที ่3 ลิพิด 
- กิจกรรมที ่4 วิตามิน และกรดนิวคลิอีก 

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 
 3. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์ของชุดกิจกรรม 
สาระการเรียนรู้ของกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามข้ันตอนต่อไปนี ้
  ข้ันที ่1 ข้ันการหาความรู ้
  ข้ันที ่2 ข้ันการสร้างความรู ้
  ข้ันที ่3 ข้ันการซึมซับความรู ้

5. ขณะที่นักเรียนใช้ชุดกิจกรรมหากมีปัญหา ข้อสงสัย สามารถปรึกษาครไูด้ 
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 สาระการเรียนรู้ 
 

สิ่งมชีีวิตประกอบด้วยสารเคมีซึ่งมีทัง้อินทรีย์สารและอนนิทรียสาร 
สารอนินทรีย์ทีส่ำคัญคือ น้ำ แร่ธาตุต่าง ๆทีจ่ำเป็นต่อกระบวนการทางเคม ี
สารอินทรีย์ทีส่ำคัญได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ลิพิด วิตามิน และกรดนิวคลิอีก 

 
 

    สาระที่1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมชีีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่
ของระบบต่างๆ ของสิง่มีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะ 
ความรู ้สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใชใ้นการดำรงชีวิตของตนเอง 
และดูแลสิง่มีชีวิต 

   ผลการเรียนรู้  
อธิบายเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลลข์องสิ่งมชีีวิต 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. สามารถสืบค้นและอภิปรายเก่ียวกับสารอนินทรีย์ได้ 
2. สามารถอธิบายโครงสร้างและบทบาทของสารอนินทรีย์ได้ 
 

 ระยะเวลาทั้งหมด 
 10 ชั่วโมง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบทีถู่กต้องที่สดุเพียงคำตอบเดยีว (เวลา 1 

ชั่วโมง) 
 
1. ข้อเลือกใดเรียงลำดับขนาดโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตจากใหญ่ไปหาเล็กได้อย่างถูกต้อง 
 ก. แป้ง , มอลโทส , เด็กซ์ตรนิ , กลูโคส  

ข. แป้ง , เด็กซ์ตริน , มอลโทส , กลูโคส 
ค. เด็กซ์ตริน , แป้ง , มอลโทส , กลูโคส  
ง. เด็กซ์ตริน , มอลโทส , แป้ง, กลูโคส 

 

2. เซลลูโลส ไกลโคเจน แป้ง มีความเหมือนกันในลักษณะใด 
 ก. น้ำหนักโมเลกุลเท่ากัน   
 ข. การเรียงตัวของโมเลกุลเหมือนกัน 
 ค. มีองค์ประกอบเป็นกลูโคสเหมือนกัน   
 ง. มีการแตกแขนงของโมเลกุลเหมือนกัน 
 

3. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับมอโนแซ็กคาไรด์ 
  ก. เป็นชีวโมเลกุลสำคัญและจำเป็นในเมแทบอลิซึมของเซลล ์
  ข. ถ้าประกอบด้วยออกซิเจน 6 อะตอม เรียกว่า hexose 
  ค. มอโนแซ็กคาไรด์ที่มสีูตรโมเลกุลเหมือนกัน อาจมสีมบัติทางกายต่างกันได้ 
   ง. มอโนแซ็กคาไรด์ 2. โมเลกุล อาจมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีการจัดตัวของ 

         อะตอมต่างกัน 
 

4. จากแผนภาพโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตต่อไปนี ้สามารถพบในอาหารประเภทใด 
 
 

ก. น้ำนม   
ข. น้ำตาลทราย 
ค. น้ำผึ้ง   
ง. น้ำอ้อย
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5. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนเมล็ดงาที่บดละเอียด 
สารละลายดังกล่าวจะเป็นอย่างไร 

  ก. ไม่เปลี่ยนส ี   
  ข. เปลี่ยนเป็นสีดำ 
  ค. เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำ   
  ง. เปลี่ยนสีน้ำเงิน 
 

6. จากแผนภาพโครงสร้างคาร์โบไฮเดรต ข้อใดถูกต้องทีสุ่ด 

 

 

ตัวเลือก ประเภท พันธะเคม ี จำนวนโมเลกุลน้ำที่เกิด 
ก. มอโนแซ็กคาไรด์ ไอออนิก 1 
ข. โอลิโกแซ็กคาไรด์ ไกลโคซิดิก 2 
ค. พอลิแซ็กคาไรด์ ไฮโดรเจน 3 
ง. พอลิแซ็กคาไรด์ เพปไทด์ 4 

 7. จากการทดลองต่อไปนี ้
  หลอดที ่1  ใส่น้ำอ้อย 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่2  ใส่น้ำผึ้ง 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่3  ใส่ข้าวโพดต้มที่เค้ียวให้ละเอียดก่อน 2 ช้อนตวง 
  หลอดที ่4  ใส่ข้าวสุกบดละเอียด 1 ช้อนตวง 
 เติมสารละลายเบเนติกต์ลงในหลอดทดลองทุกหลอดๆละ 3 มิลลิลิตร 
แล้วนำหลอดทดสอบทั้งหมดนี้มาต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 1 – 2 นาท ี
หลอดทดสอบใดเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนติกต์ 

 ก. หลอดที ่1 และ 2     
ข. หลอดที ่2 และ 3 

 ค. หลอดที ่1 และ3     
ง. หลอดที ่3 และ 4 
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8. ข้อใดแปลผลการทดลองจากตารางได้ถูกต้อง 
 น้ำแป้ง + น้ำย่อย + ไอโอดีน 

หลอดที ่1 หลอดที ่2 หลอดที ่3 หลอดที ่4 
เวลาการทดลอง 
สีที่ปรากฏ 

0 นาท ี
สีน้ำเงินเข้ม 

5 นาท ี
น้ำเงิน 

10 นาท ี
สีฟ้า 

15 นาท ี
ไม่ม ี

 
 

 ก. หลอดที ่1  แสดงปฏิกิริยาระหว่างน้ำแป้งน้ำย่อยมากที่สุด 
 ข. เวลาที่เหมาะสมในการทดสอบแป้งคือ 1 นาท ี
 ค. น้ำแป้งสามารถถูกไฮโดรไลซสิหมดภายใน 15 นาท ี
 ง. ประสทิธิภาพของน้ำย่อยเป็นสัดส่วนผกผันกับเวลาที่ใช ้
 

9. เซลล์ที่มีชีวิตสามารถสงัเคราะห์โปรตีนเองได้จากคำสัง่ของ DNA แต่มนษุย์เรายังต้อง 
 รับประทานโปรตีนให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพราะเหตุใด 

  ก. เซลล์สงัเคราะห์โปรตีนได้ในปรมิาณไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย 
  ข. เซลล์สงัเคราะหโ์ปรตีนได้ไม่ครบทุกชนิดทีจ่ำเป็นต่อการเจริญของร่างกาย 
  ค. โปรตีนที่เซลลส์ังเคราะห์ข้ึนเองจะไม่เข้าสู่วัฏจักรเครบส์เพ่ือสร้างพลงังาน 
  ง. เซลล์ต้องการวัตถุดิบที่จำเป็นบางอย่างมาก 
โปรตีนที่รับประทานเข้าไปเพ่ือใชใ้นการสังเคราะห์โปรตีนของตัวเอง 

 

10. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอาหาร 3 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนสาร 
 ตัวใดที่พบเฉพาะในโปรตีน 

  ก. หมู่อะมีน      
 ข. หมู่คาร์บอกซิล  

  ค. หมู่ไฮดรอกซลิ     
ง. หมูไ่ฮโครคาร์บอน 

 

11. โมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่ต่อไปนี้เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยที่เหมือนกัน 
หรือไม่เหมือนกันจำนวนมากเข้าด้วยกัน ยกเว้นสารใด 

 ก. steroid      
 ข. Cellulose   
 ค. DNA      
 ง. Enzyme 

12. สายเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 5 ชนิดๆละ 1โมเลกุล จะมมีีลำดับของกรดอะมิโน 
 ที่แตกต่างกันได้ก่ีแบบ 

  ก. 5 แบบ      
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  ข. 25 แบบ 
  ค. 100 แบบ      
  ง. 120 แบบ 

 

13. เมื่อทดลองแช่ขวดน้ำมัน A และขวดน้ำมันB ในตู้เย็น1 คืน พบว่าA แข็งตัว แต่น้ำมัน B 
ยังเป็นของเหลวพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ข้อใดถูก 

 น้ำมัน A น้ำมัน B 
1 มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีจุดหลอมเหลวสูง 
2 มีกรดไขมันอ่ิมตัวมาก มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวมาก 
3 เหม็นหนืยาก เหม็นหนืง่าย 

  

  ก. 1 เท่านั้น   
  ข. 2 และ 3 เท่านั้น 
  ค. 1 และ 3เท่านั้น   
  ง. ทั้ง 12 และ 3 
 

14. จากการวิเคราะห์อาหาร 4 ชนิด พบธาตุที่เป็นองค์ประกอบดังตาราง 
สารอาหารชนิดใดที่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโปรตีน 

 

สารอาหาร P Q R S 
ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ C 

H 
O 
N 
S 

C 
H 
O 
P 

C 
H 
O 
S 

C 
H 
O 
N 
S 
P 

 

 ก. สารอาหาร P   
 ข. สารอาหาร Q 
 ค. สารอาหาร R   
 ง สารอาหาร S
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15. ผู้ที่ขาดวิตามิน K เลือดจะแข็งตัวช้ามาก เป็นเพราะเหตุใด 
 ก. ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดน้อย  
 ข. ตับสร้างโพรทรอมบินน้อย 
 ค. เนื้อเย่ือที่ปากแผลสร้างทรอมโบพลาสทินน้อย  
 ง. ตับและไขกระดูกสร้างโพรทรอมบินและเกล็ดเลือดน้อย 
 

16. พ.ศ.2480 ได้เกิดโรคระบาดในประเทศอินโดนเีซีย ชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า โรคเบอรี่เบอรี ่
ผู้ป่วยมีอาการ  ประสาทอ่อน หงุดหงิด และกล้ามเนื้ออ่อนแรงลง 
ต่อมานายแพทย์ผู้หนึ่งได้ลองเอาข้าวที่ชาวพ้ืนเมืองกิน ไปใหส้ัตว์กิน 
ปรากฏว่าสัตว์ป่วยเป็นแบบเดียวกัน เมื่อเอาข้าวคลุกกับรำใหส้ัตว์ป่วยกินอาการป่วยก็หาย  
นักเรียนคิดว่าผู้ป่วยขาดวิตามินชนิดใด และวิตามินนั้นมมีากในอาหารชนิดใด 

 ก. วิตามิน เอ มีมากใน ใบยอ ใบทองหลาง ใบชะพลู หัวผักกาด 
 ข. วิตามิน บี 1 มีมากในไข่ นม ถั่ว ยีสต์ เนื้อสัตว์ 
 ค. วิตามิน บี มีมากในส้ม แตงกวา เห็ด น้ำมันตับปลา 
 ง. วิตามิน เค มีมากใน มะละกอสุก กล้วยหอม มะเขือเทศ ผักบุ้ง 
 

17.  ถ้านักเรียนพบว่าตัวเองมีอาการเบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และมีอาการเหน็บชา 
นักเรียนควรจะป้องกันโดยเลือกรับประทานอาหารชนิดใด 

 ก. ถั่วลิสงต้ม นมสด ปลาดิบ 
 ข. นมสด ไข่ไก่ เครื่องในสัตว์ 
 ค. ข้าวกล้อง ลูกเดือย ถั่วเขียว 
 ง. ปลาดิบ ผักใบเขียว ฝักทอง 
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18. จากสูตรโครงสร้างของลิพิดต่อไปนี ้ข้อใดถูกต้องที่สดุ 

 

 
 

 

ตัวเลือก จำนวนโมเลกุล 
ลิพิด กรดไขมัน น้ำ 

ก. 1 1 1 
ข. 1 2 3 
ค. 1 3 3 
ง. 3 3 4 

 
19. จากสูตรโครงสร้างต่อไปนี้เป็นกรดไขมันชนิดใด และพบได้ที่แหลง่ใด 
 
 
 
 
 
 
 ก. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันไก่ น้ำมันมะพร้าว 
 ข. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา 
 ค. กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย 
 ง. กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำปาล์ม น้ำมันเมล็ดฝา้ย 
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20. เราสามารถพบปริมาณกรดไขมันตามสูตรโครงสร้างต่อไปนี้มากที่สุดจากทีใ่ด 

  
 
 
 
 

 ก. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันไก่ น้ำมันมะพร้าว 
 ข. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา 
 ค. กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย 
 ง. กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำปาล์ม น้ำมันเมล็ดฝา้ย 

 

 

 

 

  

 
________ 
คะแนนท่ีได้ 
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สารอินทรีย์  หมายถงึ สารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก และมีธาตุอ่ืน ๆ 

เป็นองค์ประกอบร่วม เช่น ธาตุ H , O, N, P, S, Cl, และ Br  เป็นต้น 
ดังนั้นสารอินทรีย์ทุกชนิดจะต้องมีธาตุ C  อยู่ด้วยเสมอ จึงกล่าวได้ว่าสารอินทรีย์ 
คือสารประกอบของคาร์บอน 

สารอินทรีย์ในร่างกายหรือเรียกอีกอย่างว่าสารชีวโมเลกุลเป็นสารทีส่ิ่งมชีีวิตใช้ในการดำ

รงชีวิต ซึ่งจำแนกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  ลิพิด และกรดนิวคลีอิก 
ซึ่งทัง้สี่ประเภทเก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตคือ 
ช่วยให้ร่างกายเจรญิเติบโตให้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 
และช่วยถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อาหารที่รับประทานเข้าไปมีสารอาหาร 
6ประเภทคือไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ ซึ่งแรธ่าตุ 
วิตามินและน้ำไม่ใช่สารชีวโมเลกุลเนื่องจากเป็นสารอนินทรีย์ 
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กิจกรรมที่ 1 คาร์โบไฮเดรต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ลิพิด 

 

โปรตีน 

 

กรดนิวคลีอิก 

 

คาร์โบไฮเดรต 
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จุดประสงค์ของกิจกรรม  
 

สามารถสืบค้น วิเคราะห ์และอธิบาย 
เก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิง่มีชีวิต 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุม่ละ 2-3 คน เพ่ือศึกษากิจกรรม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งการเรียนรู ้
ห้องทวีปัญญา  
 3. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและสรุปลงในช่องว่างที่กำหนด 
จากนั้นตอบคำถามลงในชุดกิจกรรมให้สมบูรณ ์
 

     ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม  

  2 ชั่วโมง  
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คาร์โบไเดรต (Carbohydrate) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะ 
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 กิจกรรมที ่1.1 
 

                      โครงสร้างและหน้าท่ีของคาร์โบไฮเดรต 
 
คำช้ีแจงนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นโครงสร้างการแบ่งประเภท 
และหน้าท่ีของคาร์โบไฮเดรต 
จากแหล่งการเรียนรู้ห้องทวีปัญญาจากน้ันนำมาเรียบเรียงและสรุปลงในใบกิจกรรมใ
ห้ถูกต้องชัดเจน (ระยะเวลา 50 นาที) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 กิจกรรมที ่1.2 
คำช้ีแจง 
นักเรียนเติมโครงสร้างและแหล่งท่ีพบคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทลงในตาราง 
ให้ถูกต้อง(ระยะเวลา 30 นาที 

1.Monosaccharide  
โครงสร้าง แหล่งของMonosaccharide 
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

2 disaccharide 

โครงสร้าง แหล่งของdisaccharide 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

3. polysaccharide 
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โครงสร้าง แหล่งของpolysaccharide 
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กิจกรรมที่ 1.3 
 

 

 
คำชี้แจง�นักเรียนศึกษาและออกแบบการทดลองการทดสอบคาร์โบไฮเดรต 
จากนั้นนำข้อมูลที ่
ได้มาเติมลงในตารางให้ถูกต้อง (ระยะเวลา 40 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาร์โบไฮเดรต สารที่ใช้ทดสอบ ผลการทดสอบ 

น้ำตาลกลูโคส   
 

น้ำตาลซูโครส  
 

 

แป้ง  
 

 

ไกลโคเจน  
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จุดประสงค์ของกิจกรรม  
 

สามารถสืบค้น วิเคราะห ์และอธิบาย 
เก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิ่งมชีีวิตได้ 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุม่ละ 2-3 คน เพ่ือศึกษากิจกรรม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งการเรียนรู ้
ห้องทวีปัญญา หนังสือเรียน website 
 3. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและสรุปลงในช่องว่างที่กำหนด 
จากนั้นตอบคำถามลงในชุดกิจกรรมให้สมบูรณ ์
 

ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม  

  2 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
โปรตีน(Protein) 
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โปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตมากกว่า 50%ของน้ำหนักแหง้ของเซลล ์

ประกอบด้วยธาตุหลัก C,H,OและNและอาจมีธาตุอ่ืนเป็นองค์ประกอบ เช่น P, Fe, S 
หน่วยย่อยของโปรตีน คือ กรดอะมิโน มีอยู่ประมาณ 20 ชนิด 
ที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิง่มีชีวิตทั่วไป 

โปรตีนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากมีลำดับของการเรียงตัวและจำนวนกรดอะมิโนแตกต่างกัน 
กรดอะมิโนแต่ละชนิดสามารถต่อกันได้ด้วยพันธะโคเวเลนต์ที่มีชื่อเฉพาะว่า พันธะเพปไทด์ 
(peptide bond) 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของกรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์  

 
โปรตีนคืออะไร

? 
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คำชี้แจงนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและสืบค้นชนิดและหนา้ที่ของโปรตีนจากแหล่งการเรียนรู ้
ห้องทวีปัญญา หนังสือเรียน 
และนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและสรุปลงในใบกิจกรรมให้ถูกต้องชัดเจน(ระยะเวลา 40 นาท)ี 
 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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คำชี้แจง�นักเรียนศึกษาชนิดและหน้าที่การทำงานของโปรตีนแล้วเติมข้อความลงในช่องว่างใ
นตารางใหถู้กต้องสมบูรณ ์(ระยะเวลา 20 นาท)ี 
 
ชนิดของโปรตีน หน้าที่ ตัวอย่าง 

1. โปรตีนโครงสร้าง 
 
 

 
 

 

2. สะสมอาหาร  
 
 
 
 

 

3. ลำเลียง 
 

 
 
 
 
 

 
 

4. ฮอร์โมน  
 
 
 
 

 

5. เคลื่อนไหว  
 
 
 
 

 

6. ป้องกันตัว  
 
 
 
 

 

7. เอ็นไซม ์  
 
 
 
 

 

 
  

กิจกรรมที ่2.2 
2.2(Protein) 
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คำชี้แจง�นักเรียนเขียนแสดงตัวอย่างโครงสร้างของกรดอะมิโนทีจ่ำเป็นและไม่จำเป็นต่อ 
ร่างกายจัดทำมาในรูปแบบของตารางให้ชัดเจนและถูกต้อง (ระยะเวลา 20 นาท)ี 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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คำชี้แจง�นักเรียนศึกษาและทดลองการทดสอบโปรตีนจากนั้นเติมข้อความลงในตาราง 
ใหถู้กต้อง (ระยะเวลา 40 นาท)ี 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โปรตีน สารที่ใช้ทดสอบ ผลการทดสอบ 

น้ำนมวัว   
 

นมถั่วเหลือง  
 

 

ไข่แดง  
 

 

ไข่ขาว  
 

 

 
โปรตีนน้ีมีประโยชน์จริงๆเลยนะ  
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  จุดประสงค์ของกิจกรรม  
 

สามารถสืบค้น วิเคราะห ์และอธิบาย 
เก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของลิพิดที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิง่มีชีวิตได้ 
 

  คำชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุม่ละ 2-3 คน เพ่ือศึกษากิจกรรม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งการเรียนรู ้
ห้องทวีปัญญา หนังสือเรียน website 
 3. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและสรุปลงในช่องว่างที่กำหนด 
จากนั้นตอบคำถามลงในชุดกิจกรรมให้สมบูรณ ์
 

  ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม 

  2 ชั่วโมง  
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ลิพิด ประกอบด้วยธาตุ C , H และ O โดยอัตราส่วนจำนวนอะตอมของ H : O ไม่เท่กับ 
2 : 1 เหมือนคาร์โบไฮเดรต ลิพิดเป็นสารประกอบที่ละลายได้น้อยในน้ำ 
แต่ละลายได้ในตัวทำละลาย เช่น อีเทอร์เบนซนี คลอโรฟอร์ม และเอทานอล นอกจากนี ้
ลิพิดยังให้พลงังานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนทีม่ีน้ำหนักเท่ากัน (1 กรัมให้พลงังาน 9 
กิโลแคลอร)ี เป็นฉนวนช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
ป้องกันการกระทบกระแทกของอวัยวะภายใน  

 

 

 

  

   ไตรเอซีลกลเีซอรอล (Triacylglycerols) 

 

ตัวอย่างครับ 
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คำชี้แจง�นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นประเภทของลิพิด ศึกษาโครงสร้างการทำงานของ 
ลิพิดแต่ละประเภทจากแหลง่การเรียนรู ้ห้องทวีปัญญา หนังสือเรียน อินเตอร์เน็ต 
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและสรุปลงในใบกิจกรรมให้ถูกต้อง(ระยะเวลา 60 นาท)ี 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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คำชี้แจง�นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัวแล้วตอบคำถาม 
ต่อไปนี ้(ระยะเวลา 10 นาท)ี 
 
1. กรดไขมันแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ ่ๆ 2 กลุ่ม คือ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2.  โครงสร้างของกรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมมรีูปร่างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
(เขียนแสดงโครงสร้างไขมนัทัง้สอง)  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3.  กรดไขมันอ่ิมตัวสามารถพบได้จากสิง่ใดบ้าง 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4.  กรดไขมันไม่อ่ิมตัวสามารถพบได้จากสิง่ใดบ้าง 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  

กิจกรรมที ่3.2 
3.23.2(Protein

) 

 

 



151 
 
 

เปรียบเทียบกรดไขมันไม่อ่ิมตัวในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ 
 
 

คำชี้แจง�นักเรียนทำกิจกรรมเปรียบเทียบกรดไขมันไม่อ่ิมตัวในน้ำมันพืช 
และน้ำมันสัตว์ (ระยะเวลา 50 นาท)ี 
 

จุดประสงค์ 
_______________________________________________________________________________ 
อุปกรณ์การทดลอง 
_______________________________________________________________________________ 
วิธีการทดลอง (วาดรูป) 

 

 

ผลการทดลอง 

หลอดที ่ สารในหลอดทดลอง ผลการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน 
1 น้ำมันมะพร้าว  
2 น้ำมันปาล์ม  
3 น้ำมันหม ู  
5 น้ำมันถั่วเหลือง  

 

สรุปผลการทดลอง 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
คำถาม 
1. น้ำมันชนิดใดที่มีพันธะคู่(double bond)มากที่สุดและน้อยที่สุด 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
2. นักเรียนควรตัดสินใจเลือกใช้น้ำมันชนิดใด เพราะเหตุใด 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมที ่4 กรดนวิคลอีีก และวิตามิน 

 

 

 

 

 

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม  

 

สามารถสืบค้น วิเคราะห ์และอธิบาย 
เก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอีกและวิตามนิที่เป็นองค์ประกอบของเซลลส์ิ่งมีชีวิต
ได้ 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม 

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุม่ละ 2-3 คน เพ่ือศึกษากิจกรรม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งการเรียนรู ้
ห้องทวีปัญญา หนังสือเรียน website 
 3. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและสรุปลงในช่องว่างที่กำหนด 
จากนั้นตอบคำถามลงในชุดกิจกรรมให้สมบูรณ ์

 

 ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม  

  2 ชั่วโมง  
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กรดนิวคลีอิกถูกค้นพบครัง้แรกในนิวเคลียสของเซลล ์มี 2 ชนิด คือ  
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid, DNA ) พบ DNA ในโครโมโซม 

 เป็นตัวสำคัญในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในนิวเคลียส 
 กรดนิวคลีอิกอีกชนิดหนึ่ง คือ กรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid ,RNA) 

พบในไรโบโซมRNAและในไซโตพลาสซึม มหีน้าที่เก่ียวข้องกับการสร้างโปรตีน ทั้ง DNA และ 
RNA เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ 

 
 

 
 

คำชี้แจง� นักเรียนสืบค้นโครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอีกจากแหล่งการเรียนรู ้ 
 ห้องทวีปัญญา และอินเตอร์เน็ต จากนั้นนำข้อมูลมาเรียบเรียงและสรุป 
      ลงในใบกิจกรรมใหถู้กต้อง (ระยะเวลา 40 นาท)ี 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

คำชี้แจง�ให้นักเรียนเขียนอธิบายถึงความแตกต่างของDNA และ RNA มาอย่างละเอียด 
        (ระยะเวลา 40 นาท)ี 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

กิจกรรมที ่4.1 

กิจกรรมที ่4.2 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

เป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณน้อย แต่ก็ไม่สามารถขาดได้ 
ถ้าขาดจะทำให้ระบบร่างกายของเราผิดปกติ หรือเกิดโรคต่างๆได้ วิตามินแบ่งออกเป็น 2 พวก 
ได้แก่ 

1. วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค 
2. วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามินซ ีและวิตามินบีรวม 

  

วิตามิน 
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คำชี้แจง�นักเรียนศึกษาชนิดและหน้าที่ของวิตามินจากแห่งการเรียนรู้หนงัสือเรียนจากนั้นให้
นักเรียนทำแบบทดสอบโดยเติมข้อความลงในช่องว่างกำหนดใหใ้นตารางใหส้มบูรณ์และถูกต้อง 
(ระยะเวลา 40 นาท)ี 

ประเภท/ชนิดของวิตามิน หน้าที ่ แหล่งอาหาร 

วิตามินเอ (Retinol)  

 

 

วิตามินดี ( Cholecalciferol )  

 

 

วิตามินอี ( Tocopherol )  

 

 

วิตามินเค ( Phylloquinone )  

 

 

วิตามินบี1 ( Thiamine ) 
 

 

 

วิตามินบี2 ( Riboflavin )  

 

 

วิตามินบี5 ( Niacin )  

 

 

 

กิจกรรมที ่4.3 
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ประเภท/ชนิดของวิตามิน หน้าที ่ แหล่งอาหาร 

วิตามินบี6 ( Pyridoxine )  

 

 

 

วิตามินบี12 ( Cobalamin)  

 

 

 

วิตามินซ ี( Ascobic acid )  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(หลังเรียน) 
 

คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคำตอบเดียว (เวลา 1 

ชั่วโมง) 
 

1. จากแผนภาพโครงสร้างคาร์โบไฮเดรต ข้อใดถูกต้องทีสุ่ด 
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ตัวเลือก ประเภท พันธะเคม ี จำนวนโมเลกุลน้ำที่เกิด 
ก. มอโนแซ็กคาไรด์ ไอออนิก 1 
ข. โอลิโกแซ็กคาไรด์ ไกลโคซิดิก 2 
ค. พอลิแซ็กคาไรด์ ไฮโดรเจน 3 
ง. พอลิแซ็กคาไรด์ เพปไทด์ 4 

 
 

2. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนเมล็ดงาที่บดละเอียด สารละลายดังกล่าวจะเป็นอย่างไร 
 ก. ไม่เปลี่ยนส ี   
 ข. เปลี่ยนเป็นสีดำ 
 ค. เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำ   
 ง. เปลี่ยนสีน้ำเงิน 
 

3. จากการทดลองต่อไปนี ้
  หลอดที ่1  ใส่น้ำอ้อย 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่2  ใส่น้ำผึ้ง 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่3 ใส่ข้าวโพดต้มที่เค้ียวให้ละเอียดก่อน 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่4 ใส่ข้าวสุกบดละเอียด 1 ช้อนตวง 
 เติมสารละลายเบเนติกต์ลงในหลอดทดลองทุกหลอดๆละ 3 มิลลิลิตร 
แล้วนำหลอดทดสอบทั้งหมดนี้มาต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 1 – 2 นาท ี
หลอดทดสอบใดเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนติกต์ 

 ก. หลอดที ่1 และ 2     
 ข. หลอดที ่3 และ 4 
 ค. หลอดที ่1 และ 3 
 ง. หลอดที ่2 และ 3 
4. ข้อเลือกใดเรียงลำดับขนาดโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตจากใหญ่ไปหาเล็กได้อย่างถูกต้อง 
 ก. แป้ง , เด็กซ์ตริน , มอลโทส , กลูโคส  

 ข. แป้ง , มอลโทส , เด็กซ์ตริน , กลูโคส  
  ค. เด็กซ์ตริน , แป้ง , มอลโทส , กลูโคส  
  ง. เด็กซ์ตริน , มอลโทส , แป้ง, กลูโคส 
 

5. ข้อใดแปลผลการทดลองจากตารางได้ถูกต้อง 
 น้ำแป้ง + น้ำย่อย + ไอโอดีน 

หลอดที ่1 หลอดที ่2 หลอดที ่3 หลอดที ่4 
เวลาการทดลอง 
สีที่ปรากฏ 

0 นาท ี
สีน้ำเงินเข้ม 

5 นาท ี
น้ำเงิน 

10 นาท ี
สีฟ้า 

15 นาท ี
ไม่ม ี
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 ก. หลอดที ่1  แสดงปฏิกิริยาระหว่างน้ำแป้งน้ำย่อยมากที่สุด 
 ข. น้ำแป้งสามารถถูกไฮโดรไลซิสหมดภายใน 15 นาท ี
 ค. เวลาที่เหมาะสมในการทดสอบแป้งคือ 10 นาท ี
 ง. ประสทิธิภาพของน้ำย่อยเป็นสัดส่วนผกผันกับเวลาที่ใช ้
 

6. จากการวิเคราะห์อาหาร 4 ชนิด พบธาตุที่เป็นองค์ประกอบดังตาราง 
สารอาหารชนิดใดที่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโปรตีน 
 

สารอาหาร P Q R S 
ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ C 

H 
O 
N 
S 

C 
H 
O 
P 

C 
H 
O 
S 

C 
H 
O 
N 
S 
P 

 

  ก. สารอาหาร P   
  ข. สารอาหาร Q 
  ค. สารอาหาร S   
  ง สารอาหาร R 
7.  พ.ศ.2480 ได้เกิดโรคระบาดในประเทศอินโดนีเซีย ชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า โรคเบอรี่เบอรี ่
ผู้ป่วยมีอาการประสาทอ่อน หงุดหงิด และกล้ามเนื้ออ่อนแรงลง 
ต่อมานายแพทย์ผู้หนึ่งได้ลองเอาข้าวที่ชาวพ้ืนเมืองกินไปให้สัตว์กิน 
ปรากฏว่าสัตว์ป่วยเป็นแบบเดียวกัน เมื่อเอาข้าวคลุกกับรำใหส้ัตว์ป่วยกินอาการป่วยก็หาย 
นักเรียนคิดว่าผู้ป่วยขาดวิตามินชนิดใด และวิตามินนั้นมมีากในอาหารชนิดใด 

  ก. วิตามิน เอ มีมากใน ใบยอ ใบทองหลาง ใบชะพลู หัวผักกาด 
  ข. วิตามิน บี 1 มีมากในไข่ นม ถั่ว ยีสต์ เนื้อสัตว์ 
  ค. วิตามิน บี มีมากในส้ม แตงกวา เห็ด น้ำมันตับปลา 
  ง. วิตามิน เค มีมากใน มะละกอสุก กล้วยหอม มะเขือเทศ ผักบุ้ง 
 

8. เซลลูโลส ไกลโคเจน แป้ง มีความเหมือนกันในลักษณะใด 
 ก. มีองค์ประกอบเป็นกลูโคสเหมือนกัน   
 ข. การเรียงตัวของโมเลกุลเหมือนกัน 
 ค.น้ำหนักโมเลกุลเท่ากัน   
 ง. มีการแตกแขนงของโมเลกุลเหมือนกัน 
 

9. ผู้ที่ขาดวิตามิน K เลือดจะแข็งตัวช้ามาก เป็นเพราะเหตุใด 
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 ก.  ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดน้อย  
 ข.  เนื้อเย่ือที่ปากแผลสร้างทรอมโบพลาสทนิน้อย  
 ค.  ตับสร้างโพรทรอมบินน้อย 
 ง.  ตับและไขกระดูกสร้างโพรทรอมบินและเกล็ดเลือดนอ้ย 
 

10. จากแผนภาพโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตต่อไปนี ้สามารถพบในอาหารประเภทใด 
 
 
 

ก. น้ำตาลทราย   
ข. น้ำอ้อย 
ค. น้ำผึ้ง   
ง. น้ำนม 
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11. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับมอโนแซ็กคาไรด์ 
 ก. เป็นชีวโมเลกุลสำคัญและจำเป็นในเมแทบอลิซึมของเซลล ์
 ข. ถ้าประกอบด้วยออกซิเจน6 อะตอม เรียกว่า hexose 
 ค. มอโนแซ็กคาไรด์ที่มสีูตรโมเลกุลเหมือนกัน อาจมสีมบัติทางกายต่างกันได้ 
  ง. มอโนแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุล อาจมสีูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีการจัดตัวของ 

อะตอมต่างกัน 
 

12. จากสูตรโครงสร้างต่อไปนี ้น่าจะเป็นกรดไขมันชนิดใด  และพบได้ที่แหล่งใด 
 
 
 
 
 
 
 

 ก. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันไก่ น้ำมันมะพร้าว 
 ข. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา 
 ค. กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย 
 ง. กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำปาล์ม น้ำมันเมล็ดฝา้ย 
 

13. จากสูตรโครงสร้างของลิพิดต่อไปนี ้ ข้อใดถูกต้องทีสุ่ด 
 

 

 

 

 

ตัวเลือก จำนวนโมเลกุล 
ลิพิด กรดไขมัน น้ำ 

ก. 1 1 1 

ข. 1 2 3 

ค. 1 3 3 

ง. 3 3 4 

 



161 
 

 

14. เซลล์ที่มีชีวิตสามารถสังเคราะหโ์ปรตีนเองได้จากคำสั่งของ DNA 
แต่มนุษย์เรายังต้องรับประทาน โปรตีนให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพราะเหตุใด 

  ก. เซลล์สงัเคราะห์โปรตีนได้ในปรมิาณไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย 
  ข. เซลล์สงัเคราะหโ์ปรตีนได้ไม่ครบทกุชนิดทีจ่ำเป็นต่อการเจริญของร่างกาย 
  ค. โปรตีนที่เซลลส์ังเคราะห์ข้ึนเองจะไม่เข้าสู่วัฏจักรเครบส์เพ่ือสร้างพลงังาน 
  ง. 
เซลล์ต้องการวัตถุดิบที่จำเป็นบางอย่างมากโปรตีนที่รับประทานเข้าไปเพ่ือใชใ้นการ 
               สังเคราะห์โปรตีนของตัวเอง 

15. โมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่ต่อไปนี้เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยที่เหมือนกัน 
หรือไม่เหมือนกันจำนวนมากเข้าด้วยกัน ยกเว้นสารใด 

 ก. DNA      
 ข. steroid   
 ค. Cellulose      
 ง. Enzyme 

16. สายเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 5 ชนิดๆละ 1โมเลกุล จะมมีีลำดับของกรดอะมิโน 
 ที่แตกต่างกันได้ก่ีแบบ 

  ก. 5 แบบ      
  ข. 25แบบ 
  ค. 100แบบ      
  ง. 120แบบ 
17. เราสามารถพบปริมาณกรดไขมันตามสูตรโครงสร้างต่อไปนี้มากที่สุดจากทีใ่ด 
  
 
 
 
 

ก. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันไก่ น้ำมันมะพร้าว 
ข. กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว พบในน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา 
ค. กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย 
ง. กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตัว พบในน้ำปาล์ม น้ำมันเมล็ดฝา้ย 

18. เมื่อทดลองแช่ขวดน้ำมัน A และขวดน้ำมันB ในตู้เย็น1 คืน พบว่าA แข็งตัว แต่น้ำมัน B 
ยังเป็นของเหลว พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ข้อใดถูก 
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 น้ำมัน A น้ำมัน B 
1 มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีจุดหลอมเหลวสูง 
2 มีกรดไขมันอ่ิมตัวมาก มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวมาก 
3 เหม็นหนืยาก เหม็นหนืง่าย 

  ก. 1 เท่านั้น   
  ข. 2 และ 3 เท่านั้น 
  ค. 1 และ 3 เท่านั้น   
  ง. ทั้ง 12 และ 3 
19. ถ้านักเรียนพบว่าตัวเองมีอาการเบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และมีอาการเหน็บชา 
นักเรียนควรจะป้องกันโดยเลือกรับประทานอาหารชนิดใด 

 ก. ถั่วลิสงต้ม นมสด ปลาดิบ 
 ข. นมสด ไข่ไก่ เครื่องในสัตว์ 
 ค. ข้าวกล้อง ลูกเดือย ถั่วเขียว 
 ง. ปลาดิบ ผักใบเขียว ฝักทอง 
20. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอาหาร 3 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
และโปรตีนสารตัวใดที่พบเฉพาะในโปรตีน 

 ก. หมู่ไฮโครคาร์บอน     
 ข. หมู่คาร์บอกซิล  
 ค. หมู่ไฮดรอกซลิ     
 ง. หมู่อะมนี  
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
  

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

 
         แบบทดสอบหลังเรียน 

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

 

 
ตารางการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารอินทรีย์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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จุดประสงค ์
การเรียนรู้ ความรู้-ความจำ ความเข้าใจ การนำความรู้

ไปใช ้
ทักษะกระบวนกา

รทางวทิยาศาสตร ์
1.
 สืบค้นและอภิ
ปรายเก่ียวกับสาร
อนินทรีย์ได้ 
2.
 อธิบายโครงสร้
างและบทบาทขอ
งสารอินทรีย์ที่เป็
นองค์ประกอบขอ
งเซลลส์ิ่งมชีีวิตได้ 

1 ข้อ 
ข้อ 30 
 
12 ข้อ 
ข้อ 5,9,10,11,12, 
13,14, 16,17,19, 
24,26 

2 ข้อ 
2,3 
 
5 ข้อ 
ข้อ 8,15, 
27,28,29 
 

1 ข้อ 
ข้อ 21 
 
- 

7 ข้อ 
ข้อ 1,4,7,18, 22, 
23, 25 
 
2ข้อ 
ข้อ 6,20, 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

เรื่องสารอินทรีย์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

คำชี้แจง   ทำเครื่องหมาย  X  หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สดุเพยีงข้อเดยีว 
 
 

1. ข้อเลือกใดเรียงลำดับขนาดโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตจากใหญ่ไปหาเล็กได้อย่างถูกต้อง 
 ก.  แป้ง , มอลโทส , เด็กซ์ตริน , กลูโคส   

ข.  แป้ง , เด็กซ์ตริน , มอลโทส , กลูโคส 
 ค.  เด็กซ์ตริน , แป้ง , มอลโทส , กลูโคส   
 ง.  เด็กซ์ตริน , มอลโทส , แป้ง, กลูโคส 
2. สารอาหารประเภทโปรตีนมีความแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตและลิพิดอย่างไร 
 ก.  มีวิตามินบางชนิดสะสมอยู่ในโมเลกุลมากกว่า 
 ข.  ในปริมาณที่เท่าๆ กันจะให้พลงังานมากกว่า 
 ค.  เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่าในทุกเพศทุกวัย 
 ง.  ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักมีจำนวนมากกว่า 
3. เซลลูโลส ไกลโคเจน แป้ง มีความเหมือนกันในลักษณะใด 
 ก.  น้ำหนักโมเลกุลเท่ากัน   
 ข.  การเรียงตัวของโมเลกุลเหมือนกัน 
 ค.  มีองค์ประกอบเป็นกลูโคสเหมือนกัน   
 ง.  มีการแตกแขนงของโมเลกุลเหมือนกัน 
4. ถ้าเราบริโภคทัง้ไกลโคเจนและเซลลโูลสในปริมาณที่เท่าๆกัน ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร 
 ก.  นำสารทั้งสองชนิดไปสลายให้พลงังานในปริมาณที่เท่าๆกัน 
 ข.  นำเซลลูโลสไปสร้างเนื้อเย่ือได้แข็งแรงกว่าไกลโคเจน 
 ค.  นำเซลลูโลสไปใช้ประโยชนไ์ด้น้อยกว่าไกลโคเจน 
 ง.  ย่อยทั้งไกลโคเจนและเซลลโูลสให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดได้เสร็จสิ้นสมบูรณ ์
5. ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับมอโนแซ็กคาไรด์ 
 ก.  เป็นชีวโมเลกุลสำคัญและจำเป็นในเมแทบอลิซึมของเซลล ์
 ข.  ถ้าประกอบด้วยออกซิเจน 6 อะตอม เรียกว่า hexose 
 ค.  มอโนแซ็กคาไรด์ที่มสีูตรโมเลกุลเหมือนกัน อาจมสีมบัติทางกายต่างกันได้ 
 ง.  มอโนแซ็กคาไรด์ 2โมเลกุล อาจมสีูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีการจัดตัวของอะตอม  
                 ต่างกัน 
6. จากแผนภาพโครงสร้างของคารโ์บไฮเดรตต่อไปนี ้สามารถพบในอาหารประเภทใด 
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ก.  น้ำนม   
ข.  น้ำตาลทราย 
ค.  น้ำผึ้ง   
ง.  น้ำอ้อย 

7. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนเมล็ดงาที่บดละเอียด สารละลายดังกล่าวจะเป็นอย่างไร 
  ก.  ไม่เปลี่ยนส ี   
  ข.  เปลี่ยนเป็นสีดำ 
  ค.  เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำ   
  ง.  เปลี่ยนสีน้ำเงิน 
8. จากแผนภาพโครงสร้างคาร์โบไฮเดรต ข้อใดถูกต้องทีสุ่ด 

 

 

ตัวเลือก ประเภท พันธะเคม ี จำนวนโมเลกุลน้ำที่เกิด 

ก. มอโนแซ็กคาไรด์ ไอออนิก 1 
ข. โอลิโกแซ็กคาไรด์ ไกลโคซิดิก 2 
ค. พอลิแซ็กคาไรด์ ไฮโดรเจน 3 
ง. พอลิแซ็กคาไรด์ เพปไทด์ 4 

 

9. เซลล์ที่มีชีวิตสามารถสงัเคราะห์โปรตีนเองได้จากคำสัง่ของ DNA 
แต่มนุษย์เรายังต้องรับประทานโปรตีนให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพราะเหตุใด 

  ก.  เซลล์สงัเคราะห์โปรตีนได้ในปริมาณไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย 
  ข.  เซลล์สังเคราะหโ์ปรตีนได้ไม่ครบทุกชนดิทีจ่ำเป็นต่อการเจริญของร่างกาย 
  ค.  โปรตีนที่เซลลส์ังเคราะห์ข้ึนเองจะไม่เข้าสู่วัฏจักรเครบส์เพ่ือสร้างพลงังาน 
  ง.  เซลล์ต้องการวัตถุดิบที่จำเป็นบางอย่างมาก 
โปรตีนที่รับประทานเข้าไปเพ่ือใชใ้นการ 
            สังเคราะหโ์ปรตีนของตัวเอง 

10. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอาหาร 3 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน 
สารตัวใดที่พบเฉพาะในโปรตีน 

  ก.  หมู่อะมีน  
ข.  หมู่คาร์บอกซิล  
ค.  หมู่ไฮดรอกซิล  
ง.  หมูไ่ฮโครคาร์บอน 
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11. จากการวิเคราะห์อาหาร 4 ชนิด พบธาตุที่เป็นองค์ประกอบดังตาราง 
สารอาหารชนิดใดที่สามารถสรุปได้ ว่าเป็นโปรตีน 

 

สารอาหาร P Q R S 
ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ C 

H 
O 
N 
S 

C 
H 
O 
P 

C 
H 
O 
S 

C 
H 
O 
N 
S 
P 

 ก.  สารอาหาร P   
 ข.  สารอาหาร Q 
 ค.  สารอาหาร R   
 ง  สารอาหาร S 
 

12. 
ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อให้ความร้อนกับอาหารเป็นเวลานานจนสายเปปไทด์
สลายตัวเป็นกรดอะมิโน 
ก.  denaturation      
ข.  hydrolysis   
ค.  Glycolysis      
ง.  phosphorylation 
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13. โมเลกุลอินทรีย์ขนาดใหญ่ต่อไปนี้เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยที่เหมือนกัน 
หรือไม่เหมือนกัน จำนวนมากเข้าด้วยกัน ยกเว้นสารใด 

 ก.  steroid      
ข.  Cellulose   
ค.  DNA      
ง.  Enzyme 

14. เราจะพบ polysaccharide แบบโครงสร้างได้ใน 
 a) กระดองปู b) ตับหม ู c) ผนังเซลล์ยีสต์ 

ก.  a  b    
ข.  a  c    
ค.  b  c    
ง.  a  b  c 

15. สายเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 5 ชนิดๆละ 1โมเลกุล จะมมีีลำดับของกรดอะมิโน 
 ที่แตกต่างกันได้ก่ีแบบ 

  ก. 5 แบบ      
  ข. 25แบบ 
  ค. 100แบบ      
  ง. 120แบบ 
16. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ  
  ก.  เขาควาย นอแรด     
  ข.  เส้นไหม ใยป่าน  
  ค.  ใยแมงมมุ พิษง ู     
  ง.  ผม นมวัว 
17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับ monosaccharide 
  ก.  glucoseเป็นน้ำตาลที่พบมากที่สุดในหลอดเลือดแดงของมนุษย์ 
  ข.  fructoseมีความสำคัญกับระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
  ค.  galactoseอาจได้จากการย่อยน้ำตาลในนมวัว 
  ง.  riboseเป็นองค์ประกอบสำคัญในสารพันธุกรรมหลักของคนเรา 
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18. สาเหตุสำคัญทีสุ่ดที ่cellulose เหมาะที่จะเป็นสารในผนังเซลล์ของพืชชัน้สงู คือข้อใด 

  ก.  แต่ละ monomer เชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ที่แข็งแรง 
  ข.  ไม่มีการแตกแขนง รูปร่างมีระเบียบ 
  ค.  ไม่สามารถย่อยได้ในร่างกายสัตว์ที่กินพืช 
  ง.  มีพันธะไฮโตรเจนที่แข็งแรงเชื่อมระหว่างสายที่มีระเบียบ 
19. ข้อใดเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย  
  ก.  กรดไลโนเลอิก   กรดบิวไทริก  กรดอะแรคไคโดนิก 
  ข.กรดอะแรคไคโดนิกกรดคาร์บอริก  กรดไลโนเลนิก 
  ค.กรดไลโนเลอิก   กรดบิวไทริก  กรดไลโนเลนิก     
 ง.กรดไลโนเลอิก    กรดไลโนเลนิก    กรดอะแรคไคโดนิกในปี  
 

20. เมื่อทดลองแช่ขวดน้ำมัน A และขวดน้ำมันB ในตู้เย็น1 คืน พบว่าA แข็งตัว แต่น้ำมัน B 
ยังเป็นของเหลว พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ข้อใดถูก 

 
 น้ำมัน A น้ำมัน B 
1 มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีจุดหลอมเหลวสูง 
2 มีกรดไขมันอ่ิมตัวมาก มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวมาก 
3 เหม็นหนืยาก เหม็นหนืง่าย 

  ก. 1 เท่านั้น   
  ข. 2 และ 3 เท่านั้น 
  ค. 1 และ 3 เท่านั้น   
  ง. ทั้ง 12 และ 3 
21. ถ้านักเรียนพบว่าตัวเองมีอาการเบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และมีอาการเหน็บชา 
นักเรียน 
ควรจะป้องกันโดยเลือกรับประทานอาหารชนิดใด 

 ก.  ถั่วลิสงต้มนมสด ปลาดิบ 
 ข.  นมสดไข่ไก่เครื่องในสัตว์ 
 ค.  ข้าวกล้องลูกเดือยถั่วเขียว 
 ง.  ปลาดิบผักใบเขียวฝักทอง 
 

 

22. พ.ศ.2480 ได้เกิดโรคระบาดในประเทศอินโดนเีซีย ชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า โรคเบอรี่เบอรี ่
ผู้ป่วยมีอาการประสาทอ่อน หงุดหงิด และกล้ามเนื้ออ่อนแรงลง 
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ต่อมานายแพทย์ผู้หนึ่งได้ลองเอาข้าวที่ชาวพ้ืนเมืองกินไปให้สัตว์กิน 
ปรากฏว่าสัตว์ป่วยเป็นแบบเดียวกัน 
เมื่อเอาข้าวคลุกกับรำให้สัตว์ป่วยกินอาการป่วยก็หายไปนักเรียนคิดว่าผู้ป่วยขาดวิตามินชนิ
ดใด และวิตามินนั้นมีมากในอาหารชนิดใด 

 ก.  วิตามิน เอ  มีมากใน ใบยอ ใบทองหลาง ใบชะพลู หัวผักกาด 
 ข.  วิตามิน บี 1  มีมากในไข่ นม ถั่ว ยีสต์ เนื้อสัตว์ 
 ค.  วิตามิน บี  มีมากในส้ม แตงกวา เห็ด น้ำมันตับปลา 
 ง.  วิตามิน เค  มีมากใน มะละกอสุก กล้วยหอม มะเขือเทศ ผักบุ้ง 
 

23. จากการทดลองต่อไปนี ้
  หลอดที ่1  ใส่น้ำอ้อย 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่2  ใส่น้ำผึ้ง 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่3 ใส่ข้าวโพดต้มที่เค้ียวให้ละเอียดก่อน 1 ช้อนตวง 
  หลอดที ่4 ใส่ข้าวสุกบดละเอียด 1 ช้อนตวง 
 เติมสารละลายเบเนติกต์ลงในหลอดทดลองทุกหลอดๆละ 3 มิลลิลิตร 
แล้วนำหลอดทดสอบทั้งหมดนี้มาต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 1 – 2 นาท ี
หลอดทดสอบใดเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนติกต์ 

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

24. กลูโคสมีประโยชน์โดยตรงต่อร่างกายนักเรียนอย่างไร 
  ก.  สร้างโพรโทพลาซึม 
  ข.  ป้องกันโรคดีซ่าน 
  ค.  ใชใ้นการหายใจ 
 ง.  สังเคราะห์เป็นแป้ง 
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25. ข้อใดแปลผลการทดลองจากตารางได้ถูกต้อง 
 น้ำแป้ง + น้ำย่อย + ไอโอดีน 

หลอดที ่1 หลอดที ่2 หลอดที ่3 หลอดที ่4 
เวลาการทดลอง 
สีที่ปรากฏ 

0 นาท ี
สีน้ำเงินเข้ม 

5 นาท ี
น้ำเงิน 

10 นาท ี
สีฟ้า 

15 นาท ี
ไม่ม ี  

 ก. หลอดที ่1  แสดงปฏิกิริยาระหว่างน้ำแป้งน้ำย่อยมากที่สุด 
 ข. น้ำแป้งสามารถถูกไฮโดรไลซิสหมดภายใน 15 นาท ี
 ค. เวลาที่เหมาะสมในการทดสอบแป้งคือ 10 นาท ี
 ง. ประสทิธิภาพของน้ำย่อยเป็นสัดส่วนผกผันกับเวลาที่ใช ้
 

26. ผู้ที่ขาดวิตามิน K เลือดจะแข็งตัวช้ามาก เป็นเพราะเหตุใด 
 ก.  ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดน้อย  
 ข.  ตับสร้างโพรทรอมบินน้อย 
 ค.  เนื้อเย่ือที่ปากแผลสร้างทรอมโบพลาสทินน้อย  
 ง.  ตับและไขกระดูกสร้างโพรทรอมบินและเกล็ดเลือดนอ้ย 
 

27.  จากสูตรโครงสร้างของลิพิดต่อไปนี ้ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวเลือก จำนวนโมเลกุล 
ลิพิด กรดไขมัน น้ำ 

ก. 1 1 1 

ข. 1 2 3 

ค. 1 3 3 

ง. 3 3 4 

 

28. จากสูตรโครงสร้างต่อไปนี ้เป็นกรดไขมนัชนิดใด และพบได้ที่แหล่งใด 
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 ก.  กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว   พบในน้ำมันไก่   น้ำมันมะพร้าว 
 ข.  กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว   พบในน้ำมันถั่วเหลือง   น้ำมนังา 
 ค.  กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว  พบในน้ำมนัดอกทานตะวัน   น้ำมันดอกคำฝอย 
 ง.  กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตัว   พบในน้ำปาล์ม  น้ำมันเมลด็ฝ้าย 
 

29. เราสามารถพบปริมาณกรดไขมันตามสูตรโครงสร้างต่อไปนี้มากที่สุดจากทีใ่ด 
  

 

 
 

ก.  กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว   พบในน้ำมันไก่   น้ำมันมะพร้าว 
ข.  กรดไขมันชนิดอ่ิมตัว   พบในน้ำมันถั่วเหลือง   น้ำมนังา 
ค.  กรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว  พบในน้ำมนัดอกทานตะวัน   น้ำมันดอกคำฝอย 
ง.  กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตัว   พบในน้ำปาล์ม  น้ำมันเมลด็ฝ้าย 
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30. ข้อความต่อไปนี ้ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

 1.  วิตามินที่ละลายน้ำได้ ได้แก่ วิตามินเอ บีรวม ซ ีและเค 
 2.  การรับประทานวิตามินเป็นจำนวนมากจะสะสมในร่างกายช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกาย 
          ทำงานเป็นปกติ 
 3.  วิตามินเค 
มีหน้าทีส่ำคัญในการสร้างโปรตีนในตับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแข็งตัวของเลือด 
 4.  ร่างกายสามารถสงัเคราะห์วิตามินเอ และเคได้ ความจำเป็นในการได้รับจากอาหารจึง 
          น้อยลง 
 ก.  ข้อเลือก 1      

ข.  ข้อเลือก 3 
 ค.  ข้อเลือก 2 , 4      

ง.  ข้อเลือก 2 , 3 , 4 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์         ภาคเรียนที่ 1/2565 
วิชาเคม ี
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารอินทรีย ์   เวลา 10 ชั่วโมง 
**************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว  1. 1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิง่มีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 

และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิง่มีชีวิตที่ทำงานสัมพันธกั์น 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้  
สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้และนำความรูไ้ปใชใ้นการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมี
ชีวิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
อธิบายเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลลข์องสิ่งมชีีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 8. 

1ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความ
รู ้การแก้ปัญหา 
รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญม่ีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ 
ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวชี้วดั 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8. 1 ม.4-6/1 

ต้ังคำถามที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์หรือความสนใจ 
หรือจากประเด็นที่เกิดข้ึนในขณะนั้น 
ที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
   มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8. 1 ม.4-6/3 
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอ่ืน 
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และจำนวนครัง้ของการสำรวจตรวจสอบ 
เพ่ือให้ได้ผลที่มคีวามเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8. 1 ม.4-6/5 
รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง 
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ครอบคลุมทั้งในเชงิปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8. 1 ม.4-6/6 จัดกระทำข้อมูล 
โดยคำนึงถงึการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มรีะดับความถูกต้องและนำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เ
หมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8. 1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล 
และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระสำคัญ เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 8. 1 ม.4-6/10 
ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต้องมสี่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น 
และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตรท์ี่นำเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

 
จุดประสงค์การเรียนรูสู้่ตัวชีว้ัด  

1. บอกความสำคัญของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆได้ 
2. อธิบายโครงสร้างและบทบาทของคารโ์บโฮเดรต โปรตีน ไขมัน ลิพิด กรดนิวคลีอีก 
ได้ 

3. นำความรู้เรื่องสารอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
4. แสดงความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สาระสำคัญ 

สารอินทรีย์ที่พบในสิง่มีชีวิตเรียกว่าสารชีวโมเลกุล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอน 
และไฮโดรเจน สารอินทรีย์มีโครงสร้างหลายแบบเนื่องจากพันธะที่คาร์บอนอะตอมไม่เหมือนกัน 
ส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยามากที่สุดคือหมู่ฟังก์ชัน 
คาร์โบไฮเดรตจำแนกตามขนาดโมเลกุลเป็น 3 พวกคือ มอโนแซกคาไรด์ 
โอลิโกแซกคาไรด์ซึ่งถ้าม ี2 โมเลกุลเรียกว่าไดแซกคาไรด์ และพอลิแซกคาไรด์ โปรตีน 
ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน บางชนิดอาจมีฟอสฟอรัส 
และกำมะถนัด้วย โปรตีนเกิดจากโมเลกุลของกรดอะมิโนมาจับกันด้วยพันธะเพปไทด์ ลิพิด 
ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน จำแนกเป็นไขมัน ฟอสโฟลิพิด ไข 
และสเตรอยด์ ถ้าจำแนกตามโครงสร้างจำแนกเป็นลิพิดเชิงเด่ียวกับลิพิดเชิงซ้อน กรดนิวคลีอิก 
เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญไ่ด้แก่ดีเอ็นเอ ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ น้ำตาลดีออกซีไรโบส 
และหมู่ฟอสเฟต และอาร์เอ็นเอ ประกอบด้วนิวคลีโอไทด์ น้ำตาลออกซีไรโบส และหมู่ฟอสเฟต 
วิตามินเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่มหีน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
ความรู ้

สารอินทรีย์ 
- คาร์โบไฮเดรต 
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- โปรตีน 
- ลิพิด 
- กรดนิวคลีอีก 
- วิตามิน 

สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการทดลอง 
3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
5. ทักษะต้ังสมมติฐาน 
6. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้ 
2.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

คุณค่าพระวรสาร/อัตลักษณ์ของโรงเรยีน 
ความจริง   การงาน   

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 
ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองเรื่องสารอินทรีย์ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรยีน(ชัว่โมงที ่1) 
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยสนทนากับนักเรียนถงึวัตถุประสงค์ของการจัดเรียนรู้เพ่ิมเติม

ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
2. ครูแนะนำวิธีการเรียนรูผ้่านชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์และวิธีการใช้ชุดกิจกรรม 
4. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

ขั้นสอน (ชัว่โมงที ่2-9) (แบบ 5 E) 
5. นักเรียนและครรู่วมกันศึกษาและทบทวนความหมายหน้าที่ของสารอินทรีย์  
6. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 2-3 คน 
ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุดกิจกรรมดังนี ้

6.1 กิจกรรมที ่1 คารโ์บไฮเดรต(2 ชั่วโมง) 
1. 

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจุดประสงค์และคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม 
2. จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของคาร์โบไฮเดรต 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที1่.1 ศึกษาโครงสร้างหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต 

โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ห้องทวีปัญญา 
4. นักเรียนนำข้อมูลทีไ่ด้มาร่วมกันอภิปรายภายในห้องเรยีน โดยมีครูเป็นผูช้่วย 
5. ครูใช้เทคนคิ think-pair-chair 

โดยให้นกัเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นกลุ่ม 
6. นักเรียนทำแบบทดสอบกิจกรรมที1่.2 
7. 

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและทำการทดลองการทดสอบคาร์โบไฮเดรตจากนั้นนำข้อมูลม

าเติมลงในกิจกรรมที1่.3 
8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปโครงสร้างและหนา้ที่ของคาร์โบไฮเดรต 

6.2 กิจกรรมที ่2 โปรตีน (2 ชั่วโมง) 
1. 

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจุดประสงค์และคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม 
2. จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของโปรตีน 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่2.1 

ศึกษาชนิดและหน้าที่ของโปรตีนโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มรว่มกันสืบค้นข้อมูลจากแหลง่การเรียนรู้

ห้องทวีปัญญา หนังสือเรียน และอินเตอร์เน็ต 
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4. นักเรียนนำข้อมูลทีไ่ด้มาร่วมกันอภิปรายภายในห้องเรยีนโดยมีครูเป็นผูช้่วย 
5. ครูใหน้ักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกันและกันเป็นกลุ่ม 
6. นักเรียนทำแบบทดสอบกิจกรรมที ่2.2 ชนิดและหน้าทีข่องโปรตีน 
7. นักเรียนร่วมกันสืบค้นโครงสร้างของกรดอะมิโนและทำแบบทดสอบ 

ในกิจกรรมที ่2.3 
8. 

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและทำการทดลองการทดสอบโปรตีนจากนั้นนำข้อมูลมาเติมลง

ในกิจกรรมที ่2.3 
9. นักเรียนและครรู่วมกันอภิปรายสรุปโครงสร้างและหนา้ที่ของโปรตีน 

6.3 กิจกรรมที ่3 ลิพิด (2 ชั่วโมง) 
1. 

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจุดประสงค์และคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของลิพิด 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่3.1 ศึกษาการแบ่งประเภท 

โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของลิพิดโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหลง่กา

รเรียนรู้ห้องทวีปัญญา หนังสือเรียน และอินเตอร์เน็ต 
4. นักเรียนนำข้อมูลทีไ่ด้มาร่วมกันอภิปรายภายในห้องเรยีน โดยมีครูเป็นช่วย 
5. ครูใช้เทคนคิ think-pair-chair 

โดยให้นกัเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นกลุ่ม 
6. 

นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลกรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัวจากแหล่งการเรียนรู้หนัง

สือเรียนจากนั้นนักเรียนทำแบบทดสอบกิจกรรมที ่3.2  
7. นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันทำกิจกรรมที ่3.3 

ทดลองเปรียบเทียบกรดไขมันไม่อ่ิมตัวในน้ำมนัพืชและนำ้มันสัตว์บันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรม 
8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายโครงสร้างและหน้าที่ของลิพิด 

6.4 กิจกรรมที ่4 กรดนิวคลีอิก และวิตามิน (2 ชั่วโมง) 
1. 

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจุดประสงค์และคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของกรดนิวคลีอิก 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่4.1 

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิกโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่

งการเรียนรูห้้องทวีปัญญา หนังสือเรียน และอินเตอร์เน็ต 
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4. นักเรียนนำข้อมูลทีไ่ด้มาร่วมกันอภิปรายภายในห้องเรยีน โดยมีครูเป็นช่วย 
5. ครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกันเป็นกลุ่ม 
6. นักเรียนร่วมทำกิจกรรมที ่4.2 บอกความแตกต่างของDNA และ RNA 

โดยมีครูเป็นผูช้่วยในให้ความรู้เพ่ิมเติม 
7. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายโครงสร้างและหน้าที่ของกรดนิวคลีอิก 
8 นักเรียนร่วมกันอภิปรายทบทวนความหมายของวิตามิน 
10.นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวชนิดและหน้าที่ของวิตามินจากแห่งการเรียนรูห้

นังสือเรียน, website  
11. นักเรียนทำแบบทดสอบในกิจกรรมที4่.3ชนิดและหน้าที่ของวิตามิน 

ขั้นปฏิบัติและลงข้อสรุป (ชั่วโมงที่ 10)(แบบ 5 E) 
7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายโครงสร้างหน้าที่ของสารอินทรีย์ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอีกและวิตามิน 
8. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน (หลังเรียน) 
9. 

ครูนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการเรียนรูส้ารอินทรีย์ผ่านชุดกิจกรรมพัฒนาการเ
รียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

 
การวัดและประเมินผล 
 1.ครูประเมนิการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี ้
 -  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติงานกลุ่ม 

   2.ตรวจแบบทดสอบ 
    3. ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สื่อการสอน 

- ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เรือ่ง สารอินทรีย์ 
- วัสดุอุปกรณ์การทดลอง การทดสอบ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดไขมัน 

  
แหล่งการเรียนรู ้
 -  เคมเีล่ม 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 -  ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ ์สุวรรณพินิจ.ชวีวทิยา. กรงุเทพฯ : 
สำนักพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542-2543 
 -  ห้องทวีปัญญา 
 -  อินเตอร์เน็ต 
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การออกแบบวิธีการและเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงค ์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์ 
1. บอกความสำคัญของสาร 
ชีวโมเลกุลชนิดต่างๆได้ 

ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ร้อยละ 80 

2. 
อธิบายโครงสร้างและบทบาทของ
คาร์โบโฮเดรต โปรตีน ไขมัน ลิพิด 
กรดนิวคลีอีก ได้ 

ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ร้อยละ 80 

3.นำความรู้เรื่องสารอินทรีย์ไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิตประจำวันได้ 

ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ร้อยละ 80 

4.แสดงความใฝ่เรียนรู้และมุง่มั่นใ
นการทำงาน 

การสังเกต แบบสังเกต นักเรียน ร้อยละ 80 

 

แบบประเมินการเรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนนการทำแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมนิ ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. ความครบถ้วน ทำแบบฝึกหัดได้อย่าง
ครบถ้วน 

ทำแบบฝึกหัดได้มากก
ว่าครึ่งของจำนวนทั้งห
มด 

ทําแบบฝึกหดัได้น้อยก
ว่าครึEงของจํานวนทั Kงห
มด 

2. ความถูกต้อง ทำแบบฝึกหัดได้อย่าง
ถูกต้องมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ทำแบบฝึกหัดได้  
ร้อยละ50-80 

ทำแบบฝึกหัดได้น้อย
กว่าร้อยละ50 

3. ความเหมาะสม
ของลำดับข้ันตอน 

แสดงลำดับข้ันตอนขอ
งการทำแบบฝึกหัดชัด
เจนเหมาะสม 

สลับข้ันตอนของการท
ำแบบฝึกหัด 
เรียงลำดับข้ันตอนไม่เ
หมาะสม 

ไม่มีการแสดงลำดับข้ั
นตอนของการทำแบ
บฝึกหัด 

4. การตรงต่อเวลา ทำแบบฝึกหัดเสร็จตร
งตามกำหนดเวลา 

ทำแบบฝึกหัดเสร็จตร
งตามกำหนดเวลาเป็น
บางครั้ง 

ทำแบบฝึกหัดไม่เสรจ็
ตรงตามกำหนดเวลา 
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แบบประเมินการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

 

คนที ่
คะแนนก่อน 
เรียน 
(20) 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
คะแนนรวม 
(80) 

คะแนนหลงัเรียน 
(20) กิจกรรมที1่ 

(20) 
กิจกรรมที2่ 
(20) 

กิจกรรมที3่ 
(20) 

กิจกรรมที4่ 
(20) 

1 12 15 18 17 17 67 19 
2 6 15 16 17 12 60 17 
3 7 16 14 16 15 61 16 
4 9 19 20 20 19 78 17 
5 8 16 16 13 20 65 18 
6 9 16 16 16 18 66 18 
7 5 14 17 17 18 66 15 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน 

     (นางชลธิชา เก็นซ์) 
       ............/......................./..............



[Type here] 
 

บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
......................................................................................................
............................................. ........................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................. ...................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
....................... ..............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
............ .........................................................................................
.......................................................... ...........................................
......................................................................................................
..ปัญหา/อุปสรรค 
......................................................................................................
............................................. ........................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................. ................................................................... 
แนวทางแก้ไข 
......................................................................................................
............................................. ........................................................
........................................................................................... 
...................................................................................................... 

    ลงชื่อ .................................... ผู้บันทึก 
                                      ( ................................................... ) 
                .......... / .......... / .......... 
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