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    การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาประสิทธิผลของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจต
คติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล ได้ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา พบว่ามีคุณภาพระดับ ดี และน าไป
ทดสอบได้ประสิทธิภาพ 83.33/81.50 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากง่าย 0.24 
– 0.82 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.3 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น 0.88 แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าความยากง่าย 0.25 – 0.52 ค่าอ านาจจ าแนก 0.43 ขึ้นไป และค่า
ความเชื่อมั่น 0.81 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล มีค่าดัชนีความสอดคล้องและค่า
ความเชื่อมั่น 0.67 และ 0.70 ขึ้นไปตามล าดับ เมื่อน าส่ือมัลติมีเดียท่ีได้พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554   จ านวน 30 คน ใน 1 ห้องเรียน ท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เป็นเวลา 14 ชั่วโมง ใน 
5 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา
ความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการ
เรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลอยู่ในระดับ ดี 
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   The purposes of this research were to develop inquiry-based computer multimedia 
instruction on biomolecule topic for high school students and study the effective of inquiry-
based computer multimedia instruction on achievement, science process skills and 
attitudes towards learning about biomolecules. The computer multimedia instruction 
evaluated by content and  educational technology experts was at a good level. The 
efficiency was 83.33/81.50. The difficulty index of achievement test items were 0.24 – 0.82, 
the discrimination power was higher than 0.3 and the reliability was 0.88. The difficulty index 
of science process skills test items were 0.25 – 0.52. The discrimination power was higher 
than 0.43 and the reliability was 0.81. The validity and the reliability of the attitude test were 
higher than 0.67 and 0.70, respectively. The developed computer multimedia on 
biomolecule topic was used by 30 students of a cluster random sampling a Mathayomsuksa 
VI mathematic-science classroom of Srinagarindra the Princess Mother school 
Kanchanaburi  in semester 2 of academic year 2011  for 14 hours in 5 weeks. The results 
revealed  that  the achivement of biomolecule and science process skills after studying was 
significantly higher at .05 level  and the attitudes towards learning about biomolecules was 
at the good level. 
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 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.ปิยรัตน์   ดรบณัฑิต  ประธาน 

ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และผศ.พันเอกหญิง ดร. อลิสา เสนามนตรี คณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ ท่ีไดส้ละเวลาอันมีค่ามาเป็นท่ีปรึกษา พร้อมท้ังให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง  
จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 

กราบขอบพระคุณผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฤทธิชัย  ออ่นมิ่ง  อาจารย์  ดร.จารุวัส  หนูทอง  และ 
อาจารย ์ดร.ถนอมศักด์ิ  ศรีจันทรา  ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบและประเมินเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา โดยให้ค าแนะน าปรับปรุง พัฒนาบทเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณผู้ชว่ยศาสตราจารย์พนอ  อัศวรุจานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา สัมพันธ 
ชิต อาจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจรญิไพศาล  และอาจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ   ส่งศรีโรจน์  ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยว 
ชาญด้านเน้ือหาเคมี โดยให้ค าปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องท าให้บทเรียนมีเน้ือหาที่ถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ 

ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 
ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอบพระคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ 
สนับสนุนทุนวิจัย และเป็นแรงผลักดันส าคัญให้ผู้วิจัยมีโอกาสได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ซึ่งมีพระคุณสูงสุด และทุกคนในครอบครัว ท่ีให้การ 
สนับสนุน  และเป็นก าลังใจท่ีดีจนส าเร็จการศึกษา 

คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี    ขอมอบเป็นเครื่องบชูาพระคุณของบิดา  
มารดา ผู้มีพระคุณ ตลอดจนครู อาจารย์ทุกท่านท้ังอดีตและปัจจุบันท่ีให้การดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่ง
สอนและให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ 
เจริญก้าวหน้า รวมท้ังสร้างเสริมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของบุคคลมากขึ้นและเป็นเครื่องมือ
ส าคัญท่ีจะช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น  การส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ดังน้ัน  จึงมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องยกระดับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อท าให้คนไทยทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน 
และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาท่ียึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ียังให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เน่ืองจากวิชาดังกล่าวเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2544: ค าน า) แต่จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ กล่าวคือ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับต่ า โดยพิจารณาจากผลคะแนนของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) 
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2553 ท่ัวประเทศ พบว่ามี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 30.90 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบการ
การศึกษาแห่งชาติ) ครูน าวิธีการสอนบางอย่างมาใช้น้อยเช่น การสาธิตการทดลอง  การสืบค้นความรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. 2544 : บทคัดย่อ) นอกจากน้ันบางโรงเรียนยัง
มีส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ หนังสือและเอกสารค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ไม่ทันสมัย(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน . 2545: 19)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมีท่ีถือเป็นพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ  เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์   อาหาร หรือภาคอุตสาหกรรม (Cracolice; & 
Peters. 2004: 5) แต่จากการศึกษาพบว่าในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเกิดปัญหามากมายเน่ืองจาก
เป็นเน้ือหาที่เข้าใจยากเป็นนามธรรม ผู้เรียนจึงไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
จุลภาคพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมกับสมบัติของธาตุ และสสาร ท าให้ไม่สามารถเข้าใจ
เน้ือหาวิชาเคมีท่ีซับซ้อนขึ้นไปได้ (Canan; & Tekin.  2006: 1712) ประกอบกับสภาพบรรยากาศใน
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การเรียนส่วนใหญ่เป็นบรรยากาศเชิงลบท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถสังเกต ขบคิด  วิเคราะห์
ปัญหาได้ ผู้เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องท่ีไม่เข้าใจ (สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2544: 60-61) โดยเฉพาะเน้ือหาเรื่องสารชีวโมเลกุลท่ีเป็นพื้นฐานท้ังวิชา
เคมีและชีววิทยา ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่ิงมีชีวิต ผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ 
 อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
โดยใช้กระบวนการวิจัยตลอดมา จากงานวิจัยท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าส่ือมัลติมีเดียสามารถช่วยเสริม
การเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นได้ (ศูนย์พัฒนาหนังสือ  กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 14-17) ท้ังน้ีเน่ืองจากส่ือมัลติมีเดีย  เป็นการน าส่ือหลายๆ ประเภทมาใช้
ร่วมกันท้ังวัสดุ  อุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการเรียนรู้   
การใช้ส่ือมัลติมีเดียมีประโยชน์มากมาย สามารถอธิบายส่ิงท่ีซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น ขยายส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม (ณัฐกร สงคราม. 2553: 12)  ช่วยดึงดูดความสนใจ การสืบค้นเชื่อมโยงฉับไว  
ผู้เรียนสามารถทดสอบความเข้าใจเน้ือหาท่ีเรียนได้ (กิดานันท์  มลิทอง. 2543: 267) นอกจากน้ี 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังเอื้อให้นักออกแบบส่ือมัลติมีเดีย สามารถประยุกต์
ส่ือประเภทต่างๆ มาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างส่ือเหล่าน้ี เช่น เสียง วีดิทัศน์ กราฟิก 
ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหวต่างๆ การน าส่ือเหล่าน้ีมาใช้รวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมเรียกว่า ส่ือ
มัลติมีเดีย ผู้ใช้โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด
พิมพ์ค าตอบ หรือการใช้เมาส์เลือกภาพหรือข้อความท่ีต้องการ (ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 1)  การท่ีคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองต่อข้อมูลท่ีผู้ใช้ป้อนเข้าไปได้
ทันที ท าให้ผู้ท่ีใช้สื่อมัลติมีเดียส าหรับการศึกษา สามารถประเมินผลการเรียน หรือทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนของตนเองได้ ท าให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เพื่อเตรียมการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน หรือทราบประสิทธิผลของวิธีการสอนในเรื่องน้ันๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการสอนในครั้ง
ต่อไป นอกจากน้ันส่ือมัลติมีเดียยังส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคลกล่าวคือท าให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้
เร่ืองราวต่างๆ ตามความสนใจ ความสามารถทางสติปัญญา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ในส่ือมัลติมิเดียท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้หรือผู้เล่นได้น้ัน ท าให้การเล่นมีความท้าทายและเกิดความ
สนุกสนานมากขึ้น (แชมเบอร์. 2007: 1130-1135) องค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีจึงเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบเสริมสมองของผู้เรียน  นอกจากน้ี Kristen  Nelson (สนธิดา  เกยูรวงศ์. 2546: 8-11) ได้ให้
หลักการการเรียนรู้แบบเสริมสมองว่าประกอบด้วย  การแสวงหาความหมายและความเกี่ยวข้อง  
อารมณ์  การท าซ้ าและการฝึกซ้อม  พื้นความรู้เดิม เวลาท่ีเพียงพอ การให้ข้อมูลป้อนกลับทันที  การ
เรียนอย่างกระตือรือร้น   ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สือ่มัลติมีเดียจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จาก
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ประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกัน ได้ค้นพบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น (จริยา  
เหนียนเฉลย. 2549: 171)  ดังน้ันการใช้ส่ือมัลติมีเดียในการเรียนรู้จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถ
แก้ปัญหาทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวในข้างต้นได้ และนอกจากความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์แล้ว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบ
เสาะหาความรู้อีกด้วย 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนท่ีเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีจะช่วยให้ผู้ 
เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เน้ือหาวิชา ผู้เรียน
เป็นผู้เริ่มต้นในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้โดยวิธีการ
เช่นเดียวกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และเปล่ียนแนวคิดจากการท่ีเป็นผู้รับความรู้มาเป็นผู้
แสวงหาความรู้และให้ความรู้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าวิธีการสอน
รูปแบบน้ีมาใช้กับการสอนวิทยาศาสตร์ ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
หลักการของวิธีการสอนน้ีสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด และสอดคล้องกับการ
กระท าของนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์เช่นกัน  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนคือ 1) เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพทางสติปัญญาของผู้เรียน 2) ก่อให้เกิด
แรงจูงใจภายใน 3) ผู้เรียนได้ฝึกความคิดและการกระท า 4) ท าให้มีความรู้คงทนและเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ได้ 5) ท าให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 6) ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและมีความ
เชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น (ภพ เลาหไพบูลย์. 2534: 73; 2542: 123) นอกจากน้ียังมีผลงานวิจัย
จ านวนมาก (เจริญสุข คงชาติ. 2552: บทคัดย่อ; เยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์.2549: บทคัดย่อ; อรสา  
เอี่ยมสอาด. 2548: บทคัดย่อ)  พบว่าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  และการสอนด้วยวิธีน้ีสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได ้ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง (Yang; 
& Li. 2009: 506) ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความสามารถด้านสติปัญญา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควบคู่
ไปกับความเข้าใจในเน้ือหาวิชาอย่างลึกซึ้ง (National  research council. 2000: 18) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ท่ีสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ปฏิบัติ เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี  สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานท่ี 
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว   ผู้วจิัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  
เร่ืองสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนวิชาเคมี 
เร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา  ด้านทักษะกระบวนการทาง 



4 
 

วิทยาศาสตร์  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
 
ความส าคัญของการวจิัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีท าให้ได้ส่ือมัลติมีเดียท่ีใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสาร
ชีวโมเลกุล เพื่อเป็นส่ือหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีและเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้เรื่องสาร
ชีวโมเลกุล 
  
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  

2554   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี   จ านวน 131  คน  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 
3  ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(cluster random sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจ านวน 1  ห้องเรียน  จากท้ังหมด  3  ห้องเรียน จากน้ันรับสมัครนักเรียน
ตามความสมัครใจ จ านวนนักเรียน 30 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก ่

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ 

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสาร 
ชีวโมเลกุล  ซึ่งประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 



5 
 

เนื้อหา 
เน้ือหาที่ใช้เป็นเน้ือหาวิชาเคมี   ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 หน่วย  ดังน้ี  

หน่วยท่ี 1   โปรตีน 

หน่วยท่ี 2   คาร์โบไฮเดรต 
หน่วยท่ี 3   ลิพิด 

โดยการบรรจุเน้ือหาบทเรียนท้ัง 3 หน่วย ลงในแผ่น CD-ROM เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
ทุกเมื่อท่ีมีคอมพิวเตอร ์

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้เวลา 14  ชั่วโมง 5 สัปดาห์  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง  ส่ือ ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการน าเสนอ 
บทเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ในลักษณะข้อความ  ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์ และเสียง ท่ีมีการ
ตอบโต้ระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน ใช้โปรแกรม Macromedia Authorware  7  ในการ
ผลิตบทเรียน และมีบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส่ือประเภทส่ิงพิมพ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ประกอบการทดลอง โดยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลมีการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ได้แก่  

ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ (engagement)  เป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้ 
เรียนซึ่งเกิดจากการท่ีผู้เรียนได้ชมวีดีโอ เพลง ภาพเคล่ือนไหว หรือสถานการณ์ท่ีเป็นความรู้ใหม่หรือ
ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน  

ขั้นท่ี 2 ส ารวจและค้นหา (exploration)  เป็นข้ันท่ีผู้เรียนเผชิญหน้ากับปัญหาหรือเหตุ 
การณ์ท่ีชวนสงสัย แล้วได้รับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัปัญหาหรือเหตุการณ์น้ัน ผู้เรียนจะเป็นผู้ศึกษาข้อมูล  
หาความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตนเอง   

ขั้นท่ี 3 อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เป็นข้ันท่ีผู้เรียนน าข้อมูลท่ีได้ศึกษาหาความ 
สัมพันธ์แล้วมาอธิบายหรอืมาสรุปเป็นค าตอบหรือค าอธิบายของปญัหาหรือเหตุการณ์ท่ีชวนสงสัยน้ัน  

ขั้นท่ี 4 ขยายความรู้(elaboration) ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้มาแก้ไขหรือตอบปญัหาในสถาน 
การณ์ใหม่  

ขั้นท่ี 5 ประเมิน (evaluation) ประเมินการเรียนรู้ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร 
2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ดว้ยสื่อมัลติมเีดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง 
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สารชีวโมเลกุล  หมายถึงผลของการจัดการเรยีนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสาร
ชีวโมเลกุล  ท่ีพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจต 
คติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้  หมายถึง   ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้ 
ตามผลการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยก าหนดขึ้นในวิชาเคมี เร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยวัความสามารถ
ด้านต่างๆ  4  ด้าน ตามระดับขั้นของ บลูม ดังน้ีคือ  

1. ด้านความรู ้(knowledge) หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีเรียนมาแล้วจ า 
ไดเ้กี่ยวกับข้อเท็จจริง ค าศัพท์ กฎ แนวคิด และทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล 

2. ด้านความเข้าใจ(comprehension) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย  
ขยายความ  โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์  หลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาร
ชีวโมเลกุล 

3. ด้านการน าไปใช ้(application)  หมายถึง  ความสามารถในการน าความรู ้วิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนแล้วหรือสถาน 
การณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน ในเร่ืองสารชีวโมเลกุล  

4. ด้านการวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง ความสามารถในการตีความ แปลความจ าแนก 
ประเภทบอกความแตกต่าง หาความสัมพันธ์ ตลอดจนแยกแนวคิดหลักท่ีซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ ให้เข้า 
ใจได้ง่าย 

งานวิจัยน้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ของนักเรียนโดยให้นักเรียนท าแบบทด 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ข้อ  

4. ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการใชทั้กษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยพิจารณาจาก
คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวัความ 
สามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 3 ด้าน  คือ  

1. ทักษะการต้ังสมมติฐาน  หมายถึง ความสามารถในการให้ค าอธิบายส่ิงซึ่งเป็นค าตอบ 
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการทดลอง  หรือการคาดคะเนค าตอบท่ีคิดไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยการสังเกต และ
ความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน 

2. ทักษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐานโดยการทดลอง 
 ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง  การทดลองโดยใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และ 
การบันทึกผลการทดลอง 
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3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายถึง ความสามารถในการบอกความ 
หมายของข้อมูลท่ีได้จัดกระท า และสามารถลงขอ้สรุปจากข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด 

งานวิจัยน้ีวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยให้นักเรียนท าแบบทด 
สอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 6 ข้อ 

5. เจตคติต่อการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด  ความพอใจในประ 
สบการณ์การเรียนรู้  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยพิจารณาจากแบบ
วัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก ่
5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึงมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามล าดับ จ านวน 15 ข้อ 
 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2  

ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 80/80 
2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เร่ืองสารชีว 

โมเลกุลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

3. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชวี 
โมเลกุลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

4. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชวี 
โมเลกุลด้านเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล  อยู่ในระดับดี 

ตัวแปรตาม 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ 
-ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
-เจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีว
โมเลกุล 
 

ตัวแปรอิสระ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมัลตีมีเดีย 

แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.2 หลักจิตวิทยาในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.3 ขั้นตอนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.4 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
1.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับส่ือมัลติมีเดีย 
2.1 ความหมายของส่ือมัลติมีเดีย 
2.2 องค์ประกอบของส่ือมัลติมีเดีย 
2.3 บทบาทของส่ือมัลติมีเดียในการศึกษา 
2.4 การผลิตและการใช้ส่ือมัลติมีเดียในโรงเรียน 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือมัลติมีเดีย 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2 วิธีสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.2 การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

5. เอกสารที่เกี่ยวกับเจตคติ 
5.1 ความหมายของเจตคติ 
5.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
5.3 การวัดเจตคติ 
5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคติ 
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1. เอกสารท่ีเกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
บาส  คอนเท็น และคาริน (Bass; Contant; & Carin. 2009: 88)   กล่าวถึงการสอนแบบสืบ 

เสาะหาความรู้ ว่าเป็นการสอนท่ีนักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา ทักษะในการสืบเสาะหา
ความรู้ และความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นวิธี
เดียวกับท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้   ในการเรียนรูปแบบน้ีผู้เรียนจะสร้างความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาด้วยตน 
เอง โดยมีครูผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ นักเรียนจะใช้การต้ังค า 
ถาม  สืบหาหลักฐาน  ใช้การสังเกตการณ์ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาค าอธิบายและค าตอบท่ี
ต้องการ 
 คารินและซันด์(Carin; & Sund. 1980: 74-75) กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็น 
การสอนท่ีนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียง
ผู้แนะน า ผู้อ านวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายซึ่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้น้ีแบ่ง 
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.วิธีให้นักเรียนท างานหรือปฏิบัติการทดลอง (guided inquiry) เป็นวิธีการท่ีครูเป็นผู้ก าหนด 
ปัญหา  วางแผนการทดลอง   เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไว้เรียบร้อย   นักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติการทดลอง
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

2. วิธีสืบเสาะท่ีครูเป็นผู้วางแผนให้ (less quided inquiry)  ครูเป็นผู้ก าหนดปัญหา  แต่ให้นัก 
เรียนหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเริ่มต้ังแต่การตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ท าการทดลองถึง
สรุปผลการทดลอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก เรียกอีกชื่อว่า วิธีสอนแบบไม่ก าหนดแนวทาง 
(unstructured laboratory) 

3.วิธีสืบเสาะท่ีนักเรียนเป็นผู้วางแผนเอง (free inquiry)  นักเรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหาเอง วาง 
แผนการทดลอง ด าเนินการทดลอง ตลอดจนสรุปผลด้วยตัวนักเรียนเอง วิธีน้ีนักเรียนจะมีอิสระเต็มท่ี
ในการศึกษาตามความสนใจ อาจเรียกว่า วิธีสืบเสาะแบบอิสระ 

คุสแลนและสโตน (Kuslan; & Stone. 1977: 138-139)   ได้กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ว่าเป็นการสอนท่ีครูและนักเรียนได้ศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และด้วยจิตใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรืออาจให้นิยามเชิงปฏิบัติการของการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการสอนท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

1. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น  การสังเกต การวัด การประมาณค่า  การท านายการ 
เปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท การทดลอง การส่ือความหมายข้อมูล  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล  
การวิเคราะห์   การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  นักเรียนและครูมีความเคยชินในการใช้กระบวน 
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การทางวิทยาศาสตร์จนเป็นนิสัย 
2. เวลาไม่ใช่สิ่งส าคัญ  ไม่ต้องรีบรอ้นสอนให้จบตามหัวข้อ  ให้ทันตามก าหนด ไม่ต้องเร่ง 

รัดเวลา 
3. นักเรียนจะต้องไม่ทราบค าตอบล่วงหน้า ควรเลือกหนังสือเรียนและคู่มือท่ีถามค าถาม 

เป็นปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการหาค าตอบ แต่ไมบ่อกค าตอบ 
4. นักเรียนมีความสนใจที่จะหาค าตอบ 
5. เน้ือหาในการสืบเสาะหาความรู้  ไม่จ าเป็นต้องต่อเน่ือง  หรือสัมพันธ์กับเน้ือหาที่นัก 

เรียนได้เรียนแล้วหรือก าลังจะเรียนต่อไป 
6. การเรียนการสอนเน้นค าถามค าว่า “ท าไม” หรือ “เราทราบได้อย่างไร” 
7. ปัญหาบางอยา่งจ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจน และต้ังปัญหาให้แคบเข้ามาจนพอท่ีจะให้ 

นักเรียนแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ 
8. ให้นักเรียนช่วยกันต้ังข้อสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการสืบเสาะหาความรู้ 
9. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเสนอแนวทางในการเก็บข้อมูลจากการทดลอง  การ 

สังเกต  การอ่าน และแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้อื่นๆ 
10. มีการร่วมมือกันในการประเมินแนวทางในการปฏิบัติการ ระบุขอ้สันนิษฐาน ข้อจ ากัด 

และความยากให้ชัดเจนทุกครั้ง 
11. นักเรียนท าการส ารวจ เก็บข้อมูลโดยช่วยกันท าเป็นกลุ่มเล็กท าทั้งชั้น และท าเป็นราย 

บุคคลในการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
12. นักเรียนสรุปข้อมูลท่ีได้ และน าไปสู่การสรุปข้อสมมติฐาน และใช้ความพยายามท่ีจะ 

ให้มีค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ 
13. ข้อสรุปและค าอธิบายต่างๆเป็นประโยชน์ในการน าไปสู่หัวข้อเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ทิศนา   แขมมณี(2550: 141) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ  
หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม  เกิดความคิด  และลงมือ
เสาะแสวงหาความรู้  เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง  โดยท่ีผู้สอนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้  การศึกษา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปขอ้มูล การอภปิรายโต้แย้งทางวิชาการ และการท างานร่วมกับผู้อื่น เป็น
ต้น 

พจนา  ทรัพย์สมาน (2549: 2) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตน 
เอง  หมายถึง  การท่ีผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริงตาม 
ล าดับขั้น  เพื่อวิเคราะห์ความส าคัญจ าเป็นของส่ิงท่ีจะเรียนรู้ วางแผนก าหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู้ ลง 
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มือเรียนรู้ตามแผน น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้  วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู ้ข้อคิดแนวทางการ 
ปฏิบัติ จัดท าผลงานรายงาน ผลการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของตนในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด
ความสนใจ 

สุวิทย ์มูลค า และ อรทัย มูลค า (2545: 57) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ว่า หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยผู้สอนต้ังค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทาง
ความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง  สรุปเป็น
หลักการ กฏเกณฑ์หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุมปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือ
สร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมในสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง  

ส าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี ผู้วิจัยจึงได้สรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ว่าเป็น 
วิธกีารสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนเผชิญหน้ากับปัญหา  แล้วพยายามคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  ผู้เรียนจะได้จัดกระท าข้อมูล  
ศึกษา ส ารวจ  เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือลงข้อสรุปด้วยตนเอง  จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ 
โดยท่ีผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  เช่น  ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู ้

1.2 หลักจติวิทยาในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
พจนา  ทรัพย์สมาน (2549: 5-8) กล่าวว่า  การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ ด้วย 

ตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งยึดหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความ 
รู้ด้วยตนเอง(constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (construc 
tionism) และทฤษฎีพหุปัญญา (theory of multiple intelligences) ท่ีมาของทฤษฎี แนวคิดส าคัญและ
การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทิศนา  แขมมณี เสนอแนะดังน้ี 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism)  
วีก็อทสกี้(Vygotsky) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย และเพียเจต์(Piaget) เป็นนักทฤษฎกีารเรียนรู้ใน 

กลุ่มพุทธินิยม (cognitivism)  สนใจเรื่องพัฒนาการทางเชาว์ปญัญา   กระบวนการรู้คิด   หรือกระบวน 
การทางปัญญา ซึ่งกระบวนการรู้คิดหมายถึงกระบวนการของสมองในการปรบั เปล่ียน ลด ตัดทอน 
ขยาย จัดเก็บและใช้ข้อมูลท่ีรับเข้ามาทางประสาทสัมผัส การบอกความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ความหมาย 
ของส่ิงเดียวกันส าหรับแต่ละคนย่อมต่างกันตามประสบการณ์ แนวคิดดังกล่าวเป็นรากฐานส าคัญของ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  คือ  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ให้ความส าคัญของกระบวน 
การและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ ์ เชือ่ว่าการเรียนรู้เปน็เร่ือง
เฉพาะตัว  การตีความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้เป็นไปตามประสบการณ์เกิด ความเชือ่ความสนใจ ภมูิหลัง 
 ฯลฯ การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท้ังทางด้านสติปัญญาและสังคม 
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พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2548 : 15-16) ได้อธิบายทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองว่าเป็นกระ 
บวนการท่ีเกิดขึ้นภายใน  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกับความรู้
ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม  แนวคิดน้ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure) ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอน
สามารถช่วยผู้เรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนเกิดความ
ขัดแย้งทางปัญญาหรือเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น ซึ่งเป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิม ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ท่ีมีอยู่แล้วสร้างความรู้ใหม่  โดย
ท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยการกระท า ผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ซึ่งไม่สามารถ
อธิบายได้ด้วยโครงสร้างทางปัญญาเดิมท่ีมีอยู่ ท าให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive conflict) 
จากน้ันแรงจูงใจจะช่วยท าให้ผู้เรียนพยายามค้นหา ค้นคิด จนสามารถน าไปสู่การสร้างโครงสร้างทาง
ปัญญาใหม่ (cognitive restructure) ท่ีสามารถคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หรือขจัดความ
ขัดแย้งทางปัญญาได้ ความรู้ใหม่ท่ีได้สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม เกิดการเรียนรู้ ท่ีมี
ความหมาย  ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเผชิญหน้ากับ
ปัญหา และค้นพบความจริงต่างๆด้วยตนเอง  

ทฤษฎีพหุปัญญา (theory of multiple intelligences) 
การ์ดเนอร์(Gardner)  เสนอแนวคิดเร่ืองเชาว์ปัญญาในมิติท่ีแตกต่างจากเดิมคือเชาว์ปัญญา  

หมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ทฤษฎี
พหุปัญญากล่าวว่าความสามารถของบุคคลมีอย่างน้อย 8 ประการ โดยท่ีแต่ละบุคคลจะมี
ความสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากัน สอดคล้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เน่ืองจากเป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายส่งเสริมเชาว์ปัญญารอบด้าน มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วย
สถานการณ์ท่ีต้องใช้ความสามารถหลายๆ ด้านในการแก้ปัญหา 

ญาดาพนิต  พิณกุล (2539: 285) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีรากฐานมาจาก 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาของเพียเจต์ (Piaget)  ดัง พรรณี  ชูทัยและยุพา  อนันทสิทธิ์ มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า การใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นความพยายามของนักจิตวิทยาชาวสวิสและนัก
การศึกษาท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับทักษะในการเรียนรู้ เป็นความพยายามท่ีจะสอนให้รู้จักคิด  รู้จัก
แก้ปัญหา  การสอนแบบน้ีจะก่อให้เกิดการถ่ายโยงความรู้ ซึ่งการถ่ายโยงความรู้หมายถึงการน าส่ิงท่ี
เรียนรู้แล้วในอดีตมาใช้แก้ปัญหาหรือน ามาใช้สัมพันธ์กับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยถ่ายโยงความรู้น้ัน
ก็คือ ทฤษฏีการรับรู้ของเพียเจต์ 

1.3 ขั้นตอนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
บาส  คอนเท็น และคาริน (Bass; Contant; & Carin. 2009: 91-93)  เสนอรูปแบบการสอน 
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แบบสืบเสาะหาความรู้  ประกอบด้วย 5  ขั้นตอนได้แก่ 
1. กระตุ้นความสนใจ (engage)  กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนอาจใช้การต้ัง 

ค าถามหรือให้ผู้เรียนเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ท่ีชวนสงสัย 
2. ส ารวจ (explore)  ผู้เรียนส ารวจ  รวบรวมหลักฐานเพื่อตอบส่ิงท่ีสงสัย 
3. อธบิายและลงข้อสรุป (explain) ผู้เรียนใช้หลักฐานและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีรวบ 

รวมได้พยายามอธิบายส่ิงท่ีสงสัย  
4. ขยายความรู ้(elaborate)  มุ่งให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะกระบวนการท่ีม ี

เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 
5. ประเมินผล (evaluate)  เน้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้   ความเข้าใจและทักษะใน 

การหาความรู้ผ่านกระบวนการวัดผลประเมินผล 
ลอว์สัน (Lawson. 1995: 134 – 139) ไดน้ าเสนอรูปแบบวงจรการเรียนรู้ เพื่อใช้ปรับปรุงหลัก 

สูตรในการจัดการเรียนการสอนในสหรัฐอเมริกา(Science Curriculum improvement study program 
: SCIS) มีกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขั้นส ารวจ (Exploration) 
  2. ขั้นสร้าง (Invention) 

 3. ขั้นค้นพบ (Discovery) 
วงจรการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาทั้ง3 ขั้นตอนมี 2 ขั้นตอนเท่านั้นท่ีมีชื่อแตกต่างกันแต่ค าอธิบายใกล้ 

เคียงกัน ในแต่ละขั้นตอนมีสาระส าคัญ ดังน้ี 
1. ขั้นส ารวจ (Exploration phase) เป็นข้ันท่ีนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการสังเกต ต้ัง 

ค าถามและคิดวิเคราะห์ ส ารวจหรือทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูล จดบันทึก โดยอาจปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก ครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก คือ สังเกต ต้ังค าถามเพื่อกระตุ้น
และชี้แนะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนค้นพบหรือสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง 

2. ขั้นแนะน าค าส าคัญ/ขั้นสร้างมโนทัศน์/ขั้นได้มาซึ่งมโนทัศน์ (Term introduction/concept 
 formation / concept acquisition) เป็นข้ันท่ีครูมีบทบาทสูงโดยต้ังค าถามกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียน
คิดเชื่อมโยงส่ิงท่ีได้ปฏิบัติในขั้นส ารวจ โดยครูแนะน าและอธิบายค าศัพท์ท่ีส าคัญของมโนทัศน์น้ันๆเพื่อ 
ให้นักเรียนจัดเรียบเรียงความคิดใหม่ ขั้นน้ีครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อค้นหามโนทัศน์จาข้อมูล 
และการสังเกตในขั้นส ารวจ 

3. ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Concept application phase) เป็นข้ันท่ีครูกระตุ้นให้นักเรียนน า 
มโนทัศน์ท่ีค้นพบ หรือเกิดการเรียนรู้แล้วมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือปัญหาใหม่อันจะท าให้ 
นักเรียนขยายความเข้าใจมโนทัศน์น้ันๆ มากยิ่งขึ้น 
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วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวของเรนเนอร์และสแตฟฟอร์ด (Renner; & Stafford. 
 1972: 112-113) มี 3 ขั้นตอน เรียงตามล าดับดังน้ี 

1. ขั้นส ารวจและรวบรวมขอ้มูล (exploration) 
วิทยาศาสตร์เริ่มต้นท่ีการมีข้อมูล  เรนเนอร์และสแตนฟอร์ด ให้ความหมายของการส ารวจขอ้ 

มูล ว่า เป็นการค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา เร่ืองการมีขอ้มูลให้พร้อมเสียก่อน ท่ีจะตัดสินในท า
อะไรมีความส าคัญมาก เพราะว่าความรู้วิทยาศาสตร์น้ันมิได้สร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่า ข้อมูล
เหล่านั้นจะต้องได้มาจาก    การสังเกต  ถ้าปราศจากข้อมูลแล้ว  ความรู้วิทยาศาสตร์จะไม่ม ี  นักวิทยา 
ศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปญัหานั้นๆ อยู่บ้างเสียก่อนจึงจะท าการตั้งสมมติฐานท่ีดีได้  
ดังน้ันข้อมูลจึงเป็นวัตถุดิบส าหรับสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ท้ังหลายท้ังปวง 

2. ขั้นสร้างความรู้จากข้อมูล (invention) 
เมื่อสืบเสาะหาความรู้ได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปญัหามาพอเพียงแล้ว งานขั้นต่อไปคือ   การใช ้

ความคิดหรือจักษุจิต (the eye of mind) มองหาความหมายจากข้อมูลออกมาเป็นความรู้ใหม่ เรียกว่า 
เป็นการสร้างความรู้ เรนเนอร์และสแตฟฟอร์ดกล่าวว่า งานขั้นส ารวจท าให้ได้ข้อมูล และจากข้อมูลจะ
น าไปใช้ในการสร้างมโนมติใหม่หรือทฤษฎีใหม่ขึ้น คาร์พลัสและแธร์ (Karplus & Their) ให้ความหมาย
ของการสร้างความรู้ว่า เป็นความคิดใหม่ท่ีสร้างขึ้นจากการตีความหมายของประสบการณ์ น่ีหมาย 
ความว่า งานขั้นสร้างความรู้ท าให้ได้ผลผลิตของวิทยาศาสตร์ 

3. ขั้นขยายความรู้จากท่ีได้ค้นพบ (discovery) 
จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  

งานขั้นส ารวจและรวบรวมข้อมูล  เราได้ข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการตีความ 
หมายและหาข้อสรุปได้ 

งานขั้นสร้างความรู้จากข้อมูล ท าให้ได้ความรู้ใหม่จากการตีความหมายขอ้มูลหรือประ 
สบการณ์ท่ีได้รับ  โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการค้นพบท่ีสมบูรณ์  แต่ควรจะท าให้มีความหมายขึ้นโดยการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปเกี่ยวกับส่ิงน้ัน 

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยผ่านการทดลองของรอมมี (William D. Romey) การสอน 
โดยให้นักเรียนท าการทดลองน้ันรอมมี ได้แบ่งกิจกรรมการสอนออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ 

1. ขั้นอภิปรายกอ่นการทดลอง  ในขั้นน้ีจะมีการต้ังปัญหา ถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ 
การทดลอง ท าการสาธิตเพื่อเร้าความสนใจ และให้เห็นความสัมพันธ์บางอย่าง 

2. ขั้นท าการทดลอง เป็นการให้นักเรียนลงมือท าการทดลองตามแนวที่ได้อภิปรายไว้ในขั้น 
ก่อน  บทบาทของครูจะอยู่ในฐานะผู้อ านวยการวิจัยมากกวา่ที่จะเป็นผู้ท าการทดลอง ส่วนผู้มีบทบาท
ส าคัญคือนักเรียน 
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3. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง   หลังจากนักเรียนได้ท าการทดลองแล้ว   ให้นักเรียนเสนอผล 
การทดลอง ส่ิงท่ีอยู่ในมือครูคือผลการทดลองท่ีถูกต้อง ข้อมูลและผลการทดลองมีไว้เพื่อเปรียบเทียบ
กับนักเรียนว่าการทดลองของนักเรียนเป็นอย่างไร  นอกจากน้ีครูอาจจะให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

มาร์ค  วินซิติ และเฮเลน บัทเทเมอร์  ( นิพัทชา  ชัยกิจ. 2551: 49; อ้างอิงจาก  Mark   Wind 
schiti; & Helen Buttemer. 2000) กล่าวถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เบื้องต้น โดยอาศัยความรู้
เดิมของผู้เรียนเป็นหลักแบ่งเป็น  3 ขั้นตอน คือ 

การต้ังค าถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีสงสัยใคร่รู้หรือการระบุปัญหา 
1. การสืบเสาะหาความรู้เพื่อตอบค าถาม 
2. การวิเคราะห์และอธบิายส่ิงท่ีค้นพบอย่างสมเหตุสมผล 
3. การสรุปท่ีได้จากการค้นพบอย่างสมเหตุสมผล  
แต่ละขั้นตอนมีความส าคัญ  แต่ขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดน่าจะเป็นการวิเคราะห์และอธิบายส่ิงท่ี 

ค้นพบเพราะขั้นน้ีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้หรือแนวคิดขึ้นใหม่ โดยอ้างอิงถึงหลักฐานข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ จากการสังเกตหรือทดลอง และเชื่อมโยงองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมกับการสรุปท่ีได้จากการค้นพบอย่าง
สมเหตุสมผล  

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน 
โลยี (สสวท.) (2546: 219-220) มี 5 ขั้นตอนดังน้ีคือ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซึ่งอาจเกิด 
ขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนมาแล้ว  เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ใน
กรณีทียังไม่มีประเด็นน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็น
ขึ้นมาก่อน 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะ 
ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่สร้าง
สถานการณ์จ าลอง การศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
อย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจตรวจ 
สอบแล้ว จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศ ท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลท่ีได้ในรูปต่างๆ เช่น  
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บรรยายสรุป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นน้ีอาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็
สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือ 
แนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธบิายสถานการณ์หรือเหตุการณ์
อื่นๆ ถ้าใช้อธิบายเร่ืองต่างๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเร่ืองต่างๆและ
ท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 

5. ขั้นประเมิน (evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ  ว่านักเรียนมี 
ความรู้อะไรบ้าง อยา่งไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นน้ีจะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในเร่ือง
อื่นๆ  

การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใชอ้ธบิายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์อื่นๆ จะน าไปสู่ข้อโต้ 
แย้งหรือข้อจ ากัดซึ่งจะก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถาม หรือปญัหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป 

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ข้อมูลส าเร็จแทนการทดลอง 
จากการศึกษาบทความเร่ืองการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ข้อมูลส าเร็จแทนการทดลองของ 

รอมมี ทิชเชอร์และคณะ โจเซฟและคณะ สรุปแนวการสอนวิธีน้ีได้ดังน้ี 
1. ครูเป็นผู้ต้ังปัญหา  ในการต้ังปัญหาครูอาจจะเล่าเรื่องราวหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริงให้ 

นักเรียนฟัง จากน้ันครูจะต้ังปัญหา  ต้ังค าถามและอภิปราย ค าถามท่ีต้ังอาจจะถามหาสมมติฐานจาก
เร่ืองก็ได้ 

2. ครูให้ข้อมูลและหลักฐานต่างๆ  เมื่อนักเรียนทราบตัวปัญหา  สมมติฐานและวิธีทดลอง 
แล้วจากน้ันครูจะให้ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทดลองหรือการส ารวจทันที  การให้ข้อมูลอาจจะ
กระท าให้ลักษณะต่อไปน้ี คือ พิมพ์ข้อมูลแจก, เขียนข้อมูลลงบนกระดานด า, ใช้เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
หรือเครื่องฉายสไลด์ ฉายข้อมูล กราฟ รูปภาพ หรือใช้ภาพยนตร์ 

3. นักเรียนเป็นผู้ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   เมื่อนักเรียนเห็นข้อมูลและศึกษาข้อ 
มูลแล้ว ครูก็ต้ังค าถามและด าเนินการอภิปราย ค าถามท่ีต้ังเพื่อวิเคราะห์หาความหมายของข้อมลูน้ีจะ
มีท่ีส าคัญ 3 อย่างคือ  

3.1 การตีความหมายข้อมูล 
3.2 การหาแนวความคิดหลัก 
3.3 การลงข้อสรุป 

1.4 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เรนเนอร์และสแตฟฟอร์ด (ภพ  เลาหไพบูลย์. 2542: 154; อ้างอิงจาก Renner; &  Stafford.  
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1972. Teaching science in the secondary school.) กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า ครู
และนักเรียนต้องมีบทบาทหน้าท่ีของตนในการส ารวจ การสร้างแนวคิด  การสืบค้นหาความรู้ 
(exploration  invention discovery)  กล่าวคือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนแรก เป็นการส ารวจสถานการณ์ต่างๆ ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบแนวคิด  หลักการ
ต่างๆ  ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการสืบค้นหาความรู้  เมื่อได้มโนมติแล้ว  ก็ท าการขยายแนวคิดหรือหลักการไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ  ดังน้ันหน้าที่ของครูในแต่ละขั้นตอนมีดังน้ีคือ 

1. ขั้นการส ารวจ 
1.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดท าค าแนะน าในการส ารวจอย่างส้ัน 
1.2 ถามนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ค าชี้แจง ครูต้องฟังและสังเกตพฤติกรรมของ 

                               นักเรียน 
1.3 ให้นักเรียนรายงานผล และครูท าหน้าที่ตรวจสอบรายงาน 
1.4 ถามค าถามเกี่ยวกับการตีความหมายของขอ้มูล 
1.5 ถามค าถามเกี่ยวกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าจะท าการทดสอบสมมติฐานอย่างไร 

2. ขั้นการสร้างรูปแบบแนวคิด  
2.1 ครูถามหารายงานของการทดสอบสมมติฐาน จัดเขียนมโนมติท่ีสร้างขึ้นในขั้น 

                               การส ารวจ 
2.2 ส่งเสริมการใช้ความคิด สร้างภาพในใจเพื่อจะสร้างรูปแบบส าหรับใชอ้ธิบายเป็น 

                               หลักการทั่วไป 
2.3 อภิปรายรูปแบบท่ีสร้างขึ้นให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง 

3. ขั้นการสืบค้นหาความรู้ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการขยายมโนมติหรือหลักการออกไป 

1.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
พจนา  ทรัพย์สมาน (2549: 35-36) กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้น 

พบความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้ท่ีแท้จริง  ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตนเอง
เป็นผู้เผชิญสถานการณ์ผ่านกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติจนตกผลึกเกิดเป็นความรู้ใหม่ของ
ตนเอง  กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีคุณค่าอเนกอนันต์ต่อผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง 
คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียนมีดังน้ี 

1. ผู้เรียนเป็นผู้วิเคราะห์คุณค่าความส าคัญของส่ิงท่ีจะเรียนรู้     วางแผนก าหนดขอบเขต 
แนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความสามารถความถนัด
ความสนใจ  ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริงของตน รู้จักและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น 
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2. ผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ตรง แล้วใช้กระบวนคิด   เชื่อมโยงสรุปส่ิงท่ี 
เรียนรู้ และท าชิ้นงานน าเสนอความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนได้เป็นรูปธรรมท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีแท้จริง  รู้เข้าใจในส่ิงท่ีเรียนอย่างถ่องแท้  สามารถพูดได้    อธิบายได้ชัดเจน   เห็นคุณค่าความ 
ส าคัญ มีค่านิยมที่เหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติ ปฏิบัติได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว  สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับไปเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เน้ือหาอื่นๆ และใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้ 

3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการด้านต่างๆ  ท้ังกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติ  คิด 
เป็น ท าได้แก้ปัญหาเป็น เช่น สามารถวางแผน คิดแก้ปัญหา วิเคราะห์วิจารณ์ และสรุป ตัดสินใจได้
อย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการปฏิบัติ ท างานอย่างมีแผน เป็นระบบ มีขั้นตอน  

4. ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าความส าคัญได้รับการยอมรับมีความสุขและเกิดความ 
ภาคภูมิใจในตนเอง 

5. ผู้เรียนได้พัฒนาลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เช่น  มีความรบัผิด 
ชอบ  ขยัน  อดทน นอกจากน้ีการท างานเป็นกลุ่มยังท าให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม ท างานและอยู่ร่วม 
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

พันธ ์ทองชุมนุม (2544: 57) กล่าวถึง ข้อดี ข้อจ ากัด ดังน้ี 
ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
1. นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดได้อย่างเต็มท่ี รู้จักใช้เหตุผลมาวิเคราะห์บทเรียน 
2. นักเรียนสามารถคิดเร่ืองอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนในการคิด อันจะส่งผลต่อนักเรียนในการ 

พัฒนาตัวเองเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ 
3. การเรียนการสอนให้ความส าคัญกับนักเรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
1. ในการสอนแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างจะมาก 
2. หากสถานการณ์ท่ีผู้สอนสร้างขึ้น ไม่เร้าใจผู้เรียน อาจจะท าให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือใน 

กิจกรรมการเรียนการสอนน้อยลง มีผลท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เร้าใจเท่าที่ควร ดังน้ันผู้ 
สอนต้องเตรียมยกสถานการณ์ท่ีสามารถท าให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

3. ส าหรับเน้ือหาวิชาที่มีความซับซ้อน และค่อนข้างยาก จะท าให้นักเรียนท่ีสติปัญญาต่ าอาจ 
มีปัญหาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. นักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะท่ียังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ อาจไม่มีแรงจูงใจพียงพอท่ีจะท าให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้ครบตามกระบวนการ ส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว้ 

ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542: 156-157)  ไดอ้ธิบายข้อดีและข้อจ ากัดในการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ไว้ดังน้ี 
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ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีดังน้ี 
1. นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มท่ี ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความ 

อยากเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา 
2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า  ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิด 

และวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือ ท าให้
สามารถจดจ าได้นาน และน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย 

3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติ  และหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น 
5. นักเรียนจะเป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีดงัน้ี  
1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง 
2. ถ้าสถานการณ์ท่ีครูสร้างขึ้นไม่ท าให้น่าสงสัยแปลกใจ จะท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายและ 

ถ้าครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีน้ี  มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไปจะท าให้นัก 
เรียนไม่มีโอกาสได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. นักเรียนท่ีมีระดับสติปัญญาต่ า และเน้ือหาค่อนข้างยาก นักเรียนอาจจะไม่สามารถ 
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

4. นักเรียนท่ียังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ  ท าให้ขาดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาปัญหา  และนักเรียนท่ี 
ต้องการแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากๆ อาจจะพอตอบค าถามได้ แต่นัก 
เรียนจะไม่ประสบความส าเรจ็ในการเรียนด้วยวิธีน้ีเท่าที่ควร 

5. ถ้าใช้การสอนแบบน้ีอยู่เสมออาจท าให้ความสนใจของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า 
ลดลง 

1.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
ซารีนา พลสา (2553: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยา 

ศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้   ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ 
คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยา 
ศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้ชุดกิจกรรมวิทยา 
ศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เจริญสุข คงชาติ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ ความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้
บทเรียนการ์ตูนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

วิมลรัตน์ ลีหะสุนนท์ (2551: บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และ 
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

วัฒนา พาผล(2551: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัย 
กับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
ขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ตัวแปรปัจจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 
แรงจูงใจในการเรียน การเห็นคุณค่าในตนเอง  ความเชื่ออ านาจภายในตน  การก าหนดเป้าหมายใน
อนาคต  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว พบว่า 
องค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจในการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การก าหนดเป้าหมายในอนาคตและความเชื่ออ านาจภายใน
ตน โดยมีอิทธิพลเท่ากับ 0.0401   0.390   0.102  และ 0.101  ตามล าดับ   

ลาวรรณ โฮมแพน (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เรมไซยน์ และคณะ  (Remziye: et al. 2011: 48-68)  ศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีทักษะกระบวนการและเจตคติต่วิทยา 
ศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

เรนและชี (Rens; & Schee. 2009: 1437-1441) ศึกษาแนวคิดเร่ืองการกระจายตัวของโมเล 
กุลของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ 
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มีแนวคิดเร่ือง การแพร่, การละลาย และการควบแน่นถูกต้องร้อยละ 82, 80 และ 85 ตามล าดับ 
หยาง และ ลี  (Yang; & Li. 2009: 506-513)  ศึกษาความสามารถแก้ปญัหาของนักเรียนโดย 

ใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้         เป็นฐานเรื่องการหาปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ า 
กระด้างพบว่า  นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นฐานสามารถพัฒนาความ 
สามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซอ้นได้   นักเรียนสามารถค้นหาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ออกแบบทด 
สอบ ประเมินผล ขั้นตอนการทดลองและการปฏิบัติการทดลองได้เป็นอย่างดี 

เซนเจอร์ (Sanger. 2007: 1035-1039)  ได้เปรียบเทียบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์  5  หัวข้อ ได้ 
แก่ ความหนาแน่น  แก๊ส  ผลึกสารไอออนิก  พื้นท่ีผิวและการระเหย และการรวมตัวระหว่างน้ ามันกับ
น้ า ของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ พบว่า คะแนน
ความรู้เรื่องความหนาแน่นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส าหรับหัวข้ออื่นๆ คะแนนเฉล่ีย
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีค่ามากกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ี
เรียนโดยวิธีปกติ 

ส าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี ผู้วิจัยจึงได้สรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่าหมาย 
ถึงวิธีสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนเผชิญหน้ากับปัญหา  แล้วพยายามคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  ผู้เรียนจะได้จัดกระท าข้อมูล  
ศึกษา ส ารวจ  เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือลงข้อสรุปด้วยตนเอง  จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ 
โดยท่ีผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน  โดยขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ใช้ตามแบบของ สสวท. ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้นสร้างความ
สนใจ  2.ขั้นส ารวจและค้นหา  3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  4.ขั้นขยายความรู้  5.ขั้นประเมิน 
2. เอกสารท่ีเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย (multimedia) 

2.1 ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย (multimedia) 
ณัฐกร  สงคราม (2553: 11-26) ได้ให้ความหมายของ   มัลติมีเดีย   วา่หมายถึง  การใช้คอม 

พิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร    เพื่อกอ่ให้เกิดการรับรู้ท่ีหลากหลายต่อกลุ่มเป้า 
หมาย ไมว่่าจะเป็นการมองเห็นข้อความ ภาพ การได้ยินเสียง หรือแม้กระท่ังความสามารถในการ
โต้ตอบกับส่ือ ท าให้มัลติมีเดียถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการสอนอย่างแพร่หลาย ท้ังประกอบการ
เรียนการสอนและให้ผู้เรียนน าไปใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดหรือน าเสนอเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีบูรณาการหรือผสมผสานส่ือหลากหลายรูปแบบ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก ่
ข้อความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดิทัศน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อความ
เพียงอย่างเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน  
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 รูปแบบของส่ือมัลติมีเดียท่ีนิยมใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนได้แก่ 
 1. มัลติมีเดียแบบน าเสนอเน้ือหา (tutorials)  เป็นบทเรียนท่ีใช้น าเสนอเน้ือหา ท าหน้าที่เสมือน
ครูผู้สอนในห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นเน้ือหาใหม่หรือเป็นการทบทวนบทเรียนเดิมก็ได้ 
 2. มัลติมีเดียแบบไฮเพอร์มีเดีย (hypermedia) เป็นการน าเสนอเน้ือหาที่ผู้เรียนสร้างกระบวน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากเป็นการน าเสนอข้อมูลท่ีไม่เป็นเส้นตรง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนด
เส้นทางการศึกษาเน้ือหาด้วยตนเอง ผ่านจุดการเชื่อมโยง (node) ของข้อมูล ผู้เรียนสามารถเลือกสืบ 
ค้นเน้ือหาต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่จ าเป็นต้องเรียนตามล าดับ 
 3. มัลติมีเดียแบบการฝึกฝน (drills) เป็นบทเรียนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาแล้ว
ด้วยการฝึกฝนทักษะหรือฝึกปฏิบัติซ้ า โดยจะใช้ประกอบกบัการศึกษาเน้ือหาจากวิธีการอื่นๆ เชน่ การ
ให้ผู้เรียนได้ตอบค าถาม จับคู่ เติมค า แล้วให้ข้อมูลตอบกลับกับผู้เรียนทันที 
 4. มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จ าลอง (simulations) เป็นการจ าลองสถานการณ์จริงโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เช่น การจ าลองสถานการณ์การขบัเครื่องบิน  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์และตัดสินใจ
จากข้อมูลท่ีก าหนดให้ 
 5. มัลติมีเดียแบบเกมส์ (game) เป็นวิธีการมลัติมีเดียท่ีคล้ายกับสถานการณ์จ าลอง แต่เพิ่ม
บทบาทของผู้เรียนเข้าไป ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นโดยง่าย 
 6. มัลติมีเดียแบบเครื่องมือและสภาพแวดล้อมแบบเปิดกว้าง (tools and Open-ended 
learning environments) หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยเสริมบทเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น 
เครื่องมือทางกราฟิกช่วยในการวาดภาพทางศิลปะ การสร้างกราฟทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนการสอน 
 7. มัลติมีเดียแบบการทดสอบ(tests)เป็นรูปแบบท่ีใช้วัดความรู้ของผู้เรียน แบ่งเป็นการทดสอบ 
ย่อยและการทดสอบผลรวม 
 8. มัลติมีเดียแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บ (web-based learning) เป็นการผสมผสานมัลติมีเดียรูป 
แบบต่างๆ โดยใช้เว็บเป็นช่องทางในการเผยแพร่และติดต่อส่ือสาร 

วรวิทย์  นิเทศศิลป์ (2551: 23)  ได้ให้ความหมายว่า  ส่ือประสม  หมายถึงการน าสื่อท่ีหลาก 
หลาย ท่ีมีความสัมพันธ์กันมีคุณค่าในตัวของมันเอง  ส่ือบางชนิดใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียนได้ดี  บาง
ชนิดใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้ตัวผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสท่ี
ผสมผสานกัน การใช้ส่ือประสมถือวา่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหน่ึง 

สุคนธ์  สินธพานนท์(2551: 73) ได้ให้ความหมายว่า มัลติมีเดียหมายถึงการใช้ส่ือหลายอย่าง 
น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่น รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เครื่องเล่น วีดิทัศน์  เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ โดย
มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
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จริยา  เหนียนเฉลย (2549: 171)  ได้ให้ความหมายว่า ส่ือประสมหมายถึง การน าเอาสื่อการ 
สอนมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป มาสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองในเวลาเดียวกันและมีคุณค่าท่ีส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน  ส่ือการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้เพื่อหาความสนใจ ในขณะท่ีอีกอย่างหน่ึงใช้เพื่ออธิบาย
ข้อเท็จจริงของเน้ือหาและอีกชนิดอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง การใช้ส่ือประสมจะช่วยใช้
ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกัน ได้ค้นพบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีต้องการได้
ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  

กิดานันท์  มลิทอง (2548: 192) ได้ให้ความหมายของส่ือประสม ว่ามี 2 ลักษณะคือ 
ส่ือประสมแบบด้ังเดิม หมายถึง การน าส่ือหลายประเภทมาใช้ร่วมกันท้ังวัสดุ  อุปกรณ์และวิธ ี

การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อแต่ละอย่าง
ตามล าดับขั้นตอนของการน าเสนอเน้ือหา 

ส่ือประสมแบบใหม่ หมายถึง การน าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์รูปแบบตัวอักขระ   ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหว เสียง การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ “multimedia” ในลักษณะส่ือประสมแบบใหมจ่ึงใช้อีก
อย่างหน่ึงได้ว่า “computer media” 

พจนีย์   สุขชาวนา (2548: 129-130)  ให้ความหมายว่า ส่ือประสม (multimedia)  มาจากค า  
2 ค าคือ multi ซึ่งหมายถึง หลายๆ อย่างมาผสมกัน หรือประสม ส่วนอีกค าคือ media หมายถึงส่ือ  
ช่องทางการติดต่อส่ือสารหรือข่าวสาร สรุปได้ว่า ส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย หมายถึง การน าสื่อหลายๆ 
ประเภทมาผสมผสานร่วมกันในการพัฒนา หรือสร้างสรรค์งานด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่ือด้านข้อความ  รปูภาพ  เสียง  ภาพเคล่ือนไหว  วิดีโอ หรือส่ืออื่นๆ  

พรพิไล  เลิศวิชา (2544 : 21)   ได้ให้ความหมายของส่ือมัลติมีเดีย  ว่าส่ือท่ีมีลักษณะพิเศษ 
เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ โดยอาศัยคอมพวิเตอร์น าเอาข้อความ ภาพ และเสียงในรูปแบบต่างๆ 
มาบันทึกไว้ในรูปข้อมูลดิจิตอล   แล้วน าข้อมูลน้ันมาแปลงกลับแสดงผลเป็นข้อความและภาพทางจอ 
ภาพ  เสียงทางล าโพง ผสมผสานกัน  พร้อมกับควบคุมการแสดงผลของส่ือเหล่านั้น โดยซอฟต์แวร์ 
(software) หรือโปรแกรมส่ังงานคอมพิวเตอร์ (program) ท าให้ส่ือเหล่านั้นมีลักษณะพิเศษขึ้น มีพลัง
ในการส่ือสารอย่างมีชีวิตชีวา มากกว่าที่เกิดจากการใช้อุปกรณอ์ื่นๆ  

ศูนย์พัฒนาหนังสือ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ(2544:2-8)  ให้ความหมายของค าว่า  
มัลติมีเดียว่าหมายถึง การใช้ส่ือมากกว่า 1 ส่ือ ร่วมกันน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับ
ส่ือสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ  ค าจ ากัดความน้ี
ครอบคลุมถึงชุดการสอนท่ีรวมส่ือต่างๆ ไว้ด้วยกันเป็นชุด เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการน า
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องฉายสไลด์  เครื่องเล่นวีดิทัศน์ ฯลฯ มาต่อพ่วง รวมถึงระบบส่ือสมบูรณ์แบบท่ี
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น าสื่อหลากหลายเข้ามาบูรณาการ ผ่านการควบคุมการใช้และการโต้ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลหรือเครือข่าย 

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายของส่ือมัลติมีเดียวา่เป็น 
ส่ือประสมหรือส่ือหลายแบบ ซึ่งหมายถึง การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เพื่อร่วมกันน าเสนอข้อมูลเป็นหลัก โดย
เน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากเทคนิคการน าเสนอ เช่น ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นบนจอภาพคอมพิวเตอร์ หรือบน
จอรับภาพในรูปแบบอื่นๆ  การน าเสนอด้วยระบบมัลติมีเดียเน้นผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการน าข้อมูล
หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง  ข้อความ มาน าเสนอร่วมกันและส่ังการด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นการมองภาพของการน าเสนอมากกว่ากระบวนการ 

การใช้ส่ือมัลติมีเดียโดยท่ัวไป  จะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 2 ประการ คือ การควบคุมการใช ้
งาน  และความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้   คือผู้ใช้ต้องสามารถควบคุมระบบและขั้นตอนการ
น าเสนอได้ง่ายๆไม่ซับซอ้น และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบต่างๆ โดยคอมพิวเตอร์จะน าขอ้มูลจากผู้ใช้ไปประมวลผล  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการโต้ตอบ
หรือการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเองมีประสิทธิภาพและน่าสนใจขึ้น ดังน้ัน ส่ือมัลติมีเดีย 
จะเน้นท่ีรูปแบบของข้อมูลต่างๆ ท่ีได้มีการออกแบบน าเสนอไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนการสอน 
ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง   

ส าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี ผู้วิจัยจึงได้สรุปความหมายของส่ือมัลติมีเดีย ว่าเป็นการน าสื่อหลาย 
อย่างมาใช้รว่มกันท้ังการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์ในการผลิตบทเรียน และน าเสนอในรูปแบบของ
ข้อความ ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน  ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง ซึ่งเป็นมัลติมีเดียแบบ
ผสมระหว่างมัลติมีเดียแบบน าเสนอเน้ือหา  แบบการฝึกฝนและแบบการทดสอบ ซึ่งจะช่วยให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองมีประสิทธิภาพและน่าสนใจขึ้น 

2.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของสื่อมลัตมิีเดีย 
 ณัฐกร  สงคราม (2553: 13-34) ได้สรุปโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆที่ท าหน้าที่ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ภายในตัวของผู้เรียน โดยคุณลักษณะท่ีมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ควรมี  4 ประการ 
ได้แก่ 

1.สารสนเทศ (information) คือ ข้อมูลท่ีได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอย่างดี มีประโยชน์ 
ตามความต้องการของผู้เรียน 

2.ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individualization) คือ บทเรียนควรมีความยืดหยุ่นมากพอท่ี 
ผู้เรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน รวมท้ังเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะกับตนได้ 

3.ปฏิสัมพันธ์(interaction) คือ การเรียนรู้โดยมีการโต้ตอบกับโปรแกรมบทเรียน เพื่อให้ผู้ 
เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมกับบทเรียน ไม่ใช้ดูเน้ือหาไปเร่ือยๆ  
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4.ผลป้อนกลับโดยทันที (immediate feedback) คือ การให้ผลตอบกลับทันทีหลังจากผู้เรียน 
มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เช่น การแจ้งคะแนนหลังท าแบบฝึกหัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประเมินความเข้า 
ใจของตนเองและถือเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้   

ส าหรับโครงสร้างของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
โครงสร้างแบบเส้นตรง (linear structure)   

เป็นการจัดโครงสร้างของบทเรียนตามล าดับความคิดท่ีผู้สอนเห็นว่า   หัวข้อใดควรเรียน 
ก่อนเรียนหลัง การน าเสนอเน้ือหาจะเรียงล าดับต่อกันไปเป็นข้ันตอนตามโปรแกรมก าหนด ส่วนใหญ่
โครงสร้างแบบน้ี มักใช้กับเน้ือหาที่ต้องเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเข้าใจก่อนแล้วจึงจะเรียนอีกเรื่องหน่ึงได้  

โครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง (non-linear structure)  
เรียกอีกชื่อวา่โครงสร้างแบบสาขา (branching structure) เป็นการจัดโครงสร้างที่ไม่บัง 

คับผู้เรียน โดยการใช้ความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบในการเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเน้ือหา
ได้หลากหลายวิธีตามความสนใจ โดยจะเรียนไปตามล าดับหรือข้ามไปไม่ศึกษาก็ได้ 
 ส่วนประกอบในมัลติมีเดียท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ ดังน้ี 

1.ส่วนน า (title) เป็นส่วนท่ีน าเสนอชื่อเร่ืองของบทเรียนน้ันๆ มักออกแบบให้น่าสนใจด้วย 
ภาพเคล่ือนไหว กราฟิก เสียง ผสมผสานกัน เพื่อเร่งเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น
ท่ีจะเรียนรู้ 

2. ส่วนชี้แจงบทเรียน (introduction) เป็นส่วนท่ีแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการใช้บทเรียน  
และการควบคุมบทเรียนก่อนจะเร่ิมเข้าสู่การศึกษาเน้ือหาในบทเรียน เช่น การใช้งานปุ่มควบคุมต่างๆ 
การใช้เมาส์ การออกจากโปรแกรม เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ (objectives) เป็นส่วนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน หรือความคาดหวัง 
ของบทเรียน ซึ่งมักเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนจะแสดงออกเมื่อส้ินสุดบทเรียน 

4. เมนู (menu) ท าหน้าที่เชื่อมโยงไปสู่เน้ือหาย่อยบทต่างๆ ท้ังหมดในบทเรียน เพื่อให้ผู้ 
เรียนได้มีโอกาสเลือกหัวข้อท่ีสนใจศึกษาตามความสนใจของตนเอง 

5. เน้ือหา (content) เป็นหัวใจส าคัญของบทเรียน โดยต้องอาศัยการน าเสนอท่ีช่วยให้ 
ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายที่สุด โดยท่ัวไปจะแบ่งการน าเสนอเน้ือหาออกเป็นเฟรม แต่ละเฟรมจะมีข้อ 
ความส้ันๆ มีภาพหรือเสียงมาประกอบ 

6. ฝึกปฏิบัติ(practices) เป็นส่วนท่ีใช้ทบทวนความรู้จากเน้ือหาที่ได้ศึกษามาอาน าเสนอ 
ในรูปแบบสถานการณ์จ าลอง เกมส์ แบบฝึกหัดหรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม การฝึกปฏิบัติควร
ให้ผลป้อนกลับเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจแก่ผู้เรียน 

7. สรุปเน้ือหา (summery) เป็นการสรุปเน้ือหาเพื่อให้ผู้เรียนจดจ าเน้ือหาส่วนน้ันไปใช้ 
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งานต่อไป ในกรณีผู้เรียนประสบปัญหาในการเรียน บทเรียนอาจให้เน้ือหาเพิ่มเติม 
8. แบบทดสอบ (test) เป็นส่วนท่ีใช้วัดผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ของผู้เรียน โดยน าเสนอในรูปแบบค าถาม  จับคู่  หรือเติมค าสั้นๆ และมีการสรุปผลการเรียนเพื่อให้ผู้ 
เรียนทราบหลังท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว 

กิดานันท์  มลิทอง (2543: 271-272)  กล่าวถึงองค์ประกอบของส่ือมัลติมีเดียดังน้ี 
ส่ือประสมในปัจจุบันจะใช้คอมพวิเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการเสนอสารสนเทศในรูปแบบ 

รวมของข้อความ เสียง ภาพน่ิง ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว และภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ เพื่อรวมเป็น
องค์ประกอบของส่ือประสมในลักษณะของ “ส่ือหลายมิติ”  โดยก่อนท่ีจะมีการประมวลเป็นสารสนเทศ
น้ัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับรูปแบบโดยแบ่งเป็นลักษณะดังน้ี 

1. ภาพน่ิง    
ก่อนท่ีภาพถ่าย ภาพวาดหรือภาพต่างๆที่เป็นภาพน่ิงจะเสนอบนจอคอมพิวเตอร์ให้แลดูสวย 

งามได้น้ัน ภาพเหล่านี้จะต้องถูกเปล่ียนรูปแบบก่อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้และเสนอภาพเหล่า 
น้ันได้ โดยมีรูปแบบท่ีนิยมใช้กันมาก 2 รูปแบบ คือ 

กราฟิกแผนท่ีบิต(bitmapped graphics)หรือกราฟิกแรสเตอร์ (raster graphics) เป็นกราฟิก 
ท่ีแสดงด้วยจุดภาพในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อประกอบรวมเป็นภาพ ภาพในรูปแบบน้ีจะมีชือ่ท้ายด้วย 
.gif, .tiff  และ .bmp 

กราฟิกเส้นสมมติ ( vector  graphics) หรือกราฟิกวัตถุ (object-oriented graphics) เป็น 
กราฟิกที่ใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพโดยท่ีจุดภาพจะถูกระบุด้วยความสัมพันธ์เชิงพื้นท่ีแทนท่ี
จะอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน ภาพกราฟิกประเภทน้ีจะสร้างและแก้ไขได้ง่ายและมองดูสวยงามมาก 
กว่ากราฟิกแผนท่ีบิต ภาพในรูปแบบน้ีจะมีชือ่ลงท้ายด้วย .eps, .wmf และ .pict 

2. ภาพเคล่ือนไหว  
ภาพเคล่ือนไหวที่ใช้ในส่ือประสมจะหมายถึง ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว หรือท่ีเรียกกันว่า “แอนิ 

เมชั่น” (animation) ซึ่งน าภาพกราฟิกท่ีวาดหรือถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้มาสร้างให้แลดูเคล่ือนไหวด้วย
โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว ภาพเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการจ าลองสถานการณ์จริง เชน่ ภาพ
การขับเครื่องบิน นอกจากน้ียังอาจใช้การเพิ่มผลพิเศษ เช่น การหลอมภาพ (morphing) ซึ่งเป็นเทคนิค
การท าให้เคล่ือนไหวโดยใช้ “การเติมช่องว่าง” ระหว่างภาพที่ไม่เหมอืนกัน เพื่อท่ีให้ดูเหมือนว่าภาพ
หน่ึงถูกหลอมละลายไปเป็นอีกภาพหน่ึง โดยมีการแสดงการหลอมของภาพนิ่งไปสู่อีกภาพหน่ึงให้ดู
ด้วย 

3. ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ 
การบรรจุภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ลงในคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ 
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เฉพาะในการจัดท า ปกติแล้วแฟ้มภาพวีดิทัศน์จะมีขนาดเน้ือท่ีบรรจุใหญ่มาก  ดังน้ันจึงต้องลดขนาด
แฟ้มภาพลงด้วยการใช้เทคนิคการบีบอัดภาพ ด้วยการลดพารามิเตอร์บางส่วนของสัญญาณในขณะท่ี
คงเน้ือหาส าคัญไว้ รูปแบบของภาพวีดีทัศน์บีบอัดท่ีใช้กันท่ัวไปได้แก่  Quicktime,  AVI  และ  MPEG 

4. เสียง  
เช่นเดียวกับข้อมูลภาพ เสียงท่ีใช้ในส่ือประสมจ าเป็นต้องบันทึกและจัดรูปแบบเฉพาะเพื่อให้ 

คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและใช้ได้ รูปแบบเสียงท่ีนิยมใช้กันมากจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ Waveform 
(WAV) และ Musical Instrument Digital Interface (MIDI) แฟ้มเสียง WAV จะบันทึกเสียงจริงดังเช่น
เสียงเพลงในแผ่นซีดี  และจะเป็นแฟ้มขนาดใหญ่จึงจ าเป็นต้องได้รับการบีบอัดก่อนน าไปใช้แฟม้เสียง 
MIDI จะเป็นการสังเคราะห์เสียงเพ่ือสร้างเสียงใหม่ขึ้นมากจึงท าให้แฟ้มมีขนาดเล็กกว่าแฟ้ม WAV แต่
คุณภาพเสียงจะด้อยกว่า 

5. ส่วนต่อประสาน 
เมื่อมีการน าข้อมูลต่างๆ มารวบรวมสร้างเป็นแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรมสร้างส่ือประสมแล้ว 

การท่ีจะน าองค์ประกอบต่างๆ มาใช้งานได้น้ันจ าเป็นต้องใช้ส่วนต่อประสาน (interface) เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ันได้ ส่วนต่อประสานท่ีปรากฏบนจอภาพจะมี
มากมายหลายรูปแบบ อาทิเช่น รายการเลือกแบบผุดขึ้น (pop-up menus) แถบเล่ือน (scroll bars) 
และสัญรูปต่างๆ เป็นต้น 

6. การเชื่อมโยงหลายมิติ 
ส่วนส าคัญอย่างหน่ึงของการใช้งานในรูปแบบส่ือประสมในลักษณะของส่ือหลายมิติ คือ ขอ้ 

มูลต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วโดยใช้จุดเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) การเชื่อมโยงน้ี
จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างขอ้มูลตัวอักษร ภาพ และเสียงโดยการใช้สี ข้อความขีดเส้นใต้ หรือสัญรูป 
ท่ีใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น รูปล าโพง รูปฟิล์ม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้คลิกท่ีจุดเชื่อมโยงเหล่านั้นไปยัง
ข้อมูลท่ีต้องการ 

2.3 ประโยชน์ของสื่อมลัติมีเดียในการศึกษา 
จริยา  เหนียนเฉลย (2549: 173)  สรุปความจ าเป็นและบทบาทของส่ือประสมไว้ดังน้ี 
1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาต่างๆได้ดีเกือบทุกเรื่องจากแหล่งหลายแหล่ง โดยถือว่า 

ส่ือแต่ละอย่างมีเน้ือหาต่างกันและรูปแบบต่างกัน 
2. ช่วยประหยัดเวลาทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
3. ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ตามความสามารถและความพร้อมของแต่ละบุคคล 
4. ช่วยดึงดูดความสนใจเพราะส่ือประสมจะเป็นการผสมผสานกันของส่ือท่ีมีการน าเอาเทค 

นิคการผลิตแบบต่างๆมาใช้ท าให้น่าสนใจ 
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5. ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากข้อได้เปรียบในหลายรูปแบบของส่ือประสม  
5.1 เห็นการเปรียบเทียบ ในกรณีภาพมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน การฉายให้เห็นที 

ละหลายภาพจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนกว่า 
5.2 เห็นความแตกต่างกัน ระหว่างภาพที่ฉายต่อเน่ืองบนจอ 
5.3 สามารถเห็นภาพจากหลายมุมมอง ภาพเดียวกันอาจจะสามารถดูได้จากหลายมุม 

โดยการเปล่ียนมุมกล้อง ซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับการรบัรู้ของส่ิงน้ันได้ มองเห็นภาพท่ีแตกต่างกันออกไปเห็น 
ความต่อเน่ืองเป็นล าดับขั้นตอนของภาพ เพราะภาพจะมีการจางหายสลับกัน  

5.4 การน าภาพประเภทต่างๆ มาวางเคียงกัน เชน่ ภาพตามแนวตั้ง แนวตรง แนวนอน  
จะท าให้เห็นภาพพจน์ชัดเจน ตามขนาด รูปร่าง ของภาพได้ 

5.5 มีการจัดภาพเด่นตรงกลาง ซึ่งท าให้ผู้เรียนจะพุ่งความสนใจไปยังจุดเด่นของภาพชัด 
น้ัน โดยมีภาพอื่นเป็นส่วนประกอบ 

5.6 ผู้เรียนนอกจากจะรู้ถึงจุดหลัก คือ ภาพเด่นแล้ว ยังจะต้องได้เห็นถึงภาพที่เป็นจุดเน้น 
รอง ท่ีสนับสนุนภาพหลักโดยอาจจะภาพน่ิงเป็นหลักอยู่ 1 จอ แล้วเปล่ียนภาพบนจออื่น 

5.7 ผู้เรียนจะได้รับรู้ถึงภาพที่มีการเคล่ือนไหว ท่ีเปล่ียนแปลงทีละน้อยแบบภาพยนตร์ 
การ์ตูน 

5.8 ผู้เรียนจะได้ชมภาพท้ังภาพนิ่งและภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวได้พร้อมๆ กันจากการฉาย 
โดยจะเป็นการผสมผสานกัน 

ศูนย์พัฒนาหนังสือ  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544:14-17) กล่าวถึงบทบาทของ 
ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน ไว้ดังน้ี 

1. เป้าหมายคือ การสอน อาจใช้ช่วยในการสอนหรือสอนเสริมก็ได้ 
2. ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน 
3. มีวัตถุประสงค์ท่ัวไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะความรู้ ความจ า  

ความเข้าใจและเจตคติ ส่วนจะเน้นอย่างใดมากน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และโครงสร้างของเน้ือหา 
4. เป็นลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง 
5. ใช้เพื่อการเรียนการสอน และไมจ่ ากัดว่าต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น 
6. รูปแบบการสอนจะเน้นการออกแบบการสอน  การมีปฏิสัมพันธ์ การตรวจสอบความรู ้

โดยประยุกต์ทฤษฏีจิตวิทยา และทฤษฏีการเรียนรู้เป็นหลัก 
นอกจากน้ันส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนยังช่วยส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน 

การสอนให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ดังน้ี 
1. เทคโนโลยีด้านส่ือมัลติมีเดียช่วยให้การออกแบบบทเรียนตอบสนองต่อแนวคิดและ 
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ทฤษฏีการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยท่ีผ่านมาแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียว่าสามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้นได้ 

2. ส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอมใช้ง่าย เกบ็รักษาง่ายพกพาได้สะดวก และสามารถ 
ท าส าเนาได้ง่าย 

3. ส่ือมัลติมีเดียเป็นส่ือการสอนท่ีให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพความ 
ต้องการ และความสะดวกของตนเอง 

4. ในปัจจบุันมีโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน (authoring tool) ท่ีง่ายต่อการใช้งานท าให้บุค 
คลท่ีสนใจทั่วไปสามารถสร้างบทเรียนส่ือมัลติมีเดียใช้เองได้ 

5. ผู้สอนสามารถใช้ส่ือมัลติมีเดียเพื่อสอนเน้ือหาใหม่  เพื่อฝึกฝน   เพือ่เสนอสถานการณ์ 
จ าลอง และเพื่อสอนการคิดแก้ปัญหา ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้เป็นประการส าคัญ 
รูปแบบต่างๆ ดังกล่าวน้ีจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และรูปแบบการคิดหาค าตอบ 

6. ส่ือมัลติมีเดียช่วยสนับสนุนให้มีสถานการณ์ท่ีเรียนไม่จ ากัดอยู่เพียงห้องเรียนเท่านัน้  
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ท่ีบ้าน ท่ีห้องสมุด หรือภายใต้สภาพแวดล้อมอื่นๆ ตามเวลาที่ตนเองต้องการ 

7. เทคโนโลยีส่ือมัลติมีเดีย สนับสนุนให้เราสามารถใช้ส่ือมัลติมีเดียกับผู้เรียนได้ทุกระดับ 
อายุและความรู้ หลักส าคัญอยู่ท่ีการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนเท่านั้น 

8. ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพ  นอกจากจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของโรงเรียน 
หรือหน่วยงานแล้ว ความก้าวหน้าของระบบเครือข่ายยังช่วยเสริมให้การใช้ส่ือมัลติมีเดียเป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาอื่นๆ อีกด้วย 

กิดานันท์  มลิทอง (2543: 275)  ได้กล่าวถึงบทบาทของส่ือมัลติมีเดียท่ีมีต่อการศึกษาดังน้ี 
การใช้ส่ือประสมในการศึกษาจะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลในการเรียนการสอน 

ได้อย่างมาก  โดยใช้ในลักษณะของการสอนใชค้อมพิวเตอร์ช่วย รูปแบบต่างๆ เช่น สถานการณ์จ าลอง 
เกมส์ การทบทวน ฯลฯ  ตัวอยา่งเช่น วงการแพทย์สามารถใช้สถานการณ์จ าลองของการผ่าตัดโดยใช้
ส่ือประสมเพื่อให้ผู้เรียน  ท าการผ่าตัดกับคนไข้เสมือนจริง   หรือแม้แต่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถม 
ศึกษาก็สามารถใช้สือ่ประสมในการเสนอเรียงความแก่ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นได้เช่นกัน 

การใช้ส่ือประสมในการศึกษาจะมปีระโยชน์มากมากหลายด้าน อาทิเช่น 
1. ดึงดูดความสนใจ บทเรียนส่ือประสมในลักษณะส่ือหลายมิติท่ีประกอบด้วยภาพกราฟิก   

ภาพเอนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง นอกเหนือไปจากเน้ือหาตัวอักษร จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี ยังช่วยในการส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย 

2. การสืบค้นเชื่อมโดยฉับไว  ด้วยสมรรถนะของการเชื่อมโยงหลายมิติท าให้ผู้เรียนสามารถ 
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เรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ได้กว้างขวางและหลากหลายอย่างรวดเร็วโดยไม่จ าเป็นต้องเรียนไปตามล าดับ
เน้ือหา 

3. การโต้ตอบระหว่างส่ือและผู้เรียน บทเรียนส่ือประสมจะมจีุดเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อให้ผู้ 
เรียนและส่ือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในลักษณะส่ือประสมเชิงโต้ตอบ 

4. ให้สารสนเทศหลากหลาย ด้วยการใช้ซีดีและดีวีดีในการให้ข้อมูลและสารสนเทศใน 
ปริมาณท่ีมากมายและหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับเน้ือหาบทเรียนท่ีสอน 

5. ทดสอบความเข้าใจ  ผู้เรียนบางคนอาจจะไมก่ล้าถามข้อสงสัยหรือตอบค าถามในห้อง 
เรียน การใช้ส่ือประสมจะช่วยแก้ปญัหาในส่ิงน้ีได้โดยการใช้ในลักษณะการศึกษารายบุคคล 

6. สนับสนุนความคิดรวบยอด ส่ือประสมสามารถแสดงสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความคิด 
รวบยอดของผู้เรียน และแก้ไขจุดอ่อนในการเรียน 

กิดานันท์  มลิทอง (2548: 196) กล่าวถึงบทบาทของส่ือมัลติมีเดียในหนังสือเทคโนโลยีและ 
การส่ือสารเพื่อการศึกษา ไว้วา่คุณสมบัติของส่ือประสมท่ีน าเสนอส่ือหลากหลายรูปแบบ   รวมถึงการ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ในทันที ท าให้การใช้สื่อประสมคอมพิวเตอร์เป็นท่ีแพร่หลายและน ามาใช้
เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจาก 

1. เน้ือหาบทเรียนในรูปแบบส่ือประสมช่วยในการส่ือสารความรู้จากผู้สอนหรือจากแหล่ง 
ส่งไปยังผู้เรียนได้อย่างกระจ่างชัดเจนกว่าเน้ือหาธรรมดา 

2. เอื้อการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน เน่ืองจากผู้เรียนสามารถเลือกหรือ 
ก าหนดอัตราการเรียนของตนเองได้ 

3. สามารถใช้กับการเรียนในทุกรูปแบบและทุกภาวการณ์ เน่ืองจากใช้สื่อประสมได้ใน 
หลายวิธีการเพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้เรียน 

4. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับบทเรียน ท าให้เป็นการเรียนแบบกระฉับ 
กระเฉง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ 

5. เสริมการเรียนรู้แบบร่วมมอื  เชิงทดลอง และแบบสตอรีไลน์ 
6. สร้างการท างานในลักษณะโครงงานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน 
7. สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
8. เหมาะส าหรับการเรียนรายบุคคล ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ไม่ว่า 

จะเป็นผู้เรียนท่ีเรียนเร็วหรือเรียนช้าท าให้ไม่ต้องคอยกัน 
9. เหมาะอย่างยิ่งในการสร้างเน้ือหาบทเรียนในการศึกษาทางไกลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 

รับข้อมูลได้ทุกรูปแบบ 
2.4 การผลิตและการใช้สื่อมลัติมีเดียในโรงเรียน 
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สุคนธ์  สินธพานนท์ (2551: 75-78) ได้อธิบายขัน้ตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดีย ว่ามีขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสอดคล้องกันได้แก่ 

1. ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบทเรียน   เป็นส่ิงส าคัญในการควบคุมการสร้างโปรแกรม 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการโดยต้องพัฒนาในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

1.1 หัวข้อของงานท่ีน ามาพัฒนาโปรแกรม 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1.3 กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ใช้ 
1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้โปรแกรม 

2. การวิเคราะห์เน้ือหา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียน้ัน ผู้จัดท าจะได้เน้ือหา 
บทเรียนจากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชานั้นๆ ค าอธิบายรายวิชานั้นๆ  หนังสือ ต ารา  
หรือเอกสารประกอบการสอนในแต่ละวิชา ต่อจากน้ันน ามาก าหนดวัตถุประสงค์ท่ัวไป  จัดล าดับ
เน้ือหาให้มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน เขียนหัวข้อเร่ืองตามล าดับเน้ือหา เลือกหัวเรื่องและเขียนหัวข้อ
ย่อย แล้วเลือกเรื่องท่ีน ามาสร้างบทเรียน น าเรื่องท่ีเลือกมาแบ่งเป็นหัวข้อย่อยแล้วจัดล าดับความ
ต่อเน่ืองและความสัมพันธ์ในหัวข้อย่อยของเน้ือหา กล่าวได้ว่าประเด็นส าคัญในขั้นการวิเคราะห์ ได้แก่ 

2.1 รายละเอียดของเน้ือหาที่จะเสนอตามวัตถุประสงค์ 
2.2 วิธีการน าเสนอเน้ือหา 
2.3 ระยะเวลาการน าเสนอตามเน้ือหา 
2.4 การเลือกส่ือท่ีสอดคล้องกันเน้ือหาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.5 วิธีการโต้ตอบระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้ตามหลักการส่ือความหมาย 
2.6 วิธีการตรวจปรับเน้ือหา 
2.7 การเสริมแรง ท าให้เกิดความเร้าใจในการเรียนและต้องการมีส่วนร่วม 
2.8 วิธีการประเมินผล 

3. การเขียนสคริปต์ด าเนินเร่ือง  เมื่อเตรียมการตามรายละเอียดในข้อ 1-2  แล้วจะต้องมีการ 
เขียนสคริปต์เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินเร่ือง (storyboard) ท่ีจะน าเสนอตามเป้าหมาย การเขียน
สคริปต์มีขั้นตอน คือ 

3.1 การเขียนผังงาน (flow chart) การเขียนผังงานน้ันเพื่อก าหนดขั้นตอนการท างานของ 
โปรแกรมซึ่งผังงาน จะมีความสัมพันธ์กับวธิีการออกแบบว่าจะให้บทเรียนมีการท างานเป็นแบบใด ใน
การเขียนผังงานน้ันเป็นการอธิบายการท างานท่ีแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน  โดยค านึง 
ถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริง    ความละเอียดของผังงานขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียน 
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3.2 การจัดท าแบบบทเร่ือง (storyboard) หมายถึงเร่ืองราวของบทเรียนท่ีจะประกอบ 
ด้วยเน้ือหาที่แบ่งเป็นกรอบๆ ตามวัตถุประสงค์และรูปแบบการน าเสนอ  โดยร่างเป็นแต่ละกรอบย่อย
เรียงตามล าดับต้ังแต่กรอบท่ี 1 จนถึงกรอบสุดท้ายของแต่ละหัวข้อย่อย บทเรื่องจะแจกแจง
รายละเอียดลงไปว่าส่วนน้ีประกอบด้วยข้อความ  ภาพ  ภาพเคล่ือนไหว มีเสียง หรือมีเพลงประกอบ  
มีการท างานอย่างไร  มีการวางหน้าจออย่างไร  กล่าวได้ว่าขณะท่ีผังงาน ล าดับขั้นตอนของการ
ตัดสินใจ บทเร่ืองจะน าเสนอเน้ือหาและลักษณะของการน าเสนอ ในการจัดท าบทเรื่องน้ีจะรวมไปถึง
การเขียนสครปิต์ท่ีผู้เรียนจะได้เห็นบนหน้าจอ  ได้แก่ เน้ือหา  ข้อมูล ค าถาม  ผลป้อนกลับ  ค าแนะน า 
ค าชี้แจง ข้อความเรียกความสนใจ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

4 . การเตรียมข้อมูลส าหรับ storyboard   ข้อมูลท่ีใส่ลงไปอาจมีท้ังภาพ ภาพเคล่ือนไหว   
เสียงข้อความ  ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมขึ้นมาก่อนท่ีจะน าไปใส่ในโปรแกรม มีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง คือ 

4.1 การจัดเตรียมภาพ  ขอ้มูลอาจมาจากการสร้างด้วยโปรแกรม graphic  edition เช่น  
โปรแกรม adobe photoshop, corel draw ในแต่ละโปรแกรมจะมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันออกไป  
ซึ่งอาจต้องใช้โปรแกรมหลายชนิดช่วยกัน และถา้หากท างานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์วินโดว์  ก็จะท า
ให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้ง่าย  เราอาจสแกนภาพประกอบจากหนังสือ วารสารต่างๆ ด้วย
เครื่องสแกนเนอร์  หรืออาจน ามาจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  หรือน ามาจากกล้องถา่ยวีดิทัศน์ เป็นต้น 

4.2 การจัดเตรียมเสียง   การบันทึกเสียงเข้ามาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน เครื่อง 
คอมพิวเตอร์จะต้องมีการ์ดเสียง (sound card) ซึ่งการ์ดเสียงน้ันมีความจ าเป็นในการบันทึกเสียงท่ีมี
การแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์   และท างานแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็น
สัญญาณเสียง  เมื่อโปรแกรมเรียกใช้แฟ้มเสียงท่ีจะให้ออกล าโพงในโปรแกรม  ไมโครซอฟต์วินโดว์  มี
โปรแกรม media player ส าหรับเรียกใช้ไฟล์เสียง (playback) มีโปรแกรม sound recorder ส าหรับ
บันทึกเสียง 

5. การสร้างโปรแกรม (authoring)   เป็นข้ันตอนท่ีรวบรวมเอาขอ้มูลต่างๆท่ีจัดเตรียมไว้   เช่น  
ข้อความ ภาพ เสียง  และ animation movies มารวมกัน  ท าให้เกิดโปรแกรมขึ้นมาด้วยโปรแกรมระบบ
ประพันธ์  (authoring  system)  โดยมีการจัดเรียงล าดับการท างานตามท่ีออกแบบไว้  และก าหนดราย 
ละเอียด เช่น special  effect  และ animation ตามท่ีก าหนดไว้ใน storyboard 

6. การทดสอบโปรแกรมเพื่อทดสอบว่ามีเน้ือหาสมบูรณ์ตาม storyboard หรือไม่ ทดสอบเพื่อ 
หาข้อผิดพลาดของโปรแกรม   ในการพัฒนาโปรแกรมน้ัน       ผู้สร้างมักมีการทดสอบการท างานของ
โปรแกรมอยู่แล้ว แต่เป็นการทดสอบทีละส่วนในระหว่างการพัฒนา ดังน้ันเมื่อสร้างโปรแกรมเสร็จแล้ว
ผู้สร้างและพัฒนาโปรแกรม  ควรได้มีการทดสอบทุกส่วนท้ังหมดอีกครั้งเพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละ
จุด ต่อจากน้ันไปทดสอบกับผู้ใช้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดูปัญหาที่จะเกิดขึ้น    การทดสอบผลของการใช้



33 

 

โปรแกรมว่าได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่น้ัน การทดสอบแต่ละขั้นตอนเมื่อมีปัญหากก็ลับไป
แก้ไข  อาจจะแก้โปรแกรม แก้สคริปต์  แก ้storyboard ในส่วนท่ีพบว่ามีปัญหา   เมือ่แก้ไขเสร็จแล้วก็มี
การทดสอบเช่นเดิมจนปัญหาหมดไป 

7. การท าเอกสารประกอบบทเรียน  เอกสารประกอบบทเรียนจะรวมถึง  flow chart   และ  
storyboard ถ้าเอกสารประกอบบทเรียนมีความชัดเจนจะท าให้การแก้ปัญหาโปรแกรมท าได้รวดเร็ว 

วรวิทย์  นิเทศศิลป์ (2551: 218) ได้สรุปหลักการส าคัญในการออกแบบส่ือมัลติมีเดียไว้ดังน้ี 
1.การใช้งานไม่ซบัซอ้นยุ่งยาก 
2.ใช้เวลาน้อยแต่เรียนรู้ได้มาก 
3.ใช้ในทุกสถานท่ี ไม่ก าหนดเวลา 
4.มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ 
5.จุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู ้
6.ขยายผลกับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 
7.ไม่ติดขัดและขัดข้องทางเทคนิค 

พจนีย์   สุขชาวนา (2548 : 130-131)  ได้อธิบายขั้นตอนการผลิตส่ือประสมส าหรับการเรียน 
การสอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหา   

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบส่ือประสม  ส่ิงส าคัญท่ีสุดส าหรับการสร้างส่ือประสมให้เกิดประสิท 
ธิภาพ น่ันคือ ขั้นตอนของการออกแบบ  ซึ่งขั้นตอนการออกแบบแต่ละขั้นมีดังน้ี 

2.1 ก าหนดตารางเวลาการท างานท่ีชัดเจนและรัดกุม 
2.2 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและติดต่อประสานงานร่วมกันของทีมพัฒนา 
2.3 การเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสม  เช่น รูปแบบเอกสาร  วิธีการน าเสนอ ตัวอักษร  ขอ้ความ  

สัญลักษณ์ กราฟิก  และอื่นๆ 
2.4 ก าหนดเน้ือหา  วิธีการ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบทเรียน เช่น เลือกเน้ือหา 

วิธีการสอน จัดล าดับเน้ือหา กจิกรรมการเรียน  การเขียนบทด าเนินเร่ือง  การป้อนกลับ  การควบคุม
บทเรียนด้วยตนเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์  ก าหนดมาตรฐานแบบทดสอบ และรายละเอียดอื่นๆ 

2.5 การควบคุม และก าหนดรูปแบบ การออกแบบ การจัดการด้านส่ือต่างๆ ตลอดจนการ 
จัดการเกี่ยวกับคู่มือ และการติดต้ังระบบ 

ขั้นตอนท่ี 3  การสร้างส่ือประสมส าหรับการเรียนการสอน 
ขั้นตอนท่ี 4  การน าสื่อท่ีสร้างขึ้นไปใช้ 
ขั้นตอนท่ี 5  การประเมินผล 
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ภาพประกอบ 2  ขั้นตอนการออกแบบและการพฒันาสื่อประสม 
 

ท่ีมา: พจนีย์   สุขชาวนา. 2548: 130; อ้างอิงจาก Lee; & Owen. 2000. Multimedia-based Instruct   
       tional design computer-basd training web-base  training  distance  broadcast   training.  
       pp.83)  

2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับสื่อมลัติมเีดีย 
ณัฐฐากรณ์ นิลข า (2554: บทคัดย่อ)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องร่างกาย 

ของเราส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพท้ังด้าน 
เน้ือหาและเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก  และมปีระสิทธิภาพ  92.14/96.21    ตามเกณฑ์ท่ี 
ก าหนดไว้ 

กนกศักด์ิ ลุนส าโรง(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง  
การด ารงพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5) พบว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี  และบทเรียนมี
ประสิทธิภาพ 87.93/88.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ด้านผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียพบว่า ผู้เรียนท่ีศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การด ารงพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท้ังหมดผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

Analysis 

Design   Schedule 

  Project  team 

  Media  specification 

   Lesson  structure 

  Configuration  control 

and  review  cycles 

Development 

Implementation 

Evaluation 
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ทิพวรรณ เดชสงค์ (2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง โครงสร้าง 
อะตอมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01นอกจากน้ันกลุ่มตัวอย่างยังมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง
โครงสร้างอะตอมอยู่ในระดับปานกลาง 

ชนากานต์ ศรีชมภู(2550: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ วิชาชีววิทยาเร่ืองการหายใจ 
ระดับเซลล์ ( cell respiration) ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 พบว่าบทเรียนผ่านเว็บมีคุณภาพด้านเน้ือหา
อยู่ในระดับดีมาก และคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 88.56/90 

สุรภา  ชูสวัสด์ิ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองสาร 
ชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 พบว่าได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เร่ืองสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ท่ีมีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เน้ือหาและเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และบทเรียนมีประสิทธิภาพ 90.50/92.08 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้  ด้านผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนน
เต็ม ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 90.00 ของผู้เรียนท้ังหมด 

เซริน  (Serin. 2011: บทคัดย่อ)   ศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบ 
ว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยา 
ศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กวน (Guan. 2009: บทคัดย่อ) ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย  
โดยให้ผู้เรียนกลุ่มแรกเรียนรู้จากส่ือมัลติมีเดียท่ีมีท้ังภาพและเสียง และอีกกลุ่มศึกษาจากส่ือมัลติมีเดีย 
ท่ีมีเพียงเสียงและเอกสารประกอบการบรรยาย จากการศึกษาพบวา่ นักเรียนท้ังสองกลุ่มเกิดการเรียนรู้
เน้ือหาไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ันการใช้ค าบรรยายซ้ าๆ ไมม่ีผลให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหามากขึ้น และ
ไม่มีหลักฐานว่าการใช้ส่ือมัลติมีเดียท่ีมีเสียงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าใช้ส่ือมัลติมีเดียท่ีมี
ภาพประกอบ 

ส าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี  ผู้วิจัยจึงได้สรุปความหมายของส่ือมัลติมีเดียว่าหมายถึงการน าสื่อ 
หลายประเภทมาใช้ร่วมกัน ท้ังการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตบทเรียน โดยใช้โปรแกรม  
Macromedia Authorware 7 น าเสนอในรูปแบบของข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ 
และเสียง รวมถึงการใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ ส่ือส่ิงพมิพ์ โดยส่ือมัลติมีเดียจะมีโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง 
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(non-linear structure)  ซึ่งจะชว่ยให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อท่ีจะศึกษาได้ตามความสนใจ  การเรียนรู้ด้วย
ตนเองมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น   

 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
กูด (1973: 7)  ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ( achievement)  ว่าหมายถึง  ความส าเร็จ  

ความช านาญ ความคล่องแคล่ว ความช านาญในการใช้ทักษะหรือประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( academic achievement) หมายถึง ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้
ในวิชาต่างๆ ท่ีได้เรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากการทดสอบจากผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือท้ังสอง
อย่างรวมกัน 

คอลลีต และเชียเพตตา  (ภพ เลาหไพบูลย์.  2537: 87; อ้างอิงจาก Collette; & Chiappetta.  
1986. Science Instruction in the Middle and Secondary Schools.) ได้เสนอว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้
ค าจ ากัดความของค าว่า “ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์” ก็คือ การบอกว่าผู้ท่ีมคีวามรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

1. มีพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเพียงพอ เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง มโนมติและ 
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ รวมท้ังมีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้น้ัน 

2. มีความเข้าใจในแนวทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. มีความชื่นชมต่อคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคม  และมีความรู้ว่า 

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานต่างๆ ในสังคม 
5. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้ท างานได้ผลดี ใช้เวลาว่างให้เป็น 

ประโยชน์ท างานให้สังคมท่ัวไปดี 
6. มีความเข้าใจในส่ิงแวดล้อมได้ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการสอนวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตร 
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ให้มีลักษณะ
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยยึดจุดประสงค์ ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2536) 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อให้เกิดทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค้นคว้า และคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
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4. เพื่อให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอิทธิ 

พลของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อมวลมนุษย์และสภาพแวดล้อม 
6. เพื่อให้สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประ 

โยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.2 วิธีการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
เยาวดี รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี  (2552: 14-19, 178-189)      ได้ให้ความหมายของแบบสอบผล 

สัมฤทธิ์ว่า เป็นแบบสอบท่ีสร้างขึ้น เพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้ด้านเน้ือหาและทักษะต่างๆ ของแต่ละสาขา 
วิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาทั้งหลายท่ีได้จัดสอนในระดับชั้นเรียนต่างๆ ของแต่ละโรงเรียน
ลักษณะของแบบสอบผลสัมฤทธิ์มีท้ังท่ีเป็นข้อเขียน ( paper and pencil test)  และท่ีเป็นภาคปฏิบัติ
จริง ( performance test)   โดยวิธีการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นท่ี 1  ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ัวไปของการสอบให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
โดยระบุเป็นข้อๆ และให้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้น สอดคล้องกับเน้ือหาสาระท้ังหมดท่ีจะท า
การทดสอบด้วย 
        เน่ืองจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ท่ีดีและมีคุณค่า    จะต้องสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประ 
สงค์ท่ีทางการศึกษาก าหนดไว้ ดังน้ัน การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษา เพื่อการเรียนและการ
สอนจึงต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถวัดได้ในเชิงพฤติกรรม ดังท่ีบลูมและคณะ (Bloom; et al, 
1967)  ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ท่ีเรียกว่า ปริเขต ได ้ 3 ปริเขต
(domain) ได้แก่ ด้านความรู้หรือพุทธิพิสัย (cognitive  domain) ปริเขตด้านคุณค่าหรือจิตพิสัย 
(affective domain) และปริเขตด้านทักษะหรือทักษะพิสัย (psychomotor domain)  

ขั้นท่ี 2 ก าหนดโครงเรื่องของเน้ือหาสาระท่ีจะท าการทดสอบให้ครบถ้วน 
เน่ืองจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ควรจะระบุเน้ือหาที่จะทดสอบตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

ไว้ ดังน้ันจึงต้องมีโครงเรื่องครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะท าการทดสอบ  
ขั้นท่ี 3 เตรียมตารางเฉพาะ  หรือผังของแบบสอบ เพื่อแสดงถึงน้ าหนักของเน้ือหาวิชาแต่ 

ละส่วน และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีต้องการทดสอบให้เด่นชัด ส้ัน กะทัดรัด และมีความชัดเจน 
ตารางเฉพาะ เป็นตารางท่ีสร้างขึ้นเพื่อแสดงหัวข้อเร่ืองท่ีต้องการจะทดสอบและระดับ 

ของพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด มีลักษณะเป็นตารางสองทาง มีระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดเรียงอยู่
ข้างบนในแนวนอน และมีหัวข้อเร่ืองต่างๆ ของเน้ือหาวิชาเรียงอยู่ทางด้านซ้ายมือในแนวตั้ง 

ขั้นท่ี 4 สร้างข้อกระทงท้ังหมดท่ีต้องการจะทดสอบให้เป็นไปตามสัดส่วนของน้ าหนักท่ีระ 
บุไว้ในตารางเฉพาะ 
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ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จะวัดความสามารถของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดย บลูม (Benjamin S. Bloom. 1956) และคณะจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ซึ่ง ภพ เลาหไพบูลย์ 
(2542:97-99) ได้ให้ค าอธิบายไว้ดังน้ี 
 1.ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) เป็นการแสดงความรู้ความจ าและทักษะทางปัญญา 
ได้แก่ ความเข้าใจในเน้ือหาการจัดระบบความคิด การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้และประเมินคุณค่าความคิดหรือการกระท าน้ัน บลูม จ าแนกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้าน
พุทธิพิสัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ตามระดับความซับซ้อนจากต่ าไปสูงได้ดังน้ี 

1.1 ความรู้ (knowledge) เป็นความสามารถทางสมองในการรับรู้จดจ าเรื่องราวต่างๆ วัด 
ได้จากความสามารถในการระลึกออกของบุคคลน้ัน แบ่งย่อยเป็น 

1.1.1 ความรู้ในเน้ือเร่ือง (knowledge of specifics) เป็นความรู้ในค าศัพท์และนิยาม  
กฎและความจริง เป็นความหมาย ค าจ ากัดความของส่ิงต่างๆ  กฎ สูตร ทฤษฏีและข้อเท็จจริงต่างๆ  

1.1.2 ความรู้ในวิธีด าเนินการ  (knowledge of ways and means of dealing with  
specifics) เป็นความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนท่ีเป็นแบบฟอร์มหรือระเบียบปฏิบัติ ล าดับขั้นตอน
และแนวโน้มในการกระท าหรือการเกิดขึ้นของส่ิงต่างๆ การจ าแนกประเภทตามความเหมอืนความต่าง 
หรือคุณสมบัติและหน้าที่ เกณฑ์ท่ีใช้ในการวินิจฉัยและเทคนิควิธีการท่ีให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

1.1.3 ความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง (knowledge of the universals and  
abstractions in a field) จ าแนกเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาซึ่งเป็นใจความส าคัญของเรื่องและการ
อ้างสรุปครอบคลุมเป็นการน าหลักไปอภิปรายเรื่องอื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน นอกจากน้ันมีความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฏีและโครงสร้างเป็นความสามารถในการน าหลายๆหลักวิชาในสกุลเดียวกันมาสัมพันธ์กันจนได้
เป็นโครงสร้างของเน้ือความใหญ่ในเร่ืองน้ัน 

1.2 ความเข้าใจ (comprehension) เป็นความสามารถในการจับใจความของเร่ืองแบ่ง 
เป็น 3 ข้อย่อย ได้แก ่

1.2.1 การแปลความ (translation) เป็นความสามารถในการบอกความหมายตามนัย 
ของเร่ืองราวน้ัน  

1.2.2 การตีความ (interpretation) เป็นการถอดความจากหลายๆ ความหมายตาม 
นัยของเร่ืองราวน้ัน  

1.2.3 การขยายความ (extrapolation) เป็นการคาดคะเนหรือพยากรณ์โดยอาศัยข้อ 
เท็จจริงท่ีเป็นอยู่ 

1.3 การน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ ทฤษฏี หลักการ ข้อ 
เท็จจริง ฯลฯ ไปแก้ปัญหาใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ใหม่ได้ 
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1.4 การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะความรู้ต่างๆ เป็นส่วน 
ย่อยว่าประกอบกันอยูอ่ย่างไร  แต่ละอันคืออะไร มีความส าคัญและเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร จ าแนกได้ 3 
ข้อย่อย ดังน้ี 

1.4.1 การวิเคราะห์ความส าคัญ (analysis of element) เป็นความสามารถในการหา 
ส่วนประกอบท่ีส าคัญหรือหัวใจของเร่ือง 

1.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (analysis of relationship) เป็นความสามารถใน 
การหาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ 

1.4.3 การวิเคราะห์หลักการ (analysis of organizational principles) เป็นความ 
สามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญในเร่ืองน้ัน 

1.5 การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการประกอบส่วนย่อยๆ ให้เข้ากันได้ 
โดยจัดระบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จ าแนกพฤติกรรมเป็น 3 ข้อย่อย 
ดังน้ี 

1.5.1 สังเคราะห์ข้อความ เป็นความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยค าให้ผูกเป็นเรื่อง 
ราวได้โดยต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่างมาสนับสนุน พร้อมมีตัวอยา่งความคิดเห็นเพื่อให้ได้ความหมาย
ชัดเจนตามต้องการ 

1.5.2 สังเคราะห์แผนงาน เป็นความสามารถในการสร้างโครงการหรือแผนการในการ 
ท างานต่างๆ 

1.5.3 สังเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นความสามารถในการจัดระบบของส่วนประกอบให้ 
เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีประโยชน์หรือประสิทธิภาพมากขึ้น   

1.6 การประเมินค่า(evaluation)เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าโดยอาศัย 
เกณฑ์และมาตรฐานเป็นหลัก   พฤติกรรมการประเมินค่าสามารถจ าแนกได้เป็นการประเมินโดยอาศัย 
ข้อเท็จจริงภายในและการประเมินโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายนอก 

2. ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain)  เป็นวัตถุประสงค์ทางการศึกษา    ท่ีใช้วัดความ 
สามารถในการกระท าอย่างมีทักษะของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้การปฏิบัติงาน เช่น การใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ เกณฑ์ในการวัดความส าเร็จของทักษะท่ีออกมาจะสัมพันธ์กับผลท่ีออกมาจริงซึ่งจะเกี่ยว 
ข้องกับความถูกต้องแม่นย า ความรวดเร็ว ระดับความดีของผลงานซึ่งอาจเปรียบเทียบโดยอาศัยข้อมูล
จากภายนอกเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

3. ด้านเจตพิสัย เป็นวัตถุประสงค์ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงความรู้สึก  เจตคติ 
คุณธรรม หรือค่านิยมต่อคน ความคิดหรือส่ิงของ สามารถวัดได้จากพฤติกรรมความรู้สึกท่ีแสดงออก 
มา สามารถแบ่งระดับการเรียนรู้ด้านเจตพิสัยออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ (receiving)    การตอบ 
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สนอง (responding) การสร้างค่านิยม (valuing) การจัดระบบค่านิยม(organization) และการสร้าง
ลักษณะนิสัยตามค่านิยม (characterization) 

3.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
พนิดา เอี่ยมนูญ (2553: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สายรุ้ง กิจโชติช่วง(2553: บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์   และ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีได้รับการสอน
โดยชุดกิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และความ 
สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม   กระบวนการแก้ 
ปัญหาอนาคตสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .01 

วินุรักษ ์สุขส าราญ (2553: บทคัดย่อ)    ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปัทมา เมืองลี (2552: บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และพฤติ 
กรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์ประกอบ 
การสอนวิทยาศาสตร์พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการท างานนกลุ่มหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อลิสา เสนามนตรี (2551: บทคัดย่อ) ได้พัฒนานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ 
ส่ือประสมเรื่องชีวโมเลกุลด้วยรูปแบบการบูรณาการส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 4 พบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ฯที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิ
พิสัยหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .00  

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯอยู่ในระดับเห็นด้วย (   = 4.14) คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ของแบบทดสอบชีวโมเลกุลของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.00 คะแนนเฉล่ียทักษะการทดลองและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  ด้านความคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่น และ ความคิดริเริ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการเรียนชีวโมเลกุลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .00 
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ซาดีและคากิโรกลู(Sadi; & Cakiroglu. 2011: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาผลของกิจกรรมภาคปฏิบัติ 
(hand-on) ต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกรด 6 พบว่า การสอนโดย
ใช้กิจกรรมภาคปฏิบัติส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มากกว่าการสอน
แบบปกติ 

อิทัก และคณะ (Etuk; et al. 2011: บทคัดย่อ)  ได้เปรียบเทียบการสอนแบบสร้างความรู้ด้วย 
ตนเองกับการสอนแบบบรรยายท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์พบว่าการ 
สอนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยา 
ศาสตร์มากกว่าการสอนแบบบรรยาย 

ส าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี ผู้วิจัยจึงได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ว่า 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ ท้ังทางด้านเน้ือหาวิทยาศาสตร์  ค าศัพท์  ข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์  รวมถึงความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจากกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  และสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ บลูม โดยวัดความสามารถ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  4 ขั้นตอน ได้แก่ ความรู้ (knowledge), ความเข้าใจ 
(comprehension), การน าไปใช้ (application) และการวิเคราะห์ (analysis) 
 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์  (2545 : 9)  ให้ความหมาย  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์    คือความ 

ช านาญ หรือความสามารถในการใช้ความคิด เพื่อค้นหาความรู้ รวมท้ังการแก้ปัญหาทักษกระบวนการ
วิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา (intellectual skill) ไม่ใช่ทักษะการปฏิบัติด้วยมอื (psychomotor 
skill/ hand on skill) เพราะเป็นการท างานของสมอง การคิดมีท้ังการคิดพื้นฐาน เช่น ทักษะการส่ือ
ความหมาย ได้แก่ การอ่าน การรับรู้ การจ า การจ าถาวร การพูด การเขียน นอกจากน้ียังมีทักษะการ
สังเกต การระบ ุการจ าแนก การเรียงล าดับการเปรียบเทียบ การลงข้อสรุป และการใช้ตัวเลข 

สรศักด์ิ แพรด า (2544 : 21 - 22)  กล่าวว่า  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์   หมายถึงความ 
สามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การจ าแนกประเภท การวัดการ 
ค านวณ การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติและเวลา การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล การลง
ความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ ์ การต้ังสมมติฐาน การก าหนดและการควบคุมตัวแปร การก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง
และแม่นย า เพื่อการเสาะแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความนึกคิด
อย่างเป็นระบบ 
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วรรณทิพา  รอดแรงค้า  (2540: บทน า)   ไดใ้ห้ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยา 
ศาสตร์ว่า หมายถึง ความสามารถในการใช้กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การสังเกต  การวัด การจ าแนก
ประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา  การใช้ตัวเลข การจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การต้ังสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การ
ก าหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง และการลงความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป อย่างคล่อง 
แคล่วถูกต้องและแม่นย า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2551  ได้ให้ 
ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่า หมายถึงกระบวนการในการศึกษาหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  คือ      การต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหา  การสร้าง
สมมติฐานหรือการคาดการณ์ค าตอบ   การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูล  การลงข้อสรุป  และการส่ือสาร 

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบด้วยความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งต้องใช้วิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์และต้องมีเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้แบ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยตามแนวทางของสมาคมอเมริกันเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science- 
AAAS) ก าหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทักษะ ประกอบด้วยทักษะขั้นพื้นฐาน(basic 
science process skills) 8 ทักษะ และทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (integratedscience process 
skills) 5 ทักษะ ดังน้ี (ภพ เลาหไพบูลย์. 2542: 15-30) 

ทักษะขั้นพื้นฐาน 
1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการวัด 
3. ทักษะการค านวณ 
4. ทักษะการจ าแนก 
5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา 
6. ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
8. ทักษะการพยากรณ์ 

ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 
1. ทักษะการต้ังสมมติฐาน 
2. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
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3. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
4. ทักษะการทดลอง 
5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะขั้นพื้นฐาน 
1. ทักษะการสังเกต (observation)   หมายถึงความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน  แต่ควรใช้ให้มากท่ีสุดท าการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฏการณ์
ต่างๆ  ควรสังเกตอย่างละเอียดหลายครั้ง โดยไม่ต้องใช้ประสบการณ์หรือความคิดเห็นส่วนตัวอธิบาย
หรือตีความหมายส่ิงท่ีสังเกตได้ 

2. ทักษะการวัด (measurement)  หมายถึง   ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณ 
ของส่ิงต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัดและสามารถอ่าน
ค่าจากการวัดได้ถูกต้องรวดเร็วและใกล้เคียงกับความเป็นจริงพร้อมท้ังมีหน่วยก ากับเสมอ 

3. ทักษะการค านวณ (using numbers) หมายถงึความสามารถในการบวก ลบ คูณ หารหรือ 
จัดกระท ากับตัวเลขท่ีแสดงค่าปริมาณของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

4. ทักษะการจ าแนกประเภท (classification) หมายถึงความสามารถในการจัดจ าแนกหรือ 
เรียงล าดับวัตถุ หรือส่ิงท่ีอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆออกเป็นหมวดหมู ่โดยมีเกณฑ์ในการจัดจ าแนก 

5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ   และสเปซกับเวลา   หมายถึงความ 
สามารถในการระบุ 1) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติกับ 3 มิติ 2) ส่ิงท่ีอยู่หน้ากระจกเงากับภาพท่ีปรากฏ
ในกระจกเงาจะเป็นซ้ายขวาของกันและกันอย่างไร 3)ต าแหน่งท่ีอยู่ของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง 4)การ 
เปล่ียนแปลงต าแหน่งของกับเวลา 

6. ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล (organizing data and communication)  
หมายถึงความสามารถในการน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การวัด การทดลองจากแหล่งอื่นๆมาจัดกระ 
ท าใหม่เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลน้ันดีขึ้น 

7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (inferring) หมายถึงความสามารถในการอธบิายข้อ 
มูลท่ีมีอยู่อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาชว่ย 

8. ทักษะการพยากรณ ์(prediction) หมายถึงความสามารถในการท านายหรือคาดคะเนส่ิงท่ี 
จะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยอาศัยปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ าๆหรือความรู้ท่ีเป็นหลักการ กฎและทฤษฎีมาช่วย 

ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 
1. ทักษะการต้ังสมมติฐาน (formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการให้ค า 

อธิบายซึ่งเป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนท่ีจะด าเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่อง
น้ันๆ ต่อไป   สมมติฐานเป็นข้อความท่ีแสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเป็นค าอธิบายของส่ิงท่ีไม่สามารถ
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ตรวจสอบได้โดยการสังเกต  หรืออาจเป็นข้อความท่ีแสดงความสัมพันธ์ท่ีคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้น
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม  ข้อความของสมมติฐานน้ีสร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเกตความรู้ 
ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน การคาดคะเนค าตอบท่ีคิดล่วงหน้าน้ียังไม่ทราบหรือยังไม่เป็นหลักการ 
กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน  ข้อความของสมมติฐานต้องสามารถท าการตรวจสอบโดยการทดลองและแก้ไข
เมื่อมีความรู้ใหม่ได้ 

2. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (defining operationally)    หมายถึงความสามารถ 
ในการก าหนดความหมายและขอบเขตของค า  หรือตัวแปรต่างๆ ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตได้
และวัดได้  นิยามเชิงปฏิบัติการเป็นความหมายของค าศัพท์เฉพาะ เป็นภาษาง่ายๆ ชัดเจนไมก่ ากวม 
ระบุส่ิงท่ีจะสังเกตได้ และระบุการกระท าซึ่งอาจเป็นการวัด ทดสอบ การทดลองไว้ด้วย  

3. การก าหนดและควบคุมตัวแปร (identifying and controlling variables)  หมายถึง  การชี ้
บ่งตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  ตัวแปรท่ีต้องควบคุมในสมมติฐานหน่ึง  การควบคุมตัวแปรน้ันเป็นการควบ 
คุมส่ิงอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นท่ีจะท าให้ผลการทดลองคลาดเคล่ือน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้
เหมือนกัน 

ทักษะการควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถท่ีจะชี้บ่งได้ว่า ตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นตัว 
แปรใดเป็นตัวแปรตาม   ตัวแปรใดเป็นตัวแปรควบคุม ในการหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างตัวแปร 
ในสมมติฐานหน่ึงๆ หรือในปรากฏการณ์หน่ึงๆ 

4. การทดลอง (experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบหรือทดสอบ 
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ในการทดลองจะประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 

การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริง เพื่อก าหนด 
วิธีด าเนินการทดลอง  ซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมตัวแปร   และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใชใ้นการ
ทดลอง 

การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบติัการทดลองจริงๆ  
การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง ซึ่งอาจจะเป็นผล 

ของการสังเกต การวัด และอื่นๆ  
5. การตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป ( interpreting   data   and  conclusion)   

หมายถึง การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลท่ีมีอยู ่และการสรุปความ 
สัมพันธ์ของข้อมูลท้ังหมด 

ทักษะการตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป   หมายถึง   ความสามารถในการบอกความ 
หมายของข้อมูลท่ีได้จัดกระท า และอยู่ในรูปแบบท่ีใช้ในการส่ือความหมายแล้ว ซึ่งอาจอยู่ในรูปตาราง 
กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพต่างๆ ร่วมท้ังความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูลในเชิงสถิติด้วย 
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และสามารถลงข้อสรุปโดยการน าเอาความหมายของข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองน้ัน  

4.2 การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
วรรณทิพา รอดแรงค้า  (2540: 166) ได้สรปุการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไว้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
1. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (multiple-choice paper-and-pencil  

tests)  
2. การประเมินพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (performance  

assessment) 
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จาก The University of California แห่งเมืองซานตาบาบาราและ 

จาก The California Institute of Technology ประเทศอเมริกา  ได้พัฒนาการประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ 4 วิธีด้วยกันคือ 

1. การสังเกตพฤติกรรมการลงมือปฏิบัติการทดลองของนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2. การประเมินจากสมุดบันทึกท่ีนักเรียนใช้บันทึกวิธีการด าเนินการทดลอง 
3. การใช้ icon ในสถานการณ์จ าลองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (computer stimulationn) 
4. การตอบค าถามส้ันๆ ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และการ 

ตีความหมายข้อมูลจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
ในประเทศอังกฤษ    The Assessment of Performance Unit (APU)   ซึ่งเป็นหน่วยงานของ 

กรมวิชาการ (Department of Education and Science) ได้ประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ในหัวข้อต่อไปน้ี คือ 

1. การน าเสนอด้วยสัญลักษณ์ (use of  symbolic representation) เป็นความสามารถที่ 
จะเปล่ียนข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์  และตีความหมายข้อมูล  ท่ีเขียนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ได้ 

2. การใชอุ้ปกรณ์และเครื่องมอืในการวัด  (use of apparatus and measuring instru 
ments) เป็นความสามารถพื้นฐานของทักษะอื่นๆ ซึ่งได้แก่ การสังเกต และการด าเนินการทดลอง 

3. การสังเกต (observation)    การสังเกตได้บูรณาการเข้าไปกบัการตีความหมายข้อมูล 
และขึ้นอยู่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่เดิม     การสังเกตไม่ใช่กิจกรรมท่ีเป็นอิสระจากทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์  

4. การตีความหมายขอ้มูลและการน าไปใช้ (interpretation and application) เป็นความ 
สามารถในการหาแบบแผนของข้อมูล การพยากรณ์ การตัดสินความเชื่อถอืได้ระหว่างพยานหลักฐาน
และการลงความคิดเห็น การลงข้อสรุป การให้ค าอธิบาย และการต้ังสมมติฐาน 
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5. การวางแผนการทดลอง  (planning of investigation)    เป็นความสามารถในการออก 
แบบการทดลองเพื่อทดสอบแนวความคิด โดยพิจารณาถึงตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังการใช้การสังเกต
และการวัดท่ีจ าเป็น 

6. การสืบเสาะหาความรู้ (performance of investigation) เป็นความสามารถในการวาง 
แผนการทดลอง  การวัด การสังเกต และการตีความหมายผลท่ีได้จากการทดลอง ความสามารถของ
การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้ประเมินแยกจากกันต้ังแต่ข้อ 1-5 จะถูกประเมินรว่มกัน
ในการแก้ปัญหาโดยการลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ ในหัวข้อน้ี 

4.3 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ปวีณา ชาลีเครือ (2553: บทคัดย่อ)    ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยา 

ศาสตร์บูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 5 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ   พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จินตนา ค าสอนจิก (2553:บทคัดย่อ) ได้พัฒนาชุดการสอนเร่ืองสารเคมีในชีวิตประจ าวันโดย 
ใช้การ์ตูนอนิเมชั่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน     ส าหรับนักเรียนชั้นประ 
ถมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการ์ตูน 
อนิเมชั่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เอราวรรณ ศรีจักร (2553:บทคัดย่อ)   ได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐม 
วัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกหัด
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ โดยเฉพาะทักษะการสังเกต ทักษะ
การส่ือสาร ทักษะการลงความเห็น ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

รัชฎา ศิลมั่น (2552: บทคัดย่อ)   ได้ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ   5E    เพื่อพัฒนา 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)
จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาพบว่าคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมก่อนการจัด
กิจกรรมระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05  โดยคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียท้ังความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นตลอดระยะของการวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 

แอลเวน(Elvan. 2010: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการสอนแบบแก้ปญัหาต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
แก้ปัญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ 
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สอนแบบปกติ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี  ผู้วิจัยจึงได้สรุปความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว่า 

หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 3 ด้าน  
ได้แก่ ทักษะการต้ังสมมติฐาน  ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
อย่างคล่องแคล่ว ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 
5.เอกสารท่ีเกี่ยวกับเจตคติ 

5.1 ความหมายของเจตคต ิ
เจตคติอาจมีชือ่เรียกต่างๆกันออกไป เช่น ทัศนคติ หรือ เจตคติ มาจากภาษาอังกฤษ คือ  

attitude ซึ่งมีผู้ให้ความหมายดังต่อไปน้ี 
  นิวคอมม์ เทอร์เนอร์ และคอนเวอร์ส (Newcomb; Turner; &  Converse. 1965: 40-42) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติเป็นความรู้สึก มุมมอง ท่ีเกิดจากการได้รับการกระตุ้น หรือความพร้อม
ส าหรับการกระตุ้นทางอารมณ์ เจตคติของบุคคลจึงเป็นความรู้ สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีต่อ
ประสบการณ์ท่ีคนเราได้รับอาจมากหรือน้อยก็ได้ เจตคติแสดงออกได้ทางพฤติกรรมซึ่งแบ่งเป็น 2 
ลักษณะใหญ่ๆ คือ การแสดงออกในลักษณะท่ีพึงพอใจ ชอบหรือเห็นด้วย ลักษณะน่ีเรียกว่าเจตคติเชิง
บวกหรือเชิงนิมาน (positive attitude) อีกลักษณะหน่ึงคือ การแสดงออกในลักษณะท่ีไม่พึงพอใจ ไม่
ชอบ ไม่เห็นด้วย เบื่อหน่ายชิงชัง ลักษณะเช่นน้ี เรียกว่า เจตคติเชิงลบ (negative attitude) 

แอลพอต  (Allport. 1935: 810)  กล่าวว่าเจตคติ  หมายถึง  สภาพความพร้อมของสมองและ 
ประสาทอันได้จากประสบการณ์ และการตอบสนองท้ังทางตรงและโดยอิทธิพลของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ 
ส่ิงต่างๆ  และสถานการณ์ท้ังหลายท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ล้วน สายยศ  และอังคณา สายยศ (2543: 54)  ได้สรุปความหมายของทัศนคติหรือเจตคติว่า 
เป็นความรู้สึกเชื่อ ศรัทธา ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด จนเกิดความพร้อมท่ีจะแสดงการกระท าออกมา ซึ่งอาจจะ
ไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยังไม่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นตัวการที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม ดังน้ันเจต
คติจึงเป็นคุณลักษณะของความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปี พ.ศ. 2551ได้ 
ให้ความหมายของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  (attitudes  toward  sciences)  ว่าหมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลต่อวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความสนใจ  ความชอบ  การเห็นความส าคัญและคุณค่า 

จากความหมายของเจตคติข้างต้น สรุปได้ว่า  เจตคติหมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ   
ความคิดเห็นส่วนบุคคล  ความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของส่ิงท่ี 
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ผู้เรียนได้เรียน เจตคติท่ีท้ังทางบวกและลบ สามารถสร้างและเปล่ียนแปลงได้ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นพคุณ แดงบุญ. 2552: 37; อ้างอิงจาก  

สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546: 149)  กล่าวว่า    เจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นความ 
รู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
ความรู้สึกดังกล่าว ได้แก่ ความพอใจ ความศรัทธาและซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและประโยชน์ ตระหนักใน
คุณและโทษ ความต้ังใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์การเลือกใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ใน
การคิดและปฏิบัติ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยใคร่ครวญไตร่ตรองถึงผลดีและ
ผลเสีย 
โครงสร้างของพฤติกรรมด้านเจตคติมีดังน้ี 

1. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
2. ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ตระหนักในคุณค่าและโทษของการใช้เทคโนโลยี 
5. ต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
6. เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
7. เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 
8. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม 
9. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใคร่ครวญไตร่ตรองถึงผลดี  และผลเสียจาก 

กรอบแนวคิดดังกล่าวได้จัดเรียงพฤติกรรมด้านจิตพิสัยออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. พฤติกรรมในระดับความรู้สึกนึกคิด ได้แก ่พฤติกรรม 1 – 4 
2. พฤติกรรมในระดับการแสดงออก ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย 2 ส่วน คือ 

2.1 การแสดงออกในระดับการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ พฤติกรรม 5 – 7 
2.2 การแสดงออกในระดับการน าไปใช้ ได้แก่ พฤติกรรม 8 – 9 

สรุปได้ว่า การวัดพฤติกรรมด้านเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรม 
ในระดับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมในระดับการแสดงออก  

5.2 องค์ประกอบของเจตคต ิ
ล้วน สายยศ  และอังคณา สายยศ (2543: 59-60) กล่าวว่าแนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบของเจตคติแตกต่างกัน 3 กลุ่ม ดังน้ี 
1. เจตคติมีองค์ประกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเชื่อน้ีมองว่าเจตคติเกิดจาก 
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การประเมินเป้าของเจตคติว่ารู้สึกชอบหรือไมช่อบ นักจิตวิทยากลุ่มน้ีได้แก่ เทอร์สโตน (Thurstone. 
1931) แอลพอร์ต (Allport. 1935) และคนอื่นๆ อีกหลายคน 

2. เจตคติมีสององค์ประกอบ ตามแนวคิดน้ีมองว่าเจตคติประกอบด้วย องค์ประกอบด้าน 
สติปัญญา (cognitive) และด้านความรู้สึก (affective)  นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิดน้ี ได้แก่ แคทซ ์
(Katz. 1960) 

3. เจตคติมีสามองค์ประกอบ  แนวคิดน้ีเชื่อว่าเจตคติมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
3.1 ด้านสติปัญญา ( cognitive component)    ประกอบด้วยความรู้  ความคิด  และ 

ความเชื่อท่ีผู้น้ันมีต่อเป้าเจตคติ 
3.2 ด้านความรู้สึก (affective component)  หมายถึงความรู้สึกหรือารมณ์ของคนใด 

คนหน่ึงท่ีมีต่อเป้าเจตคติ รู้สึกชอบหรือไมช่อบส่ิงน้ัน สามารถแสดงความรู้สึกโดยการประเมินส่ิงน้ันว่า
ดีหรือไม่ดี 

3.3 ด้านพฤติกรรม  (behavioral component)   เป็นด้านแนวโน้มของการจะกระท า 
หรอืจะแสดงพฤติกรรม   เจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้น   ในขั้นน้ีเป็นการแสดงแนวโน้มของการกระท า 
ต่อเป้าเจตคติเท่านั้นยังไม่แสดงออกจริง 

5.3 การวัดเจตคติ 
ล้วน สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543: 66-116) กล่าวว่า การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติมี 

หลายวิธี เช่น แบบของเทอร์สโตน (Thurstone’s method), แบบของลิเกิต (Likert  technique), แบบ
ของออสกูด (Osgood’s method) และแบบของกัตแมน (Guttman’s method) 

แบบของลิเกิต (L i ke r t   t echn ique) มีผู้นิยมใช้แพร่หลายมากท่ีสุด มาตราส่วนชนิดน้ี  
ประกอบด้วยประโยคต่างๆ  มากมาย โดยใช้แสดงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อส่ิงต่างๆ  หรือเร่ือง 
ราวต่างๆ ให้ผู้ตอบเลือกแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาตามมาตราส่วนแบบ five point scale และ
มีการคิดคะแนนตามวิธีการโดยเฉพาะก็จะทราบเจตคติของผู้ตอบได้  มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี  
พิจารณาว่าต้องการวัดเจตคติของใคร  ท่ีมีต่ออะไร และให้ความหมายของเจตคติและส่ิงท่ีจะวัดน้ันใน
แน่นอน 

1. เมื่อตีความหมายส่ิงท่ีจะวัดแน่นอนแล้วก็สร้างข้อความในแต่ละข้อของหัวข้อน้ันๆ โดย 
ให้คลุมเน้ือหาในหัวข้อเหล่านั้น โดยข้อความเหล่านั้น จะมีลักษณะถามความรู้สึกของผู้ตอบซึ่งผู้สร้าง
เครื่องมืออาจเขียนหรือน ามาจากท่ีอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านน้ันๆ ก็ได้ แต่ต้องมีลักษณะดังน้ี (เพ็ญ
ศรี  สิงห์วี. 2551: 25) 

1.1 ต้องเป็นข้อความท่ีเขียนขึ้นในแง่ความรู้สึก  ความเชื่อหรือความต้ังใจท่ีมีต่อส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริง (fact) 
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1.2 ข้อความท่ีบรรจุลงในมาตราวัด(scale)จะต้องประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นท้ังด้าน 
บวก (positive) และด้านลบ (negative) คละกัน 

1.3 ในแต่ละข้อความจะต้องส้ัน เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ก ากวม จ านวนข้อความท่ีสร้าง 
ขึ้นครั้งแรกควรมีประมาณ 30 ข้อ เพราะจะต้องเลือกให้เหลือประมาณ 20-25 ข้อ 

2.เมื่อได้ข้อความเพียงพอแล้วก็บรรจุลงในมาตราวัด (scale) โดยให้มีข้อเลือก 5 ข้อ ดังน้ี  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

3. ก าหนดน้ าหนักในการตอบข้อเลือกต่างๆ   ของแต่ละข้อความซึ่งในการก าหนดน้ าหนัก 
ว่าเลือกข้อใด ควรจะให้น้ าหนักเท่าใดน้ัน มีวิธีการอยู่ 3 วิธี แต่นิยมใช้กันมากท่ีสุดวิธีหน่ึงคือ arbitrary 
weighting method ซึ่งก าหนดให้แต่ละข้อเลือก ซึ่งมีน้ าหนัก 5 4 3 2 1 และ 1 2 3 4 และ 5 ท้ังน้ีขึ้นอยู่
กับชนิดของข้อความ ว่าจะเป็นด้านบวก (positive) หรือด้านลบ(negative) 

4. ทดลองใช้แบบทดสอบ    โดยใช้แบบทดสอบกับกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะพื้นฐานคล้ายๆ  
กับกลุ่มท่ีเราจะศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อความท่ีมีความแตกต่างกันของคะแนนในกลุ่มท่ีได้คะแนน
สูงสุด  กับกลุ่มท่ีได้คะแนนต่ าสุด  เพราะถือว่าขอ้ความเหล่านี้สามารถจะวัดความรู้สึกท่ีแตกต่างกันได้   

5.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับเจตคติ 
นพคุณ แดงบุญ (2552: บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  และเจต 

คติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ี
เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ประยงค ์ ประจงไสย์  (2551: บทคัดย่อ)    ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมพหุปัญญาด้านความเข้าใจในธรรมชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสาตร์เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 

จินตนา  แก้วคูณ  (2550: บทคัดย่อ)   ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อ 
การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนกับการสอนตามคู่มือครู พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

อนงค์ ค าแสงทอง  (2550: บทคัดย่อ)  ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้า  และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้าง 
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สรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่าง การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ
สมองครบส่วน (สคส.) การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ (7E) กับการสอนปกติ พบว่า นักเรียนท่ีเรียน
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการสอนแบบสมองครบส่วน (สคส.) การสอนแบบ 7E และการสอนแบบปกติ มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

ซูเว-อา ฮอง  (Zuway R. Hong. 2010: บทคัดย่อ)    ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อ 
ความกังวลใจและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกรด 8 ท่ีมีผลการเรียนดี พบว่านักเรียน 
ท่ีเรียนแบบร่วมมือจะมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะมีความกังวลในการ
เรียนลดลง 

ส าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี  ผู้วิจัยจึงได้สรุปความหมายของเจตคติว่าหมายถึงความรู้สึกนึกคิด   
ความคิดเห็น  ความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียน 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.  การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2.  การสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  

2554  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี   จ านวน 131  คน  ซึ่งจัดแบง่เป็น   
3  ห้องเรียน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ไดม้าจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (cluster random  

sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จากท้ังหมด  3  ห้องเรียน จ านวน 1  ห้องเรียน  จากน้ัน
รับสมัครนักเรียนตามความสมัครใจ จ านวน 30 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก ่

การจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
2. ตัวแปรตาม  ได้แก ่

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง 
สารชีวโมเลกุลซึ่งประกอบด้วย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

เนื้อหา 
เน้ือหาที่ใช้เป็นเน้ือหาวิชาเคมี   ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 หน่วย  ดังน้ี  
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หน่วยท่ี 1   โปรตีน 
หน่วยท่ี 2   คาร์โบไฮเดรต 
หน่วยท่ี 3   ลิพิด 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  โดยใช้เวลา 14  ชั่วโมง 5 สัปดาห์  

ตาราง 1  แสดงการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง  
      สารชีวโมเลกุล 
 

สัปดาห์ท่ี เน้ือหา จ านวนชั่วโมง 
1 บทน า และกรดอะมิโน* 2 

พันธะเพปไทด์ 1 
2 โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน 1 

การแปลงสภาพโปรตีน 1 
เอนไซม ์ 1 

3 เอนไซม์(ต่อ) 1 
ความส าคัญของคาร์โบไฮเดรต 1 
น้ าตาลโมเลกุลเด่ียว 1 

4 น้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (ต่อ) 1 
น้ าตาลโมเลกุลคู่และโพลีแซคคาไรด์ 1 
ไขมันและน้ ามัน 1 

5 ปฏิบัติการทดสอบสารอาหาร 1 
ปฏิบัติการทดสอบสมบัติคาร์โบไฮเดรต**  1 

รวม 14 
 
* ก่อนเรียนบทน าและกรดอะมิโนท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
** หลังปฏิบัติการทดสอบสมบัติคาร์โบไฮเดรตท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล, แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
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การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 

1.   ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
3.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
 

ขั้นตอนในการพัฒนาสื่อมลัติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องสารชวีโมเลกุล 
การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย  ตามเน้ือหาที่ใช้น้ันผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างส่ือมัลติมีเดีย เพื่อเป็นแนวทางใน 

การจัดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม ซึ่งงานวิจัยน้ีจะจัดท าส่ือมัลติมีเดียท่ีเป็น
แบบผสมท้ังมัลติมีเดียแบบการน าเสนอเน้ือหา การฝึกฝนและการทดสอบ โดยโครงสร้างเป็นแบบ
สาขา เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ส่วนประกอบย่อยมี 8 ส่วน ตามแนวคิดของณัฐกร 
สงคราม (2553: 13-34) การน าเสนอจะเน้นความหลากหลาย ผสมผสาน ข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ เข้าด้วยกันเพื่อให้น่าสนใจ และง่ายต่อการส่ือความหมาย โดยส่ือมัลติมีเดียท่ี
พัฒนาขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) และแจกให้กับนักเรียนเพื่อความสะดวกใน
การศึกษาได้ทุกท่ีท่ีมีคอมพิวเตอร์ และทุกเวลาที่ผู้เรียนต้องการ 

2. ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความ 
รู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารดัง 
กล่าวท าให้การผลิตส่ือมัลติมีเดียของงานวิจัยน้ี เน้นการต้ังค าถาม ให้นักเรียนได้เผชิญหน้ากับปัญหา 
และให้ข้อมูลเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ 3 ด้านได้แก่ 
ทักษะการต้ังสมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป นอกจาก 
น้ันการน าเสนอเน้ือหายังเน้นให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในเน้ือหาท่ีเรียน 
และการน าเสนอเน้นความสวยงาม โดยจะใช้ภาพประกอบและตัวอักษรท่ีมีสี บางช่วงจะมีเพลงบรรเลง
ประกอบการน าเสนอ เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ถือเป็นการพัฒนาเจตคติของนักเรียน  

3. ศึกษาเน้ือหาและตัวชี้วัดการเรียนรู้    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธ 
ศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาระท่ี 
3  ดังน้ี 
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มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร     การเกิดสารละลาย   
การเกิดปฏิกิริยา  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4- ม.6 1. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  

ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของ
โปรตีน 

 

โปรตีนเป็นสารท่ีช่วยในการเจริญเติบโต 
เสริมสร้างและซ่อมแซมเน้ือเยื่อ หน่วยย่อยของ
โปรตีนคือกรดอะมิโนซึ่งมีท้ังกรดอะมิโนจ าเป็น
และไม่จ าเป็น  มีธาตอุงค์ประกอบส าคัญคือ C  
H  O และ N การทดสอบโปรตีนในอาหารใช้
สารละลาย CuSO4 กับ NaOH หรือ
สารละลายไบยูเร็ต 

 2. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ
ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของ
คาร์โบไฮเดรต             
 

คาร์โบไฮเดรตจัดเป็นแหล่งพลังงานของส่ิงมีชีวิต
พบได้ท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน เช่น น้ าตาล แป้ง 
เซลลูโลสและไกลโคเจน โดยมีน้ าตาลโมเลกุล
เด่ียวเป็นหน่วยย่อยส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยธาตุ C  
H  และ O การตรวจสอบสมบัติการรีดิวซ์ของ
น้ าตาลโดยใช้สารละลายเบเนดิกต์  และการ
ทดสอบแป้งโดยใช้สารละลายไอโอดีน 

 3. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  
ประโยชน ์ และปฏิกิริยาบางชนิดของ
ไขมันและน้ ามัน    

ไขมันและน้ ามัน เป็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด ์
เกิดจากการรวมตัวของกรดไขมันกับกลีเซอรอล 
กรดไขมันมีท้ังชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว ซึ่ง
สามารถตรวจสอบความไม่อิม่ตัวได้โดยใช้
สารละลายไอโอดีน (iodine saturation test) 

 

4. ก าหนดรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุลซึ่ง 
ประกอบด้วย 

4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
4.1.1  ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

4.1.1.1 ก าหนดรายละเอียดของเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  
4.1.1. 2. น าเน้ือหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้มาสร้างเป็นเร่ืองราวบท 
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เรียน เป็นการก าหนดส่ิงท่ีต้องการน าเสนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ไวบ้นแผ่นเร่ืองราวบทเรียน (story 
board) โดยประกอบด้วยเน้ือหา  การแบ่งพื้นท่ีหน้าจอของการน าเสนอ  รปูแบบ ขนาดและสีของ
ตัวอักษร รูปภาพ และก าหนดเงื่อนไขของการน าเสนอ 

4.1.1.3. น าแผ่นเร่ืองราวบทเรียนท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว    น าเสนอต่อประ 
ธานควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบพิจารณา แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแก้ไข   

4.1.1.4. น าแผ่นเร่ืองราวบทเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว    มาสร้างเป็น 
ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7 

4.2 บทปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2  เร่ือง ได้แก่  
4.2.1 การทดสอบสารอาหาร    
4.2.2 การทดสอบสมบัติของคาร์โบไฮเดรตประเภทต่างๆ   

ในบทปฏิบัติการนักเรียนจะได้ฝึก วางแผนการทดลอง การต้ังสมมติฐาน   การหาค าตอบของ 
ปัญหา การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 

ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้น้ี     ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
เร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งม ี5 ขั้นตอน ได้แก่  1. กระตุ้น
ความสนใจ 2. ส ารวจและค้นหา  3. อธิบายและลงข้อสรุป  4. ขยายความรู ้ 5. ประเมินผล รูปแบบส่ือ
เป็นการผสมผสานท้ังการน าเสนอเน้ือหา การฝึกฝนและแบบทดสอบ  โดยมีโครงสร้างเป็นแบบสาขา
ท าให้ผู้เรียนเลือกเรียนเน้ือหาได้ตามความสนใจ และบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ีท่ีมีคอมพิวเตอร์และทุกเวลาที่ต้องการ  

วิธีการหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล   
1. การหาคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

น าส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาวิชาเคมี จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จ านวน 3 ท่าน ประเมิน
ความเหมาะสมด้านเน้ือหาและความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ืองสารชีวโมเลกุล  เพือ่น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียน้ี
ใช้แบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ก าหนดคะแนนของ
ระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงดังน้ี 

ระดับ 5   หมายถึง   ดีมาก 
ระดับ 4   หมายถึง   ดี 
ระดับ 3   หมายถึง   ปานกลาง 
ระดับ 2   หมายถึง   พอใช ้
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ระดับ 1   หมายถึง   ควรปรบัปรุง 
ผลจากผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50   หมายถึง   ดี 
คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50   หมายถึง   พอใช ้
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50   หมายถึง   ควรปรบัปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล โดย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาวิชาเคมีจ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจ านวน 3 ท่าน  แสดงดัง
ตาราง 2 และตาราง 3 
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีพัฒนา 
      ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเทคโนโลยี   
1.1 ความเหมาะสมของขนาดและต าแหน่งของภาพท่ีใช้ 4.33 ดี 
1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับเสียงบรรยาย 4.33 ดี 
1.3 การกระตุ้นความสนใจด้วยภาพและเสียงประกอบ 4.00 ดี 
1.4 การใช้ภาษาถูกต้อง  ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.33 ดี 
1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 4.67 ดีมาก 
1.6 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.33 ดี 
1.7 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.67 ดีมาก 
1.8 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.33 ดี 
1.9 ความเหมาะสมของพื้นหลังท่ีใช้ในบทเรียน 4.33 ดี 
1.10  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและ    
        สร้างภาพ 

3.67 ดี 

2. ด้านการจัดบทเรียน   
2.1 การออกแบบบทเรียนมีความต่อเน่ืองเหมาะสม 4.33 ดี 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   ระดับคุณภาพ 
2. ด้านการจัดบทเรียน(ต่อ)   
2.2 ความยาวของแต่ละหน่วยท่ีน าเสนอ 5.00 ดีมาก 
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนด้วย 
      ตนเอง เช่น การใช้เมาส์  แป้นพิมพ์ 

4.67 ดีมาก 

2.4 วิธีการโต้ตอบกับบทเรียนมีความเหมาะสม 4.33 ดี 
2.5 ความสะดวกและคล่องตัวในการใช้บทเรียน 4.33 ดี 

ค่าเฉล่ีย 4.38 ดี 

 
ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีพัฒนา 
      ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   ระดับคุณภาพ 
ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ   
1. ความถูกต้องของเน้ือหา 4.00 ดี 
2. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 3.67 ดี 
3. เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4.00 ดี 
4. การจัดล าดับขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหา 3.00 ปานกลาง 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.00 ดี 
6. ความเหมาะสมของเน้ือหากับเวลาที่น าเสนอ 4.33 ดี 
7. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.00 ดี 
8. ความถูกต้องในการใช้ภาษา 4.00 ดี 
9. ภาพ  ภาพเคล่ือนไหว และภาพ 3 มิติ ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจเน้ือหา 

4.00 
 

ดี 

10.  ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง 4.00 ดี 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   ระดับคุณภาพ 
11. ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 4.33 ดี 
12. เน้ือหาบทเรียนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3.67 ดี 

ค่าเฉล่ีย 3.92 ดี 

 
จากตาราง 2 และตาราง 3   สรุปผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญได้ว่า   ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบ 

เสาะหาความรู้ มีคุณภาพด้านเน้ือหาและด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี  โดยคุณภาพด้านเทคโนโลยีมี
ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.38  และคุณภาพด้านเน้ือหามีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.92 แสดงว่าส่ือมัลติมีเดียแบบสืบ
เสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลมีความเหมาะสมท้ังด้านเทคโนโลยีและด้านเน้ือหา 
 จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีข้อควรปรับปรุงแก้ไข  ดังแสดงในตาราง 4  
ตาราง 4 สรุปข้อบกพร่องตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อบกพร่อง การแก้ไขของผู้วิจัย 
ด้านเทคโนโลยี  
1. การจัดวางเมนูไม่เป็นระบบ และไม่เป็นรูปแบบ 
    เดียวกัน 

1. จัดวางเมนูให้อยู่ด้านล่าง ขวามือของส่ือ   
    มัลติมีเดียในทุกสไลด์ 

2. ปุ่มต่างๆในส่ือมัลติมีเดียไม่มีความชัดเจน 2. เขียนค าอธิบายปุ่มต่างๆ เช่น  ไปหน้าหลัก 
3. ควรมีค าแนะน าในการใช้ส่ือมัลติมีเดียเพื่อ 
    อธิบายปุม่การท างานต่างๆ 

3. จัดท าค าแนะน าในการใช้ส่ือมัลติมีเดียไว้ใน    
     หน้าแรกของบทเรียน 

ด้านเนื้อหา 
โปรตีน 

 

1. เน้ือหาบางหัวข้อค่อนข้างน้อย ไม่ละเอียด 1. เพิ่มค าอธิบายในเน้ือหาให้มากยิ่งขึ้น 
2. ควรเพิ่มรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหา 2. เพิ่มรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหาในบทเรียน 
3. ประจุของกรดอะมิโนไม่คงท่ี (มี-ไม่มี) 3. แก้ไขโครงสร้างกรดอะมิโนให้มีประจุ 
คาร์โบไฮเดรต  
1. การแปลศัพท์เป็นภาษาไทยไม่สม่ าเสมอ เช่น  1. แปลศัพท์ให้เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังหมด 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อบกพร่อง การแก้ไขของผู้วิจัย 
    รีดิวซ์ หรือ รีดิวส์  
2. ควรเพิ่มโครงสร้าง 3 มิติของน้ าตาลแบบโซ่เปดิ 2. เพิ่มโครงสร้าง 3 มิติของน้ าตาล 
3. ควรเสริมความรู้เรื่องเซลลูโลส  ว่าเหตุใดคนจึง
ไม่สามารถย่อยเซลลูโลสเป็นน้ าตาลได้ 

3. ให้ความรู้เพิ่มเติมเร่ืองเอนไซม์ท่ีใช้ย่อย
เซลลูโลสท่ีมีอยู่ในสัตว์เค้ียวเอื้อง 

ไขมัน  
1. ควรให้ความรู้เรื่องการอ่านชือ่กรดไขมันด้วย 1.เพิ่มเน้ือหาการอ่านชือ่กรดไขมัน 
2. ควรบอกข้อแตกต่างระหว่างไขมันและน้ ามัน 
 

2. ให้ความรู้เรื่องกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวซึง่
เป็นส่วนประกอบส าคัญของไขมันและน้ ามัน 

3. ค าศัพท์ให้ใช้ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 

3. แก้ไขค าศัพท์ให้เป็นตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 

 
เมื่อปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว  น าบทเรียนส่ือมัลติมีเดียแบบ 

สืบเสาะหาความรู้มาตรวจสอบความเรียบร้อยอกีครั้ง ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพ 
2. การหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู ้ 

น าส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลายท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ตามแนวคิดของเมเยอร์ (1984: 305-344) ดังน้ี 

2.1 ทดลองรายบุคคลกับนักเรียน จ านวน  3  คน  ซึ่งมีระดับความรู้ความสามารถเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน โดยให้ผู้เรียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพรอ่งของ
การสะกดค า ขนาด สี ตัวอักษร  วธิีการโต้ตอบกับบทเรียนและการควบคุมบทเรียน  

ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนระหว่างเรียน   พบวา่  นักเรียนกลุ่มอ่อน 
จะไม่สามารถท ากิจกรรมได้ทันเวลาที่ก าหนด เน่ืองจากใช้เวลาในการท าความเข้าใจเน้ือหา รวมถึง
แบบฝึกหัดภายในส่ือมัลติมีเดียเป็นเวลานาน       ส าหรับนักเรียนกลุ่มปานกลางและเก่งสามารถท ากิจ 
กรรมได้ทันเวลาที่ก าหนด และพบข้อบกพร่องของการสะกดค าบางส่วน ผู้วิจัยจึงได้น าสื่อมัลติมีเดีย
ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของการสะกดค าให้ถูกต้อง  รวมท้ังแก้ไขค าอธิบายเน้ือหาให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

2.2 ทดลองกลุ่มเล็กกับนักเรียน จ านวน 6 คน โดยนักเรียน 1  คน   ต่อคอมพิวเตอร ์1 
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เครื่อง ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการเรียนแต่ละบท และเมื่อจบบทเรียนให้
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์หาแนวโน้มประสิทธิภาพของส่ือ
มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล  ซึ่งผลจากการทดลองได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากับ 76.30/72.08 ผู้วิจัยจึงแก้ไขส่ือมัลติมีเดียอีกครั้ง  ก่อนน าไปใช้เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ 

2.3 ทดลองภาคสนาม  โดยน าส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขไป 
ทดลองใช้กับนักเรียน 30 คน โดยนักเรียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
ระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการเรียนแต่ละบท และเมื่อจบบทเรียนให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
แล้วหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 80/80  

เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาจากการตอบค าถามในการใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความ 
รูแ้ต่ละเร่ือง ในเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ไม่น้อยกวา่ 80/80  มีความหมายดังน้ี 
  E1 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80% 
  E2 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้  ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80% 

เมื่อพิจารณาข้อมูล E1 และ E2 ถ้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ไม่น้อยกว่า  80 / 80  
จะถือวา่เป็นส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีสมบูรณ์ แต่ถ้า E1/E2 ไม่ถึงเกณฑ ์80 / 80 ถือว่าไม่
สมบูรณ์ต้องปรับปรุงแก้ไข 
  จากการน าสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลท่ีปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองภาคสนามกับนักเรียนจ านวน 30 คน  ปรากฏผลดังตาราง 5   
ตาราง 5 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล จาก 
      นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
 

แบบทดสอบ         คะแนนเต็ม    S.D. ร้อยละ 
ระหว่างเรียน                          45 
หลังเรียน                               40 

37.50 
32.60 

4.02 
3.74 

83.33 (E1) 
81.50 (E2) 

  
 จากตาราง 5 ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) มีค่า 83.33 และ 81.50 ตามล าดับ ไม่น้อยกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนด
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ไว้ แสดงว่าส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล มีประสิทธิภาพ น าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้  
 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล   ด าเนินการสร้าง 

ตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารการวัดผลประเมินผล   ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ในงานวิจัยน้ีได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก ซึ่งจะวัดความสามารถของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของบลูม (Benjamin S. Bloom. 
1956) เป็น 4 ขั้นตอน ตามระดับความซับซ้อนจากต่ าไปสูงได้แก่ ด้านความรู้  ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ ส าหรับขั้นการสังเคราะห์ และการประเมินค่า ผู้วิจัยไม่ได้น ามาบรรจุไว้ในแบบทดสอบน้ี
เน่ืองจากในส่ือมัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น มีสถานการณ์หรือเน้ือหาที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ 
2 ด้านน้ีอยู่น้อย ประกอบกับเป็นระดับความสามารถขั้นสูง ท่ีแบบทดสอบแบบปรนัยอาจไม่สามารถ
ท าให้นักเรียนแสดงความสามารถที่มีได้อย่างเต็มท่ี 

2. ศึกษาเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลซึ่งผู้วิจัยก าหนดจุดประสงค์ 
การเรียนรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลดังน้ี  โปรตีน 7 ข้อ, คาร์โบไฮเดรต  6 ข้อ และลิพิด 7 ข้อ  

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล  แบบปรนัยชนิดเลือก 
ตอบ 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการวัด โดยสร้างแบบทดสอบ
เร่ืองโปรตีนจ านวน 50 ข้อ เร่ืองคาร์โบไฮเดรตจ านวน 30 ข้อ และเร่ืองลิพิดจ านวน 20 ข้อ รวมท้ังหมด 
100 ข้อ 
 

วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสารชวีโมเลกุล 
1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสารชีวโมเลกุล  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการ 

สอนเคมี จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความชัดเจนของค าถาม ตัวเลือกความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ต้องการวัด และความถูกต้องด้านภาษา โดยพิจารณาข้อสอบท่ีมี
ค่าความเท่ียงตรง (IOC) ต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไป  คะแนนท่ีประกอบการพิจารณามีเกณฑ์ดังน้ีคือ +1 
หมายถึง เห็นด้วย, 0 หมายถึง ต้องแก้ไข, -1  หมายถึง  ต้องตัดท้ิง   ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีขอ้เสนอแนะได้แก่ 
ค าถามและตัวเลือกบางข้อก ากวม เข้าใจยาก ผู้วิจัยจึงได้ต้ังค าถาม และเปล่ียนตัวเลือกใหม่ให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น  โครงสร้างสารชีวโมเลกุลในแบบทดสอบไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ผู้วิจัยจึงปรับแก้ให้โครงสร้าง
สารชีวโมเลกุลเป็นรูปแบบเดียวกัน 
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2. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเคยเรียน 
เร่ืองสารชีวโมเลกุลมาแล้ว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับกลุ่ประชากร 
และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

3. น ากระดาษค าตอบท่ีนักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน  
ข้อท่ีตอบผิดหรือตอบเกิน 1 ค าตอบ ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบร้อยแล้ว น ามาวิเคราะห์ 
หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเป็นรายข้อ  

4. คัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยากงา่ยอยู่ระหว่าง   0.24 – 0.82  และค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่  
0.30 ขึ้นไป ประกอบด้วยข้อสอบโปรตีน 15 ข้อ คาร์โบไฮเดรต 15 ข้อ และลิพิด 10 ข้อ รวมท้ังส้ิน 40  
ข้อ รายละเอียดในภาคผนวก จ 

5. น าข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นแบบคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder  
Richardson) โดยค านวณจากสูตร KR-20 ได้ 0.88  

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากหนังสือเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีหลายแบบเชน่ แบบ
สังเกตพฤติกรรม การประเมินจากสมุดบันทึกท่ีนักเรียนท าการทดลอง แต่งานวิจัยน้ีเน้นการเรียนรู้ด้วย
ส่ือมัลติมีเดีย นักเรียนไม่มีสมุดบันทึกการทดลอง ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบข้อสอบอัตนัย จ านวน 9 ข้อ   

2. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับทักษะกระบวน 
การวิทยาศาสตร์ระดับบูรณาการ 3 ระดับ ได้แก่ ทักษะการต้ังสมมติฐาน  ทักษะการทดลอง  และ
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  โดยก าหนดสถานการณ์ใหม่ แต่มีเน้ือหาที่เกี่ยวกับเร่ือง
สารชีวโมเลกุล  

วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
1. น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    ท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ 

สอบความชัดเจนของค าถาม ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้การเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ต้องการวดั และ
ความถูกต้องด้านภาษา โดยพิจารณาข้อสอบท่ีมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไป ซึ่งคะแนน
ท่ีประกอบการพจิารณามีเกณฑ์ดังน้ีคือ +1 หมายถึง เห็นด้วย, 0 หมายถึง ต้องแก้ไข, -1 หมายถึง ต้อง
ตัดท้ิง ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญได้แก่การแกไ้ขค าศัพท์บางค าเช่น ดรอปเปอร์ ควรเปล่ียนเปน็หลอด 
หยด หรือค าว่าการละลายโปรตีน ต้องเปล่ียนเป็นการตกตะกอนโปรตีน เป็นต้น 

2. น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้     ไปใช้ทดสอบกับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเคยเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลมาแล้ว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสภาพ 
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แวดล้อมใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์  แล้ว
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

3. คัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยากงา่ยอยู่ระหว่าง   0.25 – 0.52     และค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่  
0.43 ขึ้นไป จ านวน 6 ข้อ แบ่งเป็นเร่ืองโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และลิพิดอย่างละ 2 ข้อ 

4. น าข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α-coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ 0.81  

ขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเรื่องสารชวีโมเลกุล 
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติ   ตามวิธีของลิเกิต (Likert  technique)    จากหนังสือ   

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยงานวิจัยน้ีสร้างแบบวัดเจตคติท่ีมี 3 องค์ประกอบ (ล้วน สายยศ  
และอังคณา สายยศ. 2543: 59-60)  ได้แก่ 1.ด้านสติปัญญา ข้อท่ี 1-4  2.ด้านความรู้สึก ข้อท่ี 5-10 
และ 3.ด้านพฤติกรรม ข้อท่ี 11-15  รวมท้ังหมด 15 ข้อ   

2. สร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองชีวโมเลกุล   แบบมาตราส่วนประมาณค่า   5    ระดับ  
ได้แก่ 5 4 3 2 และ 1 หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามล าดับ โดยมเีกณฑ์
การแปลผลดังน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00  หมายความว่า    มีเจตคติในระดับดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายความว่า    มีเจตคติในระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายความว่า    มีเจตคติในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายความว่า    มีเจตคติในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายความว่า    มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 
วิธีการหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเรื่องชีวโมเลกุล 
1. น าแบบวัดเจตคติท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ    ตรวจสอบความชัดเจนของค าถาม   ความ 

สอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้การเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ต้องการวัดและความถูกต้องด้านภาษา    โดยพิจาร 
ณาข้อสอบท่ีมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไป ซึ่งคะแนนท่ีประกอบการพิจารณามีเกณฑ์
ดังน้ีคือ +1 หมายถึง เห็นด้วย, 0 หมายถึง ต้องแก้ไข, -1 หมายถึง ต้องตัดท้ิง  จากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญขอ้ค าถามในแบบวัดเจตคติมีค่าความเท่ียงตรง 0.67 ขึ้นไป จึงสามารถใช้ได้ท้ัง 15 ข้อ 
รายละเอียดในภาคผนวก ง 

2. น าแบบวัดเจตคติท่ีได้ไปหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient ) ของครอนบัค 
(Cronbach) ได้ 0.70 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการทดลองดังน้ี 

1. สุ่มนักเรียนโดยการจับสลากห้องเรียนมา จ านวน 1 ห้องเรียน จากท้ังหมด  3 ห้องเรียน 

2. ชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการเรียนการสอนวิชาเคมี เร่ืองสารชีวโมเลกุล โดย 
ใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

3. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

4. ด าเนินการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  โดยนักเรียน  1  คนต่อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 

5. ท าการทดสอบหลังเรียน (posttest)   กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้แบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สารชีวโมเลกุล   แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ
แบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

6. ตรวจผลการทดสอบ น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทดลองทางสถิติเพื่อตรวจสอบ 
สมมติฐานต่อไป 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การค านวณค่าประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เร่ืองสารชีวโมเลกุล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้วิธีการแจกแจงที (t-test) แบบ t dependent  

3. ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 3  ขั้น  ได้แก่ ทักษะการ ต้ังสมมติ 
ฐาน ทักษะการทดลอง  และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้วิธีการแจกแจงที (t-test) แบบ t dependent  

4. ศึกษาเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชวีโมเลกุล โดยใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติท่ีใช้ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 

เร่ืองสารชีวโมเลกุล  ใช้สูตร E1 / E2 ดังน้ี  (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. 2528: 284) 
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       E1   =   
  

  

  
      

 

        E2   =   
  

 

  
      

เมื่อ  E1         แทน   ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการตอบค าถามระหวา่ง 
   เรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  E2  แทน    ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการตอบค าถามหลังเรียน 
   ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 

      แทน    คะแนนรวมจากการตอบค าถามระหว่างเรียนของนักเรียน 

      แทน   คะแนนรวมจากการตอบค าถามหลังเรียนของนักเรียน 
   N แทน   จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
   A แทน   คะแนนเต็มของการตอบค าถามระหว่างเรียน 
   B แทน   คะแนนเต็มของการตอบค าถามหลังเรียน 
 

2. สถิติท่ีใช้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ค านวณจากสูตร t-test for dependent samples  โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538 : 100-101) 
 

   t     =   
  

      –    
 

   

 

   

  เมื่อ t แทน ค่าที่ใช้พิจารณาการแจกแจงแบบที 
   D แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   ∑D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ 
    ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 
   ∑D2 แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ 
    ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 

   n แทนจ านวนคู่ของคะแนนจากการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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 3. สถิติท่ีใช้ศึกษาเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
  3.1 หาค่าคะแนนเฉล่ีย (mean) ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สาย
ยศ. 2538 : 73) 
 
 

                                  =      
  

 
  

  เมื่อ     แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

           ∑X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
    N        แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากสูตร (ล้วน สายยศ ; และ  
อังคณา สายยศ. 2538 :79) 
  

   S      =     
        

 
 

      
 

 
  เมื่อ  S  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
             ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
             ∑X2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
  
 4. สถิติท่ีใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

4.1 หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ และแบบ 
ทดสอบโดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร (พิชิต  ฤทธิจ์รูญ. 2545 : 150) 
          

           IOC   =    
  

 
 

 
 เมื่อ  IOC  แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
    ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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  ∑R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 
     N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

4.2 หาค่าความยากง่าย (P)  และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2543: 183-186) 
    

PD = 
  

  
 

 
 เมื่อ PD แทน ดัชนีค่าความยาก 
  Nw แทน จ านวนนักเรียนท่ีท าข้อน้ันผิด 
  Nt แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีท าข้อสอบข้อน้ัน 
 

     D   =  
 

  
  

 

  
 

  
 เมื่อ D แทน ดัชนีอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
  U แทน จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
  L แทน จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า 

     แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 

     แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า 
 

4.3 หาค่าความยากง่าย (P) และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์   ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่มออ่น  ด้วย
เทคนิค 27% ของนักเรียนท่ีเข้าสอบท้ังหมดใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538 : 
199-200) 
 

           ค่าความยากง่าย     =      
                 

             
     

 

                       อ านาจจ าแนก    = 
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       เมือ่ Su  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
  SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
  XMax  แทน คะแนนท่ีนักเรียนท าได้สูงสุด 
  XMin  แทน คะแนนท่ีนักเรียนท าได้ต่ าสุด 
  N แทน จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 

4.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากสูตร KR-20  
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538 : 197-198) 
 

   rtt   =   

   
   

   

  
   

  
 เมื่อ n แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
  p แทน สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหน่ึงๆ น่ันคือสัดส่วนของคนท าถูก  
    กับคนท้ังหมด 
  q แทน สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหน่ึงๆ หรือคือ 1-p 

    
   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 

 
4.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ 

แบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -coefficient ) ของ 
ครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 2538 : 200) 
 

        =   

   
   

   
 

  
   

 
  เมื่อ α แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
   n แทน จ านวนของข้อเครื่องมอืวัด 

     
   แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

     
   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ันท้ังฉบับ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล   ผู้วจิยัเสนอตามสมมติฐานของการวิจัย   คือ 

ประสิทธิผลของการใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชวีโมเลกุล ท่ีพัฒนาขึ้นส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ได้แก่ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล  ท่ีพัฒนาขึ้นมี 
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าเกณฑ ์80/80 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้   
เร่ืองสารชีวโมเลกุลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  
เร่ืองสารชีวโมเลกุลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  
เร่ืองสารชีวโมเลกุลด้านเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล  อยู่ในระดับดี 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีได้น าสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล ท่ีพัฒนาขึ้นจน 
มีคุณภาพระดับดี ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โดย
ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล
ตามสมมุติฐาน ดังต่อไปน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล  ที่ 
พัฒนาขึ้นมปีระสทิธิภาพไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 80/80 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลกับนักเรียนจ านวน 3 คน   ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเก่ง  
ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน  เพื่อหาข้อบกพร่องของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า 
ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ยังมีข้อบกพร่องด้านการสะกดค า     ค าชี้แจงในการใช้บทเรียนเข้า 
ใจได้ยาก และการอธบิายเน้ือหาบางส่วนยังไม่ละเอียดท าให้นักเรียนในกลุ่มอ่อนใช้เวลาศึกษาท า
ความเข้าใจนาน และไม่ทันเวลาที่ก าหนด  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงก่อนน าไปทดลองต่อไป 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่มเล็กกับนักเรียนจ านวน 6 คน   คะแนนท่ีได้เปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์ E1/E2 ได้ผลดังแสดงในตาราง 6 (รายละเอียดในภาคผนวก จ) 
ตาราง 6 แสดงค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
      จ านวน 6 คน 
 

แบบทดสอบ             คะแนนเต็ม    S.D. ร้อยละ 
ระหว่างเรียน                        45 
หลังเรียน                             40 

34.33 
28.83 

5.01 
2.04 

76.30 (E1) 
72.08 (E2) 

 
จากตาราง 6 สรุปได้ว่า ผลคะแนนเฉล่ียของการทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ  

34.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.30 และคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(E2)มีค่าเท่ากับ 28.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  72.08  ดังน้ันผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือ
มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลแบบกลุ่มเล็ก พบว่ามีประสิทธิภาพ 76.30/72.08 

3. ผลการวิเคราะห์ส าหรับหาประสิทธิภาพในการทดสอบภาคสนาม 
ในการทดสอบภาคสนาม จะใช้นักเรียนจ านวน 30 คน   เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติ 

มีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล ได้ผลดังแสดงในตาราง 7   (รายละเอียดในภาคผนวก 
จ.)  
ตาราง 7 แสดงค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
      จ านวน 30 คน 
 

         แบบทดสอบ            คะแนนเต็ม    S.D. ร้อยละ 
ระหว่างเรียน                         45 
หลังเรียน                              40 

37.50 
32.60 

4.02 
3.74 

83.33 (E1) 
81.50 (E2) 

 
จากตาราง 7 สรุปได้ว่าผลคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน(E1)ของนักเรียน 

มีค่าเท่ากับ 37.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และผลคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(E2) ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 32.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.50 ดังน้ัน 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล พบวา่มีประ 
สิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.33/81.50 ไม่น้อยกวา่เกณฑ์ 80/80 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะ 
หาความรู้  เรื่องสารชีวโมเลกุลด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้  หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 8 
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน 
      เรียนและหลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนกลุ่ม 
      ตัวอย่าง  30  คน 
 

การทดสอบ  คะแนนเต็ม    S.D. t Sig 
ก่อนเรียน  40 14.43 4.21 

-12.755* .000 
หลังเรียน  40 25.47 5.10 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตาราง 8  สรุปได้ว่า    นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา 
ความรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัข้อท่ี 2 
ท่ีก าหนดว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล พบว่าคะแนนเฉล่ียท้ัง 
2 ด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ดังภาพประกอบ 
 

                      
ภาพประกอบ 3  แสดงผลต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       ด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
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สมมติฐานข้อที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะ 
หาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุลด้านทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  หลังเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 9 
ตาราง 9   แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ   ความแตกต่างระหว่างคะแนนทักษะกระบวนการทาง 
      วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล 
      ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 30  คน 
 

การทดสอบ  คะแนนเต็ม    S.D. t Sig 
ก่อนเรียน  18 4.17 1.78 

-7.837* .000 
หลังเรียน  18 8.43 3.48 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตาราง 9  สรุปได้ว่า  นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 ท่ีก าหนดว่านักเรียนท่ี
เรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

สมมติฐานข้อที่ 4 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะ 
หาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุลด้านเจตคติตอ่การเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล  อยู่ในระดบัดี 
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 10 
ตาราง 10 แสดงผลคะแนนเฉล่ียเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
 

รายการประเมิน    S.D. ความหมาย 
1. เร่ืองสารชีวโมเลกุลไม่ยากเกินไปท่ีจะท าความเข้าใจ 4.33 0.71 ดี 
2. การเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท าให้นักเรียนเรียนรู้  
    ในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับส่ิงมีชวีิต 

4.23 0.67 ดี 

3. นักเรียนเห็นว่าถ้าน าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลไปใช้ 
    ในชีวิตประจ าวันจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

4.20 0.63 ดี 

4. นักเรียนเห็นว่าถ้าน าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลเป็น    
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

   

รายการประเมิน    S.D. ความหมาย 
    พื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี 4.37 0.71 ดี 
5. นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 4.53 0.50 ดีมาก 
6. นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนเร่ืองสาร 
    ชีวโมเลกุล 

4.27 0.63 ดี 

7. นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ท่ีมีภาพ   
    โมเลกุล  3 มิติ ท าให้เห็นเป็นรูปธรรม 

4.20 0.75 
 

ดี 

8. นักเรียนพอใจการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ท่ีมี   
    ภาพเคล่ือนไหวพร้อมค าอธบิายท าให้เกิดความ  
    เข้าใจมากขึ้น 

4.40 0.71 ดี 

9. นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและเกิดแรงจูงใจท่ีมีแบบทดสอบ 
     ให้ท าในระหว่างเรียน 

4.27 0.57 ดี 

10. นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีมีการ  
      ทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ 

4.33 0.75 ดี 

11. นักเรียนมีความต้ังใจเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 4.03 0.60 ดี 
12. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเร่ืองสารชีว 
     โมเลกุล 

4.23 0.67 ดี 

13. นักเรียนต้ังใจจะท าคะแนนให้ดีในการสอบเรื่อง 
     สารชวีโมเลกุล 

4.57 0.67 ดีมาก 

14. นักเรียนอยากค้นคว้าเพิ่มเติมในวิทยาศาสตร์เรื่อง 
      อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับสารชวีโมเลกุล 

3.97 0.57 ดี 

15.นักเรียนอยากท่ีจะอธิบายความส าคัญของสาร 
     ชวีโมเลกุลให้บุคคลใกล้ชิดได้รับรู้ 

4.03 0.71 ดี 

ค่าเฉล่ีย 4.26 0.66 ดี 

 
จากตาราง 10   สรุปได้ว่า  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน เร่ือง สารชีวโมเลกุล  อยู่ในระดับ ดี  

(   = 4.26) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 4 ท่ีก าหนดว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบ
สืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล  จะมีเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล อยู่ในระดับดี 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยศึกษา
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ส่ือมัลติมีเดียสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนเรื่อง
สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2554  ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้  ดังน้ี 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 
เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
 
สมมติฐานของการวจิัย 

1. ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพไม่ 
น้อยกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้   เร่ืองสารชีวโม 
เลกุลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

3. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสาร 
ชีวโมเลกุลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

4. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสาร 
ชีวโมเลกุลด้านเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล  อยู่ในระดับดี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
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ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 

 2554    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี   จ านวน 131  คน ซึ่งจัดแบ่งเป็น 
 3  ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ไดม้าจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster  random  

sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจ านวน 1  ห้องเรียน  จากท้ังหมด  3  ห้องเรียน จากน้ัน
รับสมัครนักเรียนตามความสมัครใจ จ านวน 30 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก ่

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ 

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสาร 
ชีวโมเลกุล   ซึ่งประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังน้ีคือ 

1. สร้างและพัฒนาสือ่มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เร่ืองสารชีวโมเลกุล ให้มีประสิทธิ 
ภาพ E1/E2 ไม่น้อยกวา่เกณฑ์ 80/80  โดยท าการทดสอบเป็นรายบุคคล  ทดสอบกลุ่มย่อย และทดสอบ
ภาคสนาม 

2. น าสือ่มัลติมีเดียท่ีได้ประสิทธิภาพ   E1/E2   ไม่น้อยกว่าเกณฑ์  80/80  ไปใช้กับกลุ่มตัว 
อย่างโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

2.1 ชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการเรียนการสอนวิชาเคมี เร่ืองสารชวีโมเล 
กุล โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

2.2 ทดสอบก่อนเรียน (pretest) กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัด 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล    แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2.3 ด าเนินการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยนักเรียน 1 คนต่อ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
2.4 ท าการทดสอบหลังเรียน (posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

2.5 ตรวจผลการทดสอบน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติ 

ฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชวีโมเลกุล โดย 

หาค่าคะแนนเฉล่ียเป็นร้อยละของคะแนนท่ีได้   จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับคะแนนท่ีได้จาก
การท าแบบทดสอบหลังเรียน  จากน้ันน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพ  E1/E2ตามเกณฑ์ 
80/80 

2.วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยส่ือ 
มัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล โดยใช้สถิติ t dependent 

3.วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง 
เรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถิติ t dependent 

4.วิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดเจตคติทางการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่  ค่าเฉล่ีย 
 
สรุปผลการวจิัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
1. ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เร่ืองสารชีวโมเลกุล ท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2  

เท่ากับ 83.33/81.50  ไม่น้อยกวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะ 

หาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

3.การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดีย 
แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
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4. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล อยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย 
 
การอภปิรายผลการวจิัย 

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยจะเสนอตามล าดับของสมมติฐานการวจิัยดังน้ี 
สมมติฐานข้อที่ 1 ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชวีโมเลกุล  ท่ีพัฒนาขึ้นมี 

ประสิทธิภาพ E1/E2 ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 80/80 
ผลการวิจัยพบว่า ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลท่ีพัฒนาขึ้นมี 

ประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   อาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก 
1.ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีสร้างขึ้นได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การก าหนด 

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ส่ือมัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . 2537 : 56-60) การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา การ
วางแผนการด าเนินการพัฒนา จนถึงขั้นตอนของการพัฒนา  ท่ีมีการเขียนสคริปต์และสตอรี่บอร์ด มี
การน าภาพน่ิง และส่ือวีดีทัศน์มาใช้ (พจนีย์ สุขชาวนา.2548: 130-131) นอกจากน้ียังมีการศึกษา
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างส่ือมัลติมีเดีย  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และงานวิจัย
ต่างๆ เพื่อน ามาประมวลผล ท าให้การพัฒนาให้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้มีรูปแบบและ
เน้ือหาที่สมบูรณ์  

2.ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหา  
และด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยผลการประเมินท้ังด้านเน้ือหาและเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ใน
ระดับดี  และจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญท าให้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ได้มีการ
ตรวจสอบ แก้ไข  ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากน้ีในขั้นตอนของการด าเนินการทดลองก็
เป็นไปตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยน าผลท่ีได้จากการทดลองรายบุคคล และกลุ่มย่อยมา
วิเคราะห์หาข้อบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง (ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์. 2528 : 214-275)
เพื่อให้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้มีความเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล ท่ี 
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.33/81.50  ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80  
และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  ท้ังน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ดังน้ี 

1. ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีพัฒนาขึ้น ได้ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ 
ละหน่วยการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดการเรียนรู้ตรงตาม
จุดประสงค์หรือไม่ (ณัฐกร สงคราม. 2553:15) หากผู้เรียนยังไม่เข้าใจเน้ือหาในบทเรียนก็สามารถ
ย้อนกลับไปทบทวนบทเรียน ท าแบบทดสอบได้ตามความต้องการ  และสามารถควบคุมอัตราเร็วใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีส่ือมัลติมีเดียยังสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
กล่าวคือผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาได้ตามความสนใจ ตามความสามารถทางสติปัญญา (พร
พิไล เลิศวิชา. 2544: 25)  ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเองมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนท่ีเน้น 
กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยให้ผู้เรียนเผชิญหน้ากับปัญหาและค้นพบความจริงต่างๆ ด้วยตนเอง 
ดังท่ีจอยส์และไวล์ (Joyce; & Weil. 1986: 56-57) กล่าวว่าในการเรียนรูปแบบน้ีผู้เรียนจะสร้างความรู้
ความเข้าใจในเน้ือหาด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางสติปัญญาอย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับ 
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 156-157)  ท่ีกล่าวว่าข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้คือนักเรียน
สามารถเรียนรู้มโนมติ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการ
เรียนรู้ได้ดี   ดังงานวิจัยของเจริญสุข คงชาติ (2552: 59)  พบว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
บทเรียนการ์ตูนสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิมลรัตน์  ลีหะสุนนท์ (2551: 56)  ลาวรรณ โฮมแพน (2550: 71) และมาติน บาร์ธอโลว์ 
(Martin Bartholow. 2007: บทคัดย่อ) 

3. ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มีการน าสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน  
เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  เสียง วีดิทัศน์  เป็นการสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียน  และยังเป็นประโยชน์ต่อบทเรียนท่ีสลับซับซ้อน เข้าใจยาก ท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เน้ือหาได้อย่างรวดเร็ว  จ าได้อย่างถาวร (สุคนธ์ สินธพานนท์. 2552. 71)  ซึ่งสอดคล้อง
กับจริยา เหนียนเฉลย (2549: 173) ท่ีกล่าวว่า ส่ือมัลติมีเดียช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ 
ได้ดีเกือบทุกเรื่อง ท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนและเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความคงทนถาวร 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย 



80 
 

ใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานข้อที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความ 
รู้ เรื่องสารชีวโมเลกุลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  ท้ังน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจาก
สาเหตุต่างๆ ดังน้ี 

1.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นการสอนท่ีเน้นกระ 
บวนการแสวงหาความรู้  ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกวางแผนการเรียนรู้ ส ารวจข้อมูล  อภิปรายสรุปความรู้ท่ีได้ 
และน าไปสู่การสรุปข้อสมมติฐาน  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับท้ังความรู้ และได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  เป็นไปตามค ากล่าวของจอยส์และไวล์ (Joyce; & Weil. 1996: 56-57) ท่ีกล่าวว่า
เป้าหมายของการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้คือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทางสติปัญญาและทักษะ
กระบวนการท่ีจ าเป็นต่อการค้นหาค าตอบจากส่ิงท่ีผู้เรียนสงสัยใครรู้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพกกี้ บริกแมน และคณะ(Peggy Brickman; at all. 2009: บทคัดย่อ) ท่ีกล่าวว่าการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความเชื่อมั่นในตนเองของ
ผู้เรียนได้ 

2. ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีพัฒนาขึ้น มีส่วนประกอบท่ีเป็นบทปฏิบัติการเพื่อ 
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องได้แก่  การทดสอบสารอาหาร และการทดสอบ
สมบัติของคาร์โบไฮเดรตประเภทต่างๆ  ท าให้นักเรียนจะได้ฝึก วางแผนการทดลอง การต้ังสมมติฐาน 
การปฏิบัติการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง ซึ่ งจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบ
เสาะหาความรู้เพียงอย่างเดียว และจากการตรวจสอบกระดาษค าตอบของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนส่วนมาก พบว่าค าตอบก่อนเรียนจะเป็นการ
อธิบายโดยใช้ข้อความยาวๆ เช่น การทดสอบสารตัวอย่าง 3 ชนิด ท าได้โดยการน าไปทดสอบกับ
สารละลายเบเนดิกส์  สารละลายไอโอดีน และสารละลายไบยูเร็ต  แต่หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้แล้ว พบว่าค าตอบของนักเรียน มีลักษณะเป็นขั้นตอนตาม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น กล่าวคือ มีการต้ังสมมติฐาน  การก าหนดอุปกรณ์และ
สารเคมี  มีขั้นตอนการทดลองและแสดงตารางบันทึกผลการทดลอง  แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจากเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 



81 
 

ดังท่ีญาดาพนิต  พิณกุล (2539: 285)และพจนา  ทรัพย์สมาน (2549: 2) กล่าวว่า การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของเพียเจต์ (Piaget) ช่วยให้ผู้เรียนได้รับทักษะใน
การเรียนรู้ รู้จักวางแผนก าหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู้  วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ท่ีได้รับ  ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของอนันต์  ศิริทองสุข (2548: บทคัดย่อ) สุพัตรา ฝ่ายขันธ์ (2552: 57-58) และ 
มูซาฟ์ฟา คาน และมูฮัมมัด ซาฟา (Muzaffar Khan & Muhammad Zafar. 2011: 175) 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานข้อที่ 4 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความ 
รู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุลด้านเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล  อยู่ในระดับดี 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเล 
กุล มีเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล อยู่ในระดับ ดี เป็นไปตามสมมติฐานการวจิัยท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ี 
อาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ดังน้ี 

1.ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีพัฒนาขึ้น สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ คือโต้ตอบ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ทันที ท าให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้และทราบ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองได้  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
สอดคล้องกับกิดานันท์ มลิทอง  (2548: 196) ท่ีกล่าวว่าการเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียเป็นการเรียนแบบ
กระฉับกระเฉง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ นอกจากน้ันภายในส่ือมัลติมีเดียแบบ
สืบเสาะหาความรู้ยังประกอบด้วยแบบฝึกหัด และค าถามระหว่างเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความท้าทาย
และได้รับสนุกสนานในระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพรรณ พละสวัสด์ิ 
(2549: บทคัดย่อ) วิจิตร สมบัติวงศ์ (2549: 74) จิรพันธ์ ทัศนศรี (2548: 72) และคิงส์-โดว์ ซู (King-
Dow Su. 2008: 1365-1374)  

2. การเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีอิสระในการ 
เรียนรู้ สามารถเลือกเรียนเน้ือหาท่ีตนเองต้องการและควบคุมอัตราเร็วในการเรียนได้  สามารถ
ย้อนกลับไปศึกษาเน้ือหาเดิมเมื่อไม่เข้าใจ   ผู้เรียนจึงไม่รู้สึกกดดันระหว่างเรียน  ไม่รู้สึกว่าถูกควบคุม
โดยครูผู้สอน สอดคล้องกับพรพิไล เลิศวิชา (2544: 25) ท่ีกล่าวว่า ส่ือมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้
รายบุคคล ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถทางสติปัญญาโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถนิรุต์ิ ปกป้อง (2549: 39-43) ท่ีสรุปว่า
ส่ือมัลติมีเดียท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนเน่ืองจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ 
และไม่รู้สึกอับอายเพื่อนเมื่อประสบความล้มเหลวในการเรียน และส่ือมัลติมีเดียยังมีการเสริมก าลังใจ
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ในบางโอกาส ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน  นอกจากน้ีส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ยังมีภาพประกอบท่ีมีสีสันสวยงาม  ภาพสามมิติ ภาพเคล่ือนไหว   วีดีทัศน์  และ
เสียงบรรยายประกอบเน้ือหา จึงท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจิตร 
สมบัติวงศ์ (2549: 75) จุฑามาศ แหนผัน (2548: 55) และ ฮัคและคณะ (Huk; at all. 2010: 455-469) 

3. การน าเสนอเน้ือหาเรื่องสารชีวโมเลกุล ท าให้ผู้เรียนตระหนักว่าสารชีวโมเลกุลมี 
ความส าคัญต่อส่ิงมีชีวิต  และความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 
ผู้เรียนจึงเห็นคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลิสา 
เสนามนตรี (2551: 130) ท่ีสรุปว่า ผู้เรียนเห็นคุณค่าต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล เพราะท าให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงมีชีวิตดีขึ้น และหากน าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลไปใช้จะท าให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย 
ใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล มีเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลอยู่ 
ในระดับ ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช ้
1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ จ าเป็นต้อง 

อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะความเร็วในการประมวลผลซึ่งจะมีผล
อย่างยิ่งในกรณีท่ีมีการใช้ภาพเคล่ือนไหว หรือวีดิทัศน์ หากผู้สอนบันทึกส่ือมัลติมีเดียลงในแผ่นซีดี-
รอม จะท าให้การเชื่อมโยงหลายมิติเป็นไปได้ช้า จึงควรบันทึกส่ือมัลติมีเดียไว้ในความจ าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จะท าให้การเรียนรู้ท าได้เร็วขึ้น นอกจากน้ีควรจัดให้ผู้เรียนมีหูฟังท่ีเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ให้ครบทุกคน จะได้ไม่รบกวนสมาธเิพื่อนร่วมชั้นเรียน 

1.2 ผู้สอนควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  สามารถให้ค าแนะน าแก่นักเรียนในระหว่าง 
ควบคุมชั้นเรียนได้ อีกท้ังควรจัดเวลาให้นักเรียนทบทวนนอกเหนือจากเวลาเรียน และให้นักเรียน
สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลาโดยใช้อินเตอร์เน็ต 

1.3 ควรเพิ่มบทปฏิบัติการเช่น การแปลงสภาพโปรตีน  การท าโยเกิร์ต การท าสบู่ เพื่อ 
เป็นการส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียน  ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการท่ีจ าเป็น ได้รับความ
สนุกสนาน และเห็นว่าการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงบทเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีต้องการ ผู้สอนควรน าส่ือมัลติมีเดีย 
แบบสืบเสาะหาความรู้ไปไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เนต(internet)  บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ 
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ห้องสมุดโรงเรียน หรือให้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้แก่นักเรียนในรูปแผ่นซีดี-รอม เพื่อให้
นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองในทุกเวลาและทุกสถานท่ี 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาประสิทธิผลของส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้  กับตัวแปรอื่น เช่น  

ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
2.2 ควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ในบทเรียนอื่นๆท่ีเป็นนามธรรม ให้ 

เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เช่น โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี  และกรด
นิวคลีอิก 
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ภาคผนวก ก 
   -  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ์ 
   - รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
   -  ส าเนาหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

   - หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการวจิัย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



96 
 

 



97 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาเคม ี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ   อัศวรุจานนท์ 

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  สัมพันธชิต 

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์น้ าฝน  คูเจริญไพศาล 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์เกรียงศักด์ิ  ส่งศรีโรจน์ 

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง 
ผู้อ านวยการส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์  ดร.จารุวัส  หนูทอง 
รองผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการส านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ ดร.ถนอมศักด์ิ  ศรีจันทรา 
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
    แบบประเมินต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 1. แบบประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียด้านเน้ือหา 
 2. แบบประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียด้านเทคโนโลยี 
 3. แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง 
                วิทยาศาสตร์ 
 5. แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดเจตคติต่อการเรียน 
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แบบประเมินสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ด้านเนื้อหา 
ค าชี้แจง 

โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 
ดี
มาก 

5 

ดี 
4 

ปาน
กลาง 

3 

พอใช้ 
2 

ควร
ปรับปรุง 

1 
ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ      
1.  ความถูกต้องของเน้ือหา      
2.  ความสมบูรณ์ของเน้ือหา      
3. เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์      
4. การจัดล าดับขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหา      
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน      
6. ความเหมาะสมของเน้ือหากับเวลาที่น าเสนอ      
7. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา      
8. ความถูกต้องในการใช้ภาษา      
9. ภาพ  ภาพเคล่ือนไหว และภาพ 3 มิติ ช่วย 
    ให้เกิดความเข้าใจเน้ือหา 

     

10.  ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง      
11. ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน      
12. เน้ือหาบทเรียนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน   
      ระดับ 

     

   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ............................................... ผู้ประเมนิ 
       (                                                          )  
         วันท่ี.............../................./................. 
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แบบประเมินสื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ ด้านเทคโนโลยี 
ค าชี้แจง 

โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

ปาน
กลาง 

3 

พอใช้ 
2 

ควร
ปรับปรุง 

1 
1.ด้านภาพ  เสียงและการใช้ภาษา      
1.1 ความเหมาะสมของขนาดและต าแหน่งของ 

ภาพท่ีใช้ 
     

1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับเสียง
บรรยาย 

     

1.3  การกระตุ้นความสนใจด้วยภาพและเสียง 
ประกอบ 

     

1.4 การใช้ภาษาถูกต้อง  ชัดเจน เข้าใจง่าย      
1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย      
1.6 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      
1.7 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
1.8 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร      
1.9 ความเหมาะสมของพื้นหลังท่ีใช้ในบทเรียน      
1.10  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและ 
         สร้างภาพ 

     

2.ด้านการจัดบทเรียน      
2.1 การออกแบบบทเรียนมีความต่อเน่ือง 
      เหมาะสม 

     

2.2 ความยาวของแต่ละหน่วยท่ีน าเสนอ      
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนด้วย 
      ตนเอง เช่น การใช้เมาส์  แป้นพิมพ ์

     

2.4 วิธีการโต้ตอบกับบทเรียนมีความเหมาะสม      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

ปาน
กลาง 

3 

พอใช้ 
2 

ควร
ปรับ
ปรุง 
1 

2.5 ความสะดวกและคล่องตัวในการใช้
บทเรียน 

     

3. พิจารณาบทเรียนโดยรวม      
ประเมินให้บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับ      

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ............................................... ผู้ประเมนิ 
      (                                                          )  
          วันท่ี.............../................./................. 
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แบบประเมินแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง โปรตนี 
ค าชี้แจง 

โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ท่ีมีต่อแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโปรตีน   

ความสอดคล้อง หมายถึง ข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 

ค า 
แนะน า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบหลัก และหน่วยย่อยของโปรตีนได้ 
ค าถาม  ข้อใดไม่เป็นธาตุองค์ประกอบหลักของโปรตีน 

        ก. C                   ค. O 
 ข. S                    ง. H 

ค าตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบหลัก และหน่วยย่อยของโปรตีนได้ 
ค าถาม  ข้อความเกี่ยวกับโปรตีนต่อไปน้ีข้อใดกล่าวผิด 
             ก. มวลโมเลกุลสูง 
             ข. ประกอบด้วยหมู่ –CONH- 
             ค. ประกอบด้วยธาตุ C, H, O และ N เท่านั้น 
             ง. เมื่อไฮโดรไลซ์ด้วยกรดเจือจางจะได้กรดอะมิโน 
ค าตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบหลัก และหน่วยย่อยของโปรตีนได้ 
ค าถาม  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรตีน  

             ก.  หน่วยย่อยของโปรตีนคือนิวคลีโอไทด์ 
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ความสอดคลอ้ง 
ค า 
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+1 
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0 
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-1 

       ข.  หน่วยย่อยของโปรตีนคือ กรดอะมิโน 
       ค. หน่วยย่อยของโปรตีนเชื่อมต่อกันด้วยพนัธะเพปไทด์             
       ง.  หน่วยย่อยของโปรตีนมีหมู่ฟังก์ชัน -COOH และ –NH2  
ตอบ  ขอ้ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบหลัก และหน่วยย่อยของโปรตีนได้ 
ค าถาม  สารในข้อใดไม่ใช่หน่วยย่อยของโปรตีน 
 
                  ก. 
 
     
                 ข. 
 
 
                 ค. 
 
 
                ง. 
 
ค าตอบ  ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบหลัก และหน่วยย่อยของโปรตีนได้ 
ค าถาม  สารในข้อใดเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน 
 

ก.                                         ค.  
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0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

 
 
     
         ข.                                         ง.  
 
 
ตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบหลัก และหน่วยย่อยของโปรตีนได้ 
ค าถาม  พิจารณากรดอะมิโนต่อไปน้ี 
 
 

 
                                             

              a.                                      b. 
 

 
 
 
 
                c.                                    d. 

โซ่ข้างของกรดอะมิโนข้อใดมีสมบัติ ไม่มีขัว้ 
เป็นกรด และ กลาง ตามล าดับ 

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

ตอบ   ข้อ ข. 
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ค า 
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+1 
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0 

ต้อง
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-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบหลัก และหน่วยย่อยของโปรตีนได้ 
ค าถาม  พิจารณาโครงสร้างของกรดอะมิโนต่อไปน้ี สาร A 
และ B ควรเป็นข้อใด 
 
 

ก. NH2, COOH  ข. H, NH2 
ค. COOH, H  ง. COOH, COOH 

ค าตอบ  ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต าแหน่งของพันธะ 
เพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้ 
ค าถาม กรดอะมิโน (ก)  (ข)  และ (ค) มีโอกาสท าปฏิกิริยา
กันได้เพปไทด์กี่ชนิด 
 
              a. 
 
              b. 
 
              c. 
 

ก. 3  ข. 4 
ค. 5  ง.  มากกว่า 5 

ตอบ  ขอ้ ง. 
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0 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต าแหน่งของพันธะ 
เพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้ 
ค าถาม  สารในข้อใดเป็นไดเปปไทด ์
 
            ก. 
 
            ข. 
 
            ค. 
 
            ง. 
 
ตอบ  ขอ้ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต าแหน่งของพันธะ 
เพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้ 
ค าถาม  จากสูตรโครงสร้างของสาร มีพันธะเพปไทด์กี่พันธะ  
และมีกรดอะมิโนกี่ชนิดตามล าดับ 
 
 

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

ตอบ ข้อ ง. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต าแหน่งของพันธะ 
เพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้ 
ค าถาม  ข้อใดเป็นพันธะเพปไทด์ 
 
                            a         b     c               d 
 

 
ก. a   ข. b 
ค. c   ง. d 

ตอบ  ขอ้ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต าแหน่งของพันธะ 
เพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้ 
ค าถาม  สารพอลิเพปไทด์ท่ีก าหนดให้มีพันธะเพปไทด์กี่
พันธะ และกรดอะมิโนกี่ชนิด 
 
 
 
 

ก. 3,3   ข. 3, 4 
ค. 4, 4   ง. 4, 5 

ตอบ ข้อ ข. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต าแหน่งของพันธะ 
เพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้ 
ค าถาม โครงสร้างของ Glutathione  มีกรดอะมโินกี่ตัว  
  
 
 
 

ก. 2   ข. 3 
ค. 4   ง. 5 

ตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต าแหน่งของพันธะ 
เพปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้ 
ค าถาม  พันธะชนิดใดท่ีเชื่อมระหว่างกรดอะมิโนในไกลซีล
และอะลานีล  

 ก.พันธะไฮโดรเจน 
  ข.พันธะไดซัลไฟด์ 
 ค.พันธะเพปไทด์ 
 ง.พันธะไอออนิก 

ตอบ ข้อ ค. 
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0 

ต้อง
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายความหมายและความส าคัญกรดอะมิโนจ าเป็นได้ 
ค าถาม ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรดอะมิโนจ าเป็น  
 ก. เป็นแหล่งพลังงานหลักในร่างกาย 
 ข. ร่างกายไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนจ าเป็นได้   
 ค.  มีหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลเป็นองค์ประกอบ 

 ง.  กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ใหญ่มี 8 ชนิด 
ตอบ  ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม พันธะชนิดใดท่ีมีความส าคัญต่อโครงสร้างระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิของโปรตีนตามล าดับ 

ก. พันธะไฮโดรเจน, พันธะเพปไทด์ 
ข. พันธะเพปไทด์, พันธะไฮโดรเจน 
ค. พันธะไดซัลไฟด์, พันธะไฮโดรเจน 
ง. พันธะไกลโคซิดิก , พันธะเพปไทด์ 

ตอบ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม รูปแบบเกลียวแอลฟาของสายพอลิเพปไทด์จัดอยู่ใน
โครงสร้างระดับใดของโปรตีน 

ก.ปฐมภมู ิ  ข.ทุติยภูมิ 
ค.ตติยภูมิ   ง.จตุรภูมิ 

ตอบ ข้อ  ข. 
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0 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม  โครงสร้างที่เกิดจากเกลียวแอลฟา แผ่นพลีตบีตา 
และส่วนโค้งงอ หรือวกกลับได้ประกอบกัน จัดเปน็โครงสร้าง
ระดับใดของโปรตีน 
 ก. ปฐมภูม ิ  ข. ทุติยภูมิ 
 ค. ตติยภูมิ   ง. จตุรภูม ิ
ตอบ ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม  ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. โปรตีนต่างๆ มีขนาด  รูปร่าง สมบัติการละลาย
น้ าแตกต่างกัน  
 ข. สมบัติทางกายภาพและชีวภาพของโปรตีนขึ้นอยู่
กับรูปร่างสามมิติของโปรตีน 
 ค. รูปร่างสามมิติของโปรตีนขึ้นอยู่กับล าดับการเรียง
ตัวของกรดอะมิโนในโครงสร้างปฐมภูมิ 
 ง. แม้เกิดความผิดพลาดจากรหัสพันธุกรรมบน DNA  
ก็ไม่ส่งผลต่อรูปร่างโปรตีนและการท างานของโปรตีน 
ตอบ ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม โซ่ข้างของกรดอะมิโนท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี  ส่งผลต่อ
การเกิดโครงสร้างสามมิติของโปรตีนโดยจะเกิดแรงอย่างอ่อน 
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     ชนิดใด 
 
 

ก. พันธะไฮโดรเจน  ค. พันธะไดซัลไฟด์ 
ข. พันธะไอออนิก             ง. แรงแวนเดอร์วาลล์ 

ตอบ  ขอ้ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม โซ่ข้างของกรดอะมิโนท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี  ส่งผลต่อ
การเกิดโครงสร้างสามมิติของโปรตีนโดยจะเกิดแรงอย่างอ่อน
ชนิดใด 
                                                          Cystein     
                                 

ก.พันธะไฮโดรเจน   ค. พันธะไดซัลไฟด์ 
ข.พันธะไอออนิก              ง. แรงแวนเดอร์วาลล์ 

ตอบ ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม โครงสร้างโมเลกุลของฮีโมโกลบิน มีหน่วยย่อยของ
สายโพลิเพปไทด์ 4 หน่วยมายึดจับกัน จัดเป็นโครงสร้างแบบ
ใด  และอยู่ในระดับใด 
   ก.โปรตีนก้อนกลม, ปฐมภูมิ    ข. โปรตีนเส้นใย,  ทุติยภูม ิ
   ค. โปรตีนเส้นใย, ตติยภูมิ       ง.  โปรตีนก้อนกลม, จตุรภูม ิ
ตอบ ข้อ ง. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม ข้อใดบอกประเภทและหน้าที่ของโปรตีนได้ถูกต้อง 

โปรตีน ประเภท หน้าที ่

1. อะไมเลส  เอนไซม์  ย่อยสลายน้ าตาล  

2. อินซูลิน  โครงสร้าง  ท าให้ร่ายกายเจริญเติบโต  

3. คอลลาเจน  ฮอร์โมน  สร้างเอ็นและกระดูกอ่อน  

4. อิมมูโนโกลบูลิน  แอนติบอดี  
ป้องกันและก าจัดส่ิงแปลกปลอม 
ที่เข้าสู่ร่างกาย  

ก. 1 และ  2             ค. 1  และ 4 
ข. 2  และ 3             ง. 3  และ 4   ตอบ ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม โปรตีนข้อใดมีโครงสร้างจตุรภูมิแตกต่างจากพวก 

ก. คอลลาเจน   ค. ฮีโมโกลบิน 
ข. เอนไซม์อะไมเลส         ง. แอนติบอดี 

ตอบ ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างสามมิติของโปรตีนได้
ถูกต้อง 
 ก. โครงสร้างแบบปฐมภูมิเกิดจากพันธะไฮโดรเจน
เท่านั้น  
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 ข. โครงสร้างแบบทุติยภูมิมีท้ังแบบเกลียวแอลฟา   
พลีทบีตาและส่วนท่ีโค้งงอ วกกลับได้ 
ค. โครงสร้างแบบตติยภูมิของโปรตีนมีรูปร่างได้ 2 แบบ  
ได้แก่ เส้นใย และชนิดกลม   

 ง. โครงสร้างแบบจตุรภูมิเกิดจากกรดอะมิโนหลายหน่วยมา
เรียงตัวต่อกันเป็นเส้นยาว 

ตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม หน้าที่และตัวอย่างของโปรตีนในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน 
            ก.โปรตีนเร่งปฏิกิริยา             อินซูลิน 
            ข.โปรตีนโครงสร้าง               คอลลาเจน 
            ค.โปรตีนขนส่ง                      ฮีโมโกลบนิ      
            ง.โปรตีนฮอร์โมน                โกรท  ฮอร์โมน 
ตอบ  ขอ้ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนได้ 
ค าถาม โครงสร้างของโปรตีนท่ีเกิดจากการสร้างพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่าง C=O กับ N-H ของกรดอะมิโนในสายพอลิ
เพปไทด์เดียวกันเรียกว่า 

ก. พลีทบีต้า          ข. โครงสร้างปฐมภูม ิ
ค. เกลียวแอลฟา          ง. โครงสร้างจตุรภูมิ 

ตอบ ข้อ ค. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5. อธิบายวธิีทดสอบโปรตีนในอาหารได้ 
ค าถาม ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบโปรตีน 
           ก.โปรตีนถูกทดสอบโดยใช้สารละลายไบยูเรต 
           ข.สารเคมีท่ีใช้ทดสอบโปรตีนได้แก่ CuSO4 และ 
NaOH โดยจะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ 
           ค.ไข่ต้มจะไม่สามารถน ามาทดสอบโปรตีนได้
เน่ืองจากโปรตีนเสียสภาพจากความร้อน 
           ง.มีขอ้ถูกมากกว่า 1 ข้อ                         ตอบ ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5. อธิบายวธิีทดสอบโปรตีนในอาหารได้ 
ค าถาม พิจารณาตารางต่อไปน้ี 

สารที่ใช้ทดสอบ 

ผลที่สังเกตได้ 

A B C สาร C หลัง 
ต้มกับกรด  

สารละลาย 
CuSO4  
สารละลาย I2  
สารละลายเบเน
ดิกต์  

ไม่เปล่ียนสี  
เปลี่ยนเป็น  
สีน้ าเงิน  
ไม่เปล่ียนสี  

เปลี่ยนเป็น  
สีม่วง  
ไม่เปล่ียนสี  
ไม่เปล่ียนสี  

ไม่เปล่ียนสี  
ไม่เปล่ียนสี  
ไม่เปล่ียนสี  

ไม่เปล่ียนสี  
ไม่เปล่ียนสี  
 
ตะกอน 
สีแดงอิฐ 

สาร A  B   และ C  ควรเป็นสารใด  ตามล าดับ 
ก. แป้ง                โปรตีน            น้ าตาลทราย 
ข. โปรตีน       น้ าตาลทราย              แป้ง 
ค. น้ าตาลทราย       แป้ง                 โปรตีน 
ง. โปรตีน               แป้ง              น้ าตาลทราย 

ตอบ ข้อ ก. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม ข้อความเกี่ยวกบัเอนไซม์ต่อไปน้ีข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก.เอนไซม์เป็นโปรตีน 
ข.เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาได้เพราะเอนไซมไ์ปเพิ่ม
พลังงานให้แก่ substrate 
ค.เมื่อปฏิกิริยาส้ินสุด เอนไซม์มีปรมิาณเหลืออยู่
เท่ากับเมื่อเร่ิมปฏิกิริยา 
ง.เอนไซม์ส่วนมากมีความจ าเพาะเจาะจงต่อปฏกิิริยา 

ตอบ ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม ข้อใดสนับสนุนค ากล่าวท่ีว่า เอนไซม์ท างานได้อย่าง
จ าเพาะ (specificity) 

ก.เอนไซมม์ี binding site ท่ีเฉพาะเจาะจงกับสารต้ัง
ต้น(substrate) เท่านั้น 
ข.เอนไซมม์ี binding site ท่ีเฉพาะเจาะจงกับสารต้ัง
ต้น(substrate) และผลิตภัณฑ์(Product) 
ค.เอนไซม์หน่ึงชนิดอาจเร่งปฏิกิริยาของสารตั้งต้น
(substrate) ได้หลายชนิด 
ง.เมื่อปฏิกิริยาส้ินสุด ความสามารถในการเร่ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์จะเปล่ียนแปลงไป 

ตอบ ข้อ ก 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม ข้อใดสนับสนุนค ากล่าวท่ีว่า เอนไซม์ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (efficiency) 
           ก.เอนไซม์เร่งปฏิกิริยากับสารตั้งต้นชนิดเดียวเท่านั้น 
           ข.เอนไซม์มปีริมาณน้อยก็สามารถเร่งปฏกิิริยาได้ 
           ค.เอนไซม์มีปริมาณไม่เปล่ียนแปลง  หลังเกิดส้ินสุด
ปฏิกิริยา 
           ง.เอนไซม์ท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีเร็วขึ้น โดยพลังงานรวม
ของปฏิกิริยาไม่เปล่ียนแปลง                           ตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม Competitive inhibitor จะมีผลกระทบน้อยลงเมื่อไร 

ก.เพิ่มเอนไซม ์       ค. ลดเอนไซม์ 
ข.เพิ่มสารตั้งต้น       ง. ลดสารตั้งต้น     ตอบ ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม การยับยั้งการท างานของเอนไซม์โดยท่ี ตัวยับยั้งเข้า
ไปจับท่ีบริเวณอื่นบนโมเลกุลของ เอนไซม ์ ท่ีไม่ใช่บริเวณเร่ง
แต่ท าให้บริเวณเร่งเปล่ียนไปเอนไซม์จึงท างานไม่ได้  เรียกว่า
เป็นตัวยับยั้งชนิดใด 
   ก.competitive inhibitor        ค.uncompetitive inhibition 
   ข.noncompetitive inhibitor  ง.ไม่มีขอ้ใดถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ข. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม  จากภาพข้อใดสรุปผิด     

 
ก. เอนไซม์ pepsin ท างานได้ดีท่ี pH เท่ากับ 2 
ข. เอนไซม์ amylase ท างานได้ดีท่ี pH  เท่ากับ 8 
ค. เอนไซม์ต่างชนิดกัน สามารถท างานได้ดีท่ี pH 

แตกต่างกัน 
ง. pH  ไม่มีผลต่อการท างานของเอนไซม ์

ตอบ  ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม  คุณลักษณะใดของเอนไซม์ท่ีส าคัญต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ก. เป็นโปรตีน 
ข. ท างานได้ดีท่ีอุณหภูมิจ ากัด 
ค. ท างานได้ดีในสภาพท่ีเป็นกลาง 
ง. ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายขึ้น 

ตอบ ข้อ ง. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม พอลิฟินอลซิเดสเป็นเอนไซม์ท่ีเร่งการสุกของผักและ
ผลไม้ การศึกษาปฏิกิริยาของเอนไซม์ชนิดน้ีให้องปฏิบัติการ
ท าได้โดยการออกซิไดส์ฟีนอลให้เป็นควิโนนซึ่งเป็นสารสีแดง 
ความเข้มของสีแดงจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงปรมิาณของปฏิกิริยาท่ี
เกิดขึ้น ในการทดลองน้ีจะผสมสารละลายของเอนไซม์และ
สารละลายของฟีนอลเข้าด้วยกัน แล้วตั้งท้ิงไว้ในอากาศเป็น
เวลา 5 นาที แล้วสังเกตและบันทึกผล 
ชุดที่ 

1 
อุณหภูมิของสารละลาย 

ที่ pH 6(◦C   ) 
20 35 50 80 

ความเข้มของสี สีแดงอ่อน  สีแดงเข้ม  สีแดงอ่อน  ไม่มีสี  

ชุดที่ 
2 

pH ของสารละลายที่
อุณหภูมิ 35 ◦C 

4.0 5.0 6.0 7.0 

ความเข้มของสี สีแดงอ่อน  สีแดงปาน
กลาง  

สีแดงเข้ม  สีแดง 
เข้ม  

พิจารณาขอ้สรุปต่อไปน้ี 
 a. เอนไซม์น้ีจะท าปฏิกิริยาได้ดีท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 35

 และ pH 6-7 
 b. ท่ีอุณหภูม ิ80  และท่ี pH 8 เอนไซมอ์าจเกิด
การแปลงสภาพ 
 c. ท่ี pH 5 เอนไซม์อาจเกิดการแปลงสภาพน้อยกว่า
ท่ี pH 4 
 ข้อสรุปใดถูก 

ก.a  เท่านั้น   ค. b  เท่านั้น 
ข.a  และ b   ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ข้อ ง. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม  ข้อใดอธิบายเร่ืองเอนไซม์ไม่ถูกต้อง 
           ก.เป็นสารประเภทโปรตีน 
           ข.เมือ่อณุหภูมิยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           ค.ท าให้สารอาหารเฉพาะอย่างเปล่ียนแปลง 
           ง.ท าให้สารอาหารเปล่ียนแปลงโดยเอนไซม์ไม่
เปล่ียนแปลง                                                  ตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม  เอนไซม์บางชนิดมีประสิทธิภาพดีในกระเพาะ
อาหารแต่หมดประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่ล าไส้เล็ก เพราะเหตุใด 

            ก.ถูกท าลายโดยน้ าดีท่ีตับสร้างขึ้น 
            ข.ถูกท าลายโดยเอนไซม์จากตับอ่อน 

            ค.เป็นเอนไซม์ท่ีมีประสิทธิภาพในสภาวะท่ีเป็นกรด 

            ง.เป็นเอนไซม์ท่ีมปีระสิทธิภาพในสภาวะท่ีเป็นเบส 

ตอบ ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม ในการจ าแนกประเภทของเอนไซม์ต่อไปน้ี 

ประเภทท่ี 1 มอลเทส, ซูเครส, แลกเตส 
ประเภทท่ี 2 เปปซิน, ทริปซิน  

เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทคือ 
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จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 
ค า 

แนะน า 
เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

 ก.จ าแนกตามองค์ประกอบทางเคมี 

              ข.จ าแนกตามแหล่งท่ีอยู่ของเอนไซม ์
              ค.จ าแนกตามประเภทของอาหารท่ีย่อย 
              ง.จ าแนกตามสภาวะท่ีสามารถย่อยได้ดีในสภาพท่ี
เป็น เบสและเป็นกรด 
ตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม  Active  site  คือ 

ก. บริเวณท่ีโคเอนไซม์เกาะกับเอนไซม ์
ข.บริเวณท่ีส าคัญของสับสเตรตท่ีเอนไซม์เข้าจับ 
ค.บริเวณของเอนไซม์ท่ีจะจับกบัสับสเตรต 
ง. บริเวณท่ีเอนไซม์เกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 

ตอบ ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม  เมื่อมีเอนไซม์อย่างไม่จ ากัด อะไรจะเปน็ตัวจ ากัด
การเกิดปฎิกิริยาเคมี 
 ก. เอนไซม ์ ค. เอนไซม์และสารตั้งต้น  
 ข. สารตั้งต้น  ง   ผลิตภัณฑ์ 
ตอบ ข้อ ข. 
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จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 
ค าแนะ
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกสมบัติและประโยชน์ของเอนไซม์ต่อส่ิงมชีวีิตได้ 
ค าถาม  เอนไซม์เร่งปฎิกิริยาชีวเคมีได้อยา่งไร  
                ก.ท าปฏิกิริยากับสารตั้งต้น    
                ข.ลดพลังงานก่อกัมมันต์    
                ค. เพิ่มพลังงานก่อกมัมันต์   
                ง.ลดพลังงานรวมของปฏิกิริยา 
ตอบ ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.บอกความหมายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพของ
โปรตีนได้ 
ค าถาม ข้อใดกล่าวถึงการแปลงสภาพโปรตีนไม่ถูกต้อง 

ก. เกิดจากแรงอย่างออ่นท่ียึดโครงสร้างต้ังแต่ระดับ
ต่างๆทุติยภูมิขึ้นไป  ถูกท าลาย 

ข. ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของโปรตีน เช่น 
การละลายน้ า 

ค. ไม่ส่งผลต่อรูปร่าง และการท าหน้าที่ทางชีวภาพ
ของโปรตีน  

ง. สมบัติทางเคมีของโปรตีนไม่เปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากโครงสร้างปฐมภูมิยังคงอยู ่

ตอบ ข้อ ค. 
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จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 
ค าแนะ
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.บอกความหมายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพของ
โปรตีนได้ 
ค าถาม หากน าโปรตีนท่ีเกิดการแปลงสภาพไปทดสอบไบยู
เร็ต จะเกิดผลใด 

ก. ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงสีสารละลายเน่ืองจาก
โครงสร้างสามมิติของโปรตีนถูกท าลาย 

ข. ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงสีสารละลายเน่ืองจาก
โครงสร้างปฐมภูมิยังอยู่  โดยมีพันธะเพปไทด์
ยึดกรดอะมิโนต่างๆไว้เป็นพอลิเพปไทด์ 

ค. เกิดสารสีม่วง เน่ืองจากโครงสร้างสามมิติของ
โปรตีนถูกท าลาย 

ง. เกิดสารสีม่วง เน่ืองจากโครงสร้างปฐมภูมิยังอยู่  
โดยมีพันธะเพปไทด์ยึดกรดอะมิโนต่างๆไว้เป็น
พอลิเพปไทด์ 

ตอบ ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.บอกความหมายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพของ
โปรตีนได้ 
ค าถาม กระบวนการใดต่อไปน้ีท่ีมีผลท าให้คุณสมบัติเชิง
หน้าที่ของโปรตีนในอาหารเสียไปน้อยท่ีสุด 
             ก.ให้ความร้อน  ค. กวนเบาๆ 
             ข.ใส่โลหะหนัก  ง. ใส่น้ าส้มสายชู 
ตอบ ข้อ ค. 
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จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 
ค าแนะ
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.บอกความหมายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพของ
โปรตีนได้ 
ค าถาม  ข้อใดกล่าวผิด 

ก.การเขย่าเป็นการท าลายสภาพธรรมชาติของ
โปรตีน โดยท าให้โมเลกุลโปรตีนส่ันสะเทือน ส่งผล
ให้แรงอ่อนๆ ท้ังหลายแตกออก 
ข.การใช้ 70% เอทานอลเช็ดผิวหนัง เป็นการ
ตกตะกอนโปรตีนในแบคทีเรีย 
ค.โปรตีนท่ีเกิดการแปลงสภาพไปแล้วจะไม่สามารถ
กลับสู่สภาพเดิมได้ 
ง.การทอดไข่เป็นการท าลายสภาพโปรตีนทาง
กายภาพ 

ตอบ ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.บอกความหมายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพของ
โปรตีนได้ 
ค าถาม พิจารณาข้อความต่อไปน้ี 

a. การให้ความร้อน c. ไอออนของโลหะหนัก 
b. ตัวท าละลายอินทรีย์ d. การใช้กรดหรือเบส 

ปัจจัยในข้อใดท่ีท าให้โปรตีนแปลงสภาพ 
            ก. a และ b เท่านั้น  ค. a เท่านั้น 
     ข. a และ d  เท่านั้น  ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ ง. 
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จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 
ค าแนะ
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.บอกความหมายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพของ
โปรตีนได้ 
ค าถาม พิจารณาปัจจัยต่อไปน้ี 
              a. ความร้อน b. ความเข้มข้นของเอนไซม ์
              c. กรด-เบส d. แอลกอฮอล์         e. โลหะหนัก 

 ปัจจัยขอ้ใดท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ โดยไม่มีผล 
ต่อการแปลงสภาพโปรตีนในเอนไซม์ 

ก. b  ข. c        
ค. a, e  ง. d. e 

ตอบ ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.บอกความหมายและปัจจัยท่ีมีผลต่อการแปลงสภาพของ
โปรตีนได้ 
ค าถาม ไข่ขาว เน้ือ ไก่ และหอยนางรม ในข้อต่อไปน้ี ขอ้ใดท่ี
โปรตีนไม่ถูกท าลายหรือแปลงสภาพ 

ก.ไข่ขาวดิบที่คนไข้กลืนเข้าไปเพื่อขจัดพิษ 
ข. เน้ือท่ีแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อแกงใส่บาตร 
ค.ไก่ที่ทอดจนเหลืองกรอบจะปลอดภัยจากไข้หวัด

นก 
ง.หอยนางรมบีบมะนาวเป็นอาหารโปรดของมนัส 

ตอบ ข้อ ข. 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
      
     ลงชื่อ............................................... ผู้ประเมนิ 
      (                                                          )   
         วันท่ี.............../................./................. 
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แบบประเมินแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง คาร์โบไฮเดรต 
ค าชี้แจง 

โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ท่ีมีต่อแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองคาร์โบไฮเดรต   

ความสอดคล้อง หมายถึง ข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 
ค า 
แนะ
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบและประเภทของคาร์โบไฮเดรตได้ 
 ค าถาม โมเลกุลของอาหารประเภทคาร์ไฮเดรต จะประกอบด้วย
อะตอมของธาตุใดเป็นหลัก 
 ก.  C   H       ค. C  H  O  N 
 ข. C   H   O     ง. C  H  O  P 
ค าตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบและประเภทของคาร์โบไฮเดรตได้ 
 ค าถาม ค ากล่าวในข้อใดต่อไปน้ีถูกต้อง 
            ก. น้ าตาลโมเลกุลเด่ียวคือน้ าตาลท่ีมีคาร์บอน 6 อะตอม 
            ข. กลูโคส  ฟรักโทสและกาแลกโทสมีสูตรโมเลกุล  
                เหมือนกัน 
            ค. กลูโคส  ฟรักโทสและกาแลกโทสมีสูตรโครงสร้าง 
                 เหมอืนกัน 
            ง.  กลูโคส   ไรโบส และซูโครส จัดเป็นน้ าตาลโมเลกุล   
                 เด่ียว 
ค าตอบ  ข้อ ข. 
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จุดประสงค ์

ความสอดคลอ้ง 
ค า 
แนะ
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบและประเภทของคาร์โบไฮเดรตได้ 
 ค าถาม คาร์โบไฮเดรตในข้อใดมีท้ัง มอนอแซ็กคาไรด์ และ  
            ไดแซ็กคาไรด์ 
 ก. ฟรักโทส มอลโทส  ค. แป้ง ซูโครส  
 ข. กลูโคส กาแลกโทส  ง. ฟรักโทส กลูโคส 
ค าตอบ  ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบและประเภทของคาร์โบไฮเดรตได้ 
 ค าถาม คาร์โบไฮเดรตในข้อใดมีท้ัง มอนอแซ็กคาไรด์,  
ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ 
 ก.กลูโคส   ฟรักโทส   แป้ง 
 ข.มอลโทส   ซูโครส   ไกลโคเจน 
 ค.ซูโครส   แป้ง    กาแลกโทส 
 ง.แป้ง  ไกลโคเจน   เซลลูโลส 
ค าตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.ระบุธาตุองค์ประกอบและประเภทของคาร์โบไฮเดรตได้ 
 ค าถาม ข้อใดกล่าวผิด 
     ก.มอนอแซ็กคาไรด์เป็นสารประเภทพอลิไฮดรอกซีแอลดี   
         ไฮด์หรือพอลิไฮดรอกซีคีโตน มีสูตร  โมเลกุล เป็น (CH2O)n  
         เช่น ไรโบส  กลูโคส กาแลกโตส 
     ข.โอลิโกแซ็กคาไรด์เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์ 2-15 หน่วยต่อ 
        กัน ด้วยพันธะไกลโคซิดิก ถ้าต่อกัน 2 หน่วยเรียกว่า                    
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     ไดแซ็กคาไรด์  ต่อกัน 3 หน่วยเรียกว่า ไตรแซก็คาไรด์  เช่น  
      แป้ง  เซลลูโลส 
   ค.พอลิแซ็กคาไรด์เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์จ านวนมากมา 
      ต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก เช่น อะมิโลแพกติน  ไกลโคเจน 
  ง. กลูโคส กาแลกโทส และฟรักโทส เป็นมอนอแซ็กคาไรด์  
ตอบ   ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.บอกสูตรโมเลกุล  โครงสร้างโมเลกุล และประเภทน้ าตาลมอโน
แซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ กลูโคส 
 ก. กลูโคสมีสูตรโมเลกุล C6H12O6 
 ข. กลูโคสเป็นน้ าตาล ketose 
 ค. เป็นน้ าตาลท่ีพบในเลือด  แป้ง  กระดาษ  ส าลี 
             
              ง.                                      เป็นแอลฟา-กลูโคไพราโนส 
 

ค าตอบ  ข้อ ข. 

    

 ระดับพฤติกรรมทีจ่ะวัด การน าไปใช ้ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.บอกสูตรโมเลกุล  โครงสร้างโมเลกุล และประเภทน้ าตาลมอโน
แซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม พิจารณาโครงสร้างโมเลกุลต่อไปน้ี   ข้อใดกล่าวผิด 
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             ก.เป็นน้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (มอนอแซ็กคาไรด์) 

ข. สูตรโมเลกุลของโครงสร้างนี้คือ C5H10O5 
            ค. เป็นน้ าตาลประเภท แอลโดเฮกโซส 

         ง. เมื่อเป็นวงแหวนจะมีโครงสร้างเป็น   
 
ตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.บอกสูตรโมเลกุล  โครงสร้างโมเลกุล และประเภทน้ าตาลมอโน
แซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม ข้อใดเป็นสูตรโครงสร้างของน้ าตาลประเภท คีโตเฮกโซส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าตอบ  ข้อ ข. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.บอกสูตรโมเลกุล  โครงสร้างโมเลกุล และประเภทน้ าตาลมอโน
แซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม  พิจารณาโครงสร้างต่อไปน้ี  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
 

 
ก. เป็นสูตรโครงสร้างของน้ าตาลฟรักโทส 
ข. มีสูตรโมเลกุล เป็น C5H10 O5  
ค. เป็นน้ าตาลประเภท  pyranose 
ง.สูตรโครงสร้างนี้ไม่จัดเป็นน้ าตาลรีดิวซ์(reducing sugar) 

ตอบ    ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.บอกสูตรโมเลกุล  โครงสร้างโมเลกุล และประเภทน้ าตาลมอโน
แซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม  พิจารณาข้อความต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
      ก. aldose  คือมอนอแซ็กคาไรด์ท่ีมีแอลดีไฮด์เป็นหมู่ฟังก์ชัน    
         เช่น กลูโคส ไรโบส 
       ข.ketose คือ มอนอแซ็กคาไรด์ท่ีมีคีโตน เป็นหมู่ฟังก์ชัน   
         เช่น  ไรบูโลส  ฟรักโทส 
       ค.มอนอแซ็กคาไรด์ท่ีมีจ านวนอะตอมคารบ์อนเป็น  4, 5  
          และ 6  เรียกว่า tetrose, pentose และ heptose 
          ตามล าดับ    
       ง. กลูโคส มีโครงสร้างแบบวงแหวนเป็นหกเหล่ียมจัดเป็น 
          น้ าตาล pyranose                                 ตอบ ข้อ ค. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง  คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม  น้ าตาลในข้อใดมีโมเลกุลเล็กท่ีสุด 
 ก.มอลโทส  ค.แลกโทส 
 ข.ฟรักโทส  ง.เซลลูโลส  
ตอบ  ข้อ ข.          

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม  ข้อใดกล่าวถึงไกลโคเจนได้ถูกต้อง 
 ก. พบในคนและสัตว์โดยสะสมในกล้ามเน้ือและตับ 
 ข. มีขนาดใหญ่กว่าแป้งแต่เล็กกว่าเซลลูโลส 
 ค. เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีรสหวาน และไม่ละลายน้ า 
 ง. เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทพอลีแซ็กคาไรด์ซึ่ง
ประกอบด้วยกลูโคสและซูโครส 
ตอบ  ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม  น้ าตาลซูโครสเกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุลท า
ปฏิกิริยากัน มอนอแซ็กคาไรด์ดังกล่าวได้แก่ข้อใด 
 ก.กลูโคส  กาแลกโทส   ค. กลูโคส  ฟรักโทส 
           ข.กลูโคส  มอลโทส        ง.กลูโคส  แลกโทส 
ตอบ  ข้อ ค. 
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 ระดับพฤติกรรมทีจ่ะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง  คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม   จากโครงสร้างที่ก าหนดให้ จัดเป็นโครงสร้างของน้ าตาล
ชนิดใด 
 
 

                               Glucose        Glucose             
                  ก.มอลโทส   ค. แลกโทส 
                  ข.ซูโครส   ง. ฟรุกโทส 
ตอบ  ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง  คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม  เซลลูโลส  ไกลโคเจน  แป้ง เหมือนกันท่ีลักษณะดังข้อใด 
 ก.น้ าหนักโมเลกุลเท่ากัน  
 ข.การจัดเรียงตัวของโมเลกุลเหมือนกัน 
 ค. มีองค์ประกอบเป็นกลูโคสเหมือนกัน 
 ง. มีการแตกแขนงของโมเลกุลเหมือนกัน      ตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง  คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม  แป้ง , เซลลูโลสและไกลโคเจนคือข้อใด 
 ก. มอนอแซ็กคาไรด์  ค.ไตรแซ็กคาไรด์ 
 ข.ไดแซ็กคาไรด์   ง.พอลิแซ็กคาไรด์ 
ตอบ  ข้อ ง. 
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 ระดับพฤติกรรมทีจ่ะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง  คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพอลิแซ็ก 
             คาไรด์ 
 ก. แป้ง และไกลโคเจน เป็นพอลิแซ็กคาไรด์สะสม 
 ข. เซลลูโลส  เป็นพอลิแซ็กคาไรด์โครงสร้าง 
 ค. แป้ง ประกอบด้วย อะไมโลส ท่ีเป็นพอลิแซ็กคาไรด์  
                แบบโซ่ตรง และอะไมโลเพกตินท่ีเป็นพอลิแซ็กคาไรด์  
                แบบโซ่กิ่ง  แป้งพบมากใน ข้าว มันฝรั่ง 
            ง. ไกลโคเจน มีโครงสร้างคล้ายกับอะไมโลสท่ีเป็นพอลิ 
                แซ็กคาไรด์แบบโซ่ตรง  เป็นพอลิแซ็กคาไรด์สะสมใน  
                คนและสัตว์                                    ตอบ  ข้อ  ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง  คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม  น าคาร์โบไฮเดรต A, B และ C  ไปทดสอบคุณสมบัติการ                     

ละลาย  และทดสอบกับ I2  ได้ผลดังตาราง 

สาร สมบัติการละลาย ทดสอบกับ I2 

A ละลายน้ าได้ ไม่เปล่ียนแปลง 

B ไม่ละลาย เปล่ียนเป็นสารสีน้ าเงิน 

C ไม่ละลาย ไม่เปล่ียนแปลง 

A, B และ C น่าจะเป็นสารใด  ตามล าดับ 
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ก. แป้ง    เซลลูโลส    น้ าตาล 
ข. เซลลูโลส      แป้ง     น้ าตาล 
ค. น้ าตาล     แป้ง     เซลลูโลส 
ง. น้ าตาล     เซลลูโลส      แป้ง 

ตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.อธิบายโครงสร้าง  คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ 
ค าถาม ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างด้านล่าง 
 
 
 
 
 
             ก. เป็นน้ าตาลมอลโทส ซึ่งเป็น disaccharide ชนิดหน่ึง 
 ข. ยึดเหน่ียวกันด้วย 1,4-glycosidic bond  
 ค. เปล่ียนสีสารละลายเบเนดิกต์จากสีฟ้าเป็นตะกอนสี 
                แดงอิฐ 
 ง. เป็น non-reducing sugar ท่ีพบในอ้อย 
ตอบ  ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.บอกผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดแซ็กคาไรด์  และ
พอลิแซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม ปฏิกิริยาคู่ใดต่อไปน้ีท่ีจัดว่าเป็นการหมัก และ ไฮโดรลิซิส 
ตามล าดับ 
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ตอบ   ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด   การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.บอกผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดแซ็กคาไรด์  และ
พอลิแซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม จากแผนภาพต่อไปน้ี  สาร A  และ B  คือสารใด

ตามล าดับ 

แป้ง                        A                          B 

 ก.มอลโทส      ฟรักโทส      ค.ซูโครส        กาแลกโทส 
 ข.มอลโทส      กลูโคส      ง.ซูโครส        กลูโคส 
ตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.บอกผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดแซ็กคาไรด์  และ
พอลิแซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม  สารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดหน่ึงมีสมบัติดังน้ี 
 a. ไม่ละลายน้ า 
 b. ท าปฏิกิริยากับ I2 เปล่ียนเป็นสารสีน้ าเงิน 
 c. เมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์พบว่า ไม่
เปล่ียนแปลง ผู้ท าการทดลอง จึงน าสารดังกล่าวไปใส่ กรด H2SO4   

    

ไฮโดรลิซิส ไฮโดรลิซิส 

ก. 

ง. 

ข. 

ค. 
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น าไปต้มในน้ าเดือด แล้วน ามาทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์
อีกครั้ง  ผลการทดสอบควรเป็นเช่นใด 
 ก.ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการใส่กรดไม่มีผลต่อ
โครงสร้างสาร 
 ข.เกิดตะกอนสีแดงอิฐ  เน่ืองจากสารตัวอย่างถูกสลาย
เป็นน้ าตาลกลูโคส 
 ค.เกิดตะกอนสีแดงอิฐ  เน่ืองจากสารตัวอย่างรวมตัวเป็น
น้ าตาลรีดิวส์ 
 ง.สรุปไม่ได้เน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.บอกผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดแซ็กคาไรด์  และ
พอลิแซ็กคาไรด์ได้ 
ค าถาม  จากแผนภาพต่อไปน้ีข้อใดสรุปถูกต้อง 
 
    มอลโทส                                       A 
                            เซลลูโลส                                       B 
 

  ก. A  และ  B  เป็นสารชนิดเดียวกัน 
  ข. B  มีน้ าหนักโมเลกุลมากกว่า A 
  ค. A มีน้ าหนักโมเลกุลมากกว่า B 
  ง. A ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสี 
                            แดงอิฐ แต่ B ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 
ตอบ  ข้อ ก. 
 
 

    

H2SO4 +  ต้ม 

H2SO4 +  ต้ม 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.ทดสอบสมบัติของคาร์โบไฮเดรตประเภทต่างๆ ได้ 
ค าถาม ข้อความใดถูกส าหรับการทดสอบด้วยสารละลายเบเน
ดิกต์ 
     ก. สารละลายประเภทน้ าตาลเท่านั้นท่ีเกิดปฏิกิริยากับ     
        สารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดง 
     ข. กลูโคส  ฟรักโทส และซูโครส จะเกิดปฎิกิริยากับสารละลาย 
          เบเนดิกต์ท้ังส้ิน 
     ค. เหตุท่ีแป้งและส าลีไม่เกิดปฎิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์   
         เพราะ ไม่ใช่สารคาร์โบไฮเดรต 
     ง. การเปล่ียนสีของสารละลายเบเนดิกต์เกิดจาก Cu2+  ถูก 
          รีดิวส์กลายเป็น Cu+ 
ตอบ  ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.ทดสอบสมบัติของคาร์โบไฮเดรตประเภทต่างๆ ได้ 
ค าถาม สาร A  ท าปฏิกิริยากับ I2 ได้สีน้ าเงิน เมื่อท าสารละลาย
ของ A ให้เป็นกรดด้วย HCl น าไปต้ม แล้วท าให้เป็นกลาง ด้วย 
NaOH สารละลายท่ีได้จะให้ตะกอนสีแดงอิฐกับสารละลายเบเน
ดิกต์ พิจารณาข้อ a-d แล้วตอบค าถาม 
 a. สาร A จัดอยู่ในประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ 
                                     O 
 b. สาร A มีหมู่ –C-H อยู่ในโมเลกุล 
 c.โมเลกุลของสาร A ประกอบด้วยกลูโคสหลายโมเลกุล 
 d. สาร A มี Cu2+ เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยจึงไดต้ะกอนสี  
                 แดงอิฐของ Cu2O ในสารละลายเบเนดิกต์ 
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ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
 ก. a และ  b  ค. a และ d 
 ข. a และ  c  ง. b และ c             ตอบ ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.ทดสอบสมบัติของคาร์โบไฮเดรตประเภทต่างๆ ได้ 
ค าถาม สาร 4 ชนิด Q, R, S และ T มีผลการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ
ดังน้ี 
 a.สาร S เท่านั้นท่ีท าปฏิกิริยากับเบเนดิกต์แล้วได้ตะกอน 
               สีแดงอิฐ 
 b.สาร R เท่านั้น ท่ีรวมกับ I2   ได้สีน้ าเงิน 
 c. สาร Q และสาร T หมักกับยีสต์จะมีกล่ินเน่า แต่สาร R    
                และ S หมักกับยีสต์เกิดสารที่ติดไฟได้ 
 d.สาร Q จะจบัตัวเป็นก้อนเมื่อรวมกับน้ าสับปะรด แต่ถ้า 
               เติมน้ าสับปะรดลงในสาร T กลับนุ่มขึ้น 
  จากผลการทดสอบน้ี ท่านคิดว่าสารใดคือ คาร์โบไฮเดรต 
                 ก.สาร  Q  กับ S                    ค.สาร  T  กับ  R 
    ข.สาร  R  กับ S        ง.สาร  S  เท่านั้น 

ตอบ ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.ทดสอบสมบัติของคาร์โบไฮเดรตประเภทต่างๆ ได ้
ค าถาม  ชาย 4 คน ไปตรวจสอบน้ าตาลในปัสสาวะเพื่อตรวจหา
โรคเบาหวานโดยหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงในน้ าปัสสาวะ แล้ว
น าไปต้มน้ าเดือด ผลการตรวจสอบคนท่ี 1 ได้สีแดง คนท่ี 2 ได้สี
น้ าตาล คนท่ี 3 ได้สีเขียว คนท่ี 4 ได้สีเหลือง ชายคนใดก าลังเร่ิม
เป็นโรคเบาหวาน 
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  ก. คนท่ี 1  ค. คนท่ี 3 
  ข. คนท่ี 2  ง. คนท่ี 4 
ตอบ  ข้อ ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได้    
ค าถาม  ขณะก าลังน่ังเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนของนักเรียนคน
หน่ึงรู้สึกอ่อนเพลียมากก าลังจะเป็นลม เพราะไม่ได้รับประทาน
อาหารมาตั้งแต่เมื่อเย็นวานน้ี ถ้านักเรียนมีอาหารต่อไปน้ี ควรจะ
เลือกอาหารชนิดใดให้เพื่อนเป็นอันดับแรก 
 ก. นมสด  ค. ขนมปังทาเนย 
 ข. น้ าข้าวต้มอุ่นๆ ง. น้ าหวาน 
ตอบ   ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได้    
ค าถาม เมื่อร่างกายต้องการพลังงานจะสลายสารชีวโมเลกุล  
ตามล าดับในข้อใด 
 ก. ไขมัน  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต   
 ข.โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต   ไขมัน 
 ค. คาร์โบไฮเดรต   ไขมัน    โปรตีน 
            ง. คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน   ไขมัน    
ตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.บอกประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได้    
ค าถาม  พิจารณาข้อความต่อไปน้ี    
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 a. เป็นฉนวนรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี 
 b. เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย  เมื่อถูกสลายโดยเมทา 
                บอลิซึมในเซลล์ จะให้พลังงานแก่เซลล์ 
 c. บางชนิดรวมกับโปรตีน เรียกว่า ไกลโคโปรตีน ท า  
                 หน้าที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ 
 d. ควบคุมกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย เช่น เปน็เอนไซม์    
                และฮอร์โมน 
          ขอ้ใดคือประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
  ก. a, d   ค. b, c 
  ข. b, d   ง. b  เท่านั้น 
ตอบ  ข้อ  ค. 

    

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
      
     ลงชื่อ............................................... ผู้ประเมนิ 
       (                                                          )  
     วันท่ี.............../................./................. 
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แบบประเมินแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ลิพิด 
ค าชี้แจง 

โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ท่ีมีต่อแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองลิพิด   

ความสอดคล้อง หมายถึง ข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง ค า 
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0 
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-1 
ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.อธิบายการเกิดไขมันหรือน้ ามันได ้
ค าถาม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไขมันและน้ ามัน 

ก. เป็นสารประเภทเอสเทอร์  
ข. เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว 
ค. เกิดจากกรดไขมัน 1 โมเลกุล และกลี 

เซอรอล 3  โมเลกุล 
ง. เป็นแหล่งพลังงานส ารองของส่ิงมีชีวิต 

ค าตอบ  ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.อธิบายการเกิดไขมันหรือน้ ามันได ้
ค าถาม  หน่วยย่อยของไขมันคืออะไร 
            ก. กรดไขมัน ค.ลิพิด 
            ข. กรดอะมิโน ง.กรดไขมัน และกลีเซอรอล 
ค าตอบ ข้อ ง. 
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การน าไปใช ้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายการเกิดไขมันหรือน้ ามันได้ 
ค าถาม  ผลิตเนยเทียมหรือมาร์การีนจากน้ ามันพืชท่ีมี
กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบท าอย่างไร 
             ก.ผสมน้ ามันพืชกับด่าง 
 ข.ผสมน้ ามันพืชกับโปรตีน 
 ค.เติมไฮโดรเจนให้กับน้ ามันพืช 
 ง.เติมออกซิเจนให้กับน้ ามันพืช 
ค าตอบ ข้อ ค. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.อธิบายการเกิดไขมันหรือน้ ามันได ้
ค าถาม  พิจารณาโครงสร้างต่อไปน้ี 

P O

O

OH

O

CH2

HC

O

C

H

CH

H

CH

          

H2C

HC

H2C

OH

OH

OH  
                a.                                       b. 
                                     
 
 
        
              c.                                       d. 

    

เบส 

C

C

C

CH2OH

O

H OH

H OH

CH2OH

C

O

OH(H2C)16H3C
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    e. 
 
ไขมันหรือน้ ามันเกิดจากการรวมกันของโครงสร้างใด 
         ก. b  กับ  d    ค.  a  กับ   c 
         ข. b  กับ  e    ง.  d   กับ  e 
ค าตอบ ก. 

     

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.อธิบายการเกิดไขมันหรือน้ ามันได ้
ค าถาม  ไขมันและน้ ามันเกิดจากกรดไขมันและ 
กลีเซอรอล อยา่งละกี่โมเลกุล ตามล าดับ       
          ก. 1:1 
          ข. 1:2 
          ค. 1:3 
          ง. 3:1 
ค าตอบ  ข้อ ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.อธิบายการเกิดไขมันหรือน้ ามันได ้
ค าถาม  ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับไขมันหรือน้ ามัน        

ก. ประกอบด้วยกลีเซอรอล 1 โมเลกุล 
ข. ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 โมเลกุล 

              ค. ไขมันหรือน้ ามันจัดเป็นเอสเทอร์ 
              ง. การเกิดไขมันหรือน้ ามัน 1 โมเลกุล ท าให้ได้
น้ าออกมา 2 โมเลกุล 
ค าตอบ  ข้อ ง. 

    

C

H

H

H2N COOH
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ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.บอกสมบัติของไขมันหรือน้ ามันได้ 
ค าถาม  A B และ C เป็นกรดไขมันอิ่มตัว  เมื่อน ามาหา
จุดหลอมเหลว ปรากฏว่า A หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 
B, B สูงกว่า C จากการทดลองน้ีแสดงว่า 
        ก. A มีจ านวนอะตอมคารบ์อนมากท่ีสุด 
        ข. C มีจ านวนอะตอมคาร์บอนมากท่ีสุด 
        ค. C มีจ านวนอะตอมของคาร์บอนมากกวา่   
            B  แต่น้อยกว่า A 
         ง. A B และ C มีจ านวนอะตอมคาร์บอน 
           เท่ากันแต่จ านวนอะตอมไฮโดรเจนไม่เท่ากัน 
ค าตอบ  ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 2.บอกสมบัติของไขมันหรือน้ ามันได ้
ค าถาม  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของไขมัน 
และน้ ามัน 
          ก. น้ ามัน มีส่วนประกอบของกรดไขมันไม ่
              อิม่ตัว จึงมีสถานะเป็นของเหลวที่     
              อณุหภูมิห้อง 
           ข. ไขมันมีส่วนประกอบของกรดไขมันอิ่มตัว  
              จึงมีสถานะเป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง 
           ค.น้ ามันจากพชืส่วนใหญ่มักมีองค์ประกอบ  
               เป็นกรดไขมันอิ่มตัว 
            ง.เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วจึงไม่ละลายในน้ า 
ค าตอบ  ข้อ ค. 
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จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง 
ค า 
แนะ 
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.บอกสมบัติของไขมันหรือน้ ามันได้ 
ค าถาม  พิจารณาสูตรโมเลกุลของกรดไขมันต่อไปน้ี 
 a.CH3(CH2)10COOH 
 b.CH3(CH2)12COOH 
 c.CH3(CH2)14COOH 
 d.CH3(CH2)16COOH 
กรดไขมันชนิดใดน่าจะมีจุดหลอมเหลวสูงท่ีสุด  และ
น่าจะมีสถานะใดท่ีอุณหภูมิห้อง 

ก. a  ,  ของแข็ง      ค. c, ของเหลว 
ข. d ,   ของแข็ง       ง. b , ของเหลว 

ค าตอบ  ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  การวิเคราะห์ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.บอกสมบัติของกรดไขมันอิม่ตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ได ้

ค าถาม  ละลายน้ ามัน A  B C และ D ในเฮกเซนให้มี

ความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br2  ข้อใด

สรุปผิด 

 

 

 

 

น้ ามัน A B C D 

จ านวนหยดของ

สารละลาย Br2 

37 45 74 90 
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จุดประสงค ์ ความสอดคล้อง ค า 
แนะ 
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
          ก. น้ ามัน D มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากท่ีสุด 
          ข. น้ ามัน C  มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกวา่ใน 
              น้ ามัน B 
          ค. น้ ามัน A มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยท่ีสุด 
          ง. น้ ามัน D และ C มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นสอง 
              เท่าของท่ีมีในน้ ามัน B และ A ตามล าดับ 
ตอบ  ข้อ ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.บอกสมบัติของกรดไขมันอิม่ตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ได ้

ค าถาม  พิจารณากรดไขมันต่อไปน้ี 
a. HC CH (CH2)7COOH(H2C)5H3C  

b. (H2C)16H3C COOH  

c.  HC CH (CH2)7COOH(H2C)7H3C  

d. 
กรดไขมันในข้อใดท่ีรวมกับ กลีเซอรอล แล้วให้ไขมันท่ีมี
สถานะเป็นของเหลว (น้ ามัน) ท่ีอุณหภูมิห้อง    
          ก. b เท่านั้น  ค. a และ c   
          ข. d เท่านั้น  ง.  a,   c  และ d 
ค าตอบ  ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.บอกสมบัติของกรดไขมันอิม่ตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ได ้

ค าถาม  พิจารณากรดไขมันต่อไปน้ี 
 

    

HC CH (CH2)7COOH(H2C)4H3C CH2 CH CH
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จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง 
ค า 
แนะ 
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
a. HC CH (CH2)7COOH(H2C)5H3C  

b. (H2C)16H3C COOH  

c.  HC CH (CH2)7COOH(H2C)7H3C  
d. 
กรดไขมันในข้อใดจัดเป็นกรดไขมันอิ่มตัว 
          ก. b เท่านั้น  ค. a และ c   
          ข. d เท่านั้น  ง.  a,  c  และ d 
ค าตอบ  ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.บอกสมบัติของกรดไขมันอิม่ตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ได ้

ค าถาม  หากท าการทดลองฟอกสีสารละลายโบรมีน  
กรดไขมันข้อใดจะใช้หยดสารละลายโบรมีนมากท่ีสุด 

         ก. C17H35COOH    ค. C17H31COOH 
         ข. C17H33COOH    ง. C17H29COOH 
ค าตอบ  ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายความหมายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา 
แซพอนิฟีเคชันได้ 
ค าถาม  พิจารณาสมการต่อไปน้ี 

ไขมันหรือน้ ามัน (A)  +  nNaOH           

H2C

HC

H2C

OH

OH

OH  + สบู่ 
(B) โครงสร้าง (A) และสบู่ (B) คือข้อใด 
 

    

HC CH (CH2)7COOH(H2C)4H3C CH2 CH CH
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จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง 
ค า 
แนะ 
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
    
 
       ก.                           ,    RONa  
 
 
 
      ข.                                     ,  RCOONa 
 
 
 
       ค.                                     ,  RONa 
 
 
 
        ง.                         ,  RCOONa 
ตอบ  ข.                                  

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายความหมายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา 
แซพอนิฟีเคชันได้ 
ค าถาม  จากปฏิกิริยาแซพอนิฟีเคชัน ไขมันและน้ ามัน 1 
โมเลกุล ต้องท าปฏิกิริยากับ NaOH  กี่โมเลกุล จึงจะได้
ผลิตภัณฑ์เป็นกลีเซอรอล 1 โมเลกุล 
             ก. 1  ค.  3 
             ข. 2  ง.  4 
ค าตอบ  ค. 
 

    

H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

O

O

O
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OR
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OR

 

H2C

HC

H2C

O

O

O

C

C

O

O

O

C

OH

OH

OH

H2C

HC

H2C

OR

OR

OR

H2C

HC

H2C

OR

OR

OR
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จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง 
ค า 
แนะ 
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.อธิบายความหมายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาแซ
พอนิฟีเคชันได้ 
ค าถาม  ไขมันชนิดหน่ึง เมื่อน ามาท าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
ด้วยสารละลาย NaOH ได้ผลิตภัณฑ์ เป็นสบู่กับสารอีก
ชนิดหน่ึง สารชนิดน้ันควรเป็นสารใด 
       ก.กรดไขมัน 
       ข.เอทานอล 
        ค.เอสเทอร์ 
        ง.กลีเซอรอล 
ค าตอบ  ง. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความรู้ ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.อธิบายกลไกการชะล้างสิ่งสกปรกของสบู่  ผงซักฟอกได้ 
ค าถาม  การท่ีสบู่สามารถดึงหยดน้ ามันออกจากเส้ือผ้า
ได้เพราะเหตุใด 
       ก.โมเลกุลของน้ ามันมีขนาดเล็ก สามารถถกู 
           ล้อมรอบโดยโมเลกุลของน้ าได้ 
       ข.โมเลกุลของสบู่เข้าไปอยู่ภายในโมเลกุล 
          ของน้ ามันท าให้น้ ามันแตกออกเป็นหยดเล็กๆ 
        ค.โมเลกุลของสบู่หันปลายท่ีไม่มีขั้วไปละลาย 
            น้ ามันส่วนปลายท่ีมีขั้วอยู่ในน้ า 
        ง.โมเลกุลของสบู่ละลายน้ ามันได้ดี 
ค าตอบ  ค. 
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จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง 
ค า 
แนะ 
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.อธิบายกลไกการชะล้างสิ่งสกปรกของสบู่  ผงซักฟอกได้ 
ค าถาม จากโครงสร้างของผงซักฟอกต่อไปน้ี 
 
 
 
ส่วนของโมเลกุลท่ีสัมผัสกับน้ ามันหรือไขมันโดยตรงคือ
ส่วนใด 
             ก.  A เท่านั้น ค.ท้ัง  A  และ  B 
 ข. B  เท่านั้น ง.ขึ้นอยู่กับชนิดของไขมัน 
ตอบ  ก. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด  ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
6.อธิบายการเหม็นหืนของไขมันหรือน้ ามันและวิธีป้องกัน
ได ้
ค าถาม  ข้อใดกล่าวผิด 
        ก. การเหม็นหืนของน้ ามันเกิดจากกรดไขมันไม่ 
            อิ่มตัว ท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน 
        ข. การเหม็นหืนของน้ ามันเกิดจากปฏิกิริยา 
           ไฮโดรลิซิสระหว่างไขมันกับน้ า 
        ค. ปฏิกิริยาท่ีท าให้น้ ามันเหม็นหืนได้แก่ปฏิกิริยา 
            ออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
        ง. ไขมันสัตว์มีกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่า จึงเกิด 
            การเหม็นหืนได้ง่ายกว่าน้ ามันพืชท่ีมีกรด 
           ไขมันไมอ่ิ่มตัวมากกว่า                    
ตอบ ง. 

    

s

O

O

O Na+

A B 
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จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง 
ค า 
แนะ 
น า 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
ระดับพฤติกรรมที่จะวัด   ความรู้ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.อธิบายการเกิดและความส าคัญของฟอสโฟลิพิด  ไข  
และสเตอรอยด์ได้ 
ค าถาม  ไขเป็นเอสเทอร์ท่ีเกิดจากสารชนิดใด 
 ก. กรดไขมันและกลีเซอรอล 
 ข. กรดไขมันและแอลกอฮอล์ 
 ค. แอลกอฮอล์  กลีเซอรอล  และหมู่ฟอสเฟต 
 ง. วงคาร์บอน 6 เหล่ียม  3 วงกับ 5 เหล่ียม 1  
                วงเชือ่มต่อกัน 
ตอบ  ข. 

    

ระดับพฤติกรรมที่จะวัด   ความรู้ความจ า 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
7.อธิบายการเกิดและความส าคัญของฟอสโฟลิพิด  ไข  
และสเตอรอยด์ได้ 
ค าถาม  ข้อใดไม่ถูกต้อง 
       ก. ฟอสฟอลิพิดพบในเซลล์สัตว์เท่านั้นเน่ืองจาก 
          เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์  
       ข. ไขเป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง  มจีุดหลอม 
            เหลวต่ า ใช้เคลือบผิวผลไม้เพื่อปอ้งกันการ  
             สูญเสียน้ า 
       ค.  สเตรอยด์ เป็นกลุ่มลิพิด ท่ีมีส่วนในการ 
            สังเคราะห์วิตามินดีท่ีผิวหนัง 
       ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวผิด   
ตอบ  ง. 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
      ลงชื่อ............................................... ผู้ประเมนิ 
      (                                                          )  
       วันท่ี.............../................./................. 
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แบบประเมินแบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ค าชี้แจง 

โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ท่ีมีต่อแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 ความสอดคล้อง หมายถึง ขอ้สอบแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

จุดประสงค ์
ข้อ
ที่ 

ความสอดคล้อง ค าแนะ
น า เห็น

ด้วย 
+1 

ต้องแก้ไข 
0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
1.ทักษะการต้ังสมมติฐาน (ความสามารถ
ในการให้ค าอธิบายส่ิงซึ่ ง เป็นค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการทดลอง) 

1     

2     

3     
2. ทักษะการทดลอง (ความสามารถในการ

ตรวจสอบสมมติฐานโดยการทดลอง 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบ

การทดลอง  การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 

และการบันทึกผลการทดลอง) 

4     

5     

6     

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลง

ข้อ สรุ ป  (ความสามา รถในกา รบอก

ความหมายของข้อมูลท่ีได้จัดกระท า และ

สามารถลงข้อสรุปจากข้อมูลท่ีได้ท้ังหมด) 

7     
8     
9     

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
.................................................................................................................................................... 
      
     ลงชื่อ............................................... ผู้ประเมนิ 
                     (                                                          )  
        วันท่ี.............../................./................. 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเรื่องสารชีวโมเลกุล 
โดยใช้สื่อมัลตมิีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล 

ค าชี้แจง 
โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน

ท่ีมีต่อแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล  โดยใช้ชุดการสอนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

 
 

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
1.เร่ืองสารชีวโมเลกุลไม่ยากเกินไปท่ีจะท าความเข้าใจ    
2.การเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท าให้นักเรียนเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ    
  ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงมชีีวิต 

   

3.นักเรียนเห็นว่าถ้าน าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลไปใช้ในชีวิต  
   ประจ าวันจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

   

4.นักเรียนเห็นว่าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลเป็นพื้นฐานในการ   
   เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี 

   

5.นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล    
6.นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล    
7.นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ถ้ามีภาพโมเลกุล  3 มิติ  
   ท าให้เห็นเป็นรูปธรรม 

   

8. นักเรียนพอใจการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ถ้าม ี
    ภาพเคล่ือนไหวพร้อมค าอธบิายท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

   

9. นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและเกิดแรงจูงใจท่ีมีแบบทดสอบให้ท าใน 
    ระหว่างเรียน 

   

10. นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีมีการทดลองจริงใน 
     ห้องปฏิบัติการ 

   

11. นักเรียนมีความต้ังใจเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล    
12. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล    



160 
 

 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
      
     ลงชื่อ............................................... ผู้ประเมนิ 
        (                                                          )  
        วันท่ี.............../................./................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

เห็น
ด้วย 
+1 

ต้อง
แก้ไข 

0 

ต้อง
ตัดทิ้ง 

-1 
13. นักเรียนต้ังใจจะท าคะแนนให้ดีในการสอบเรื่องสารชีว 
     โมเลกุล 

   

14. นักเรียนอยากค้นคว้าเพิ่มเติมในวิทยาศาสตร์เรื่องอื่นท่ี 
      เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล 

   

15. นักเรียนอยากท่ีจะอธิบายความส าคัญของสาร 
      ชีวโมเลกุลให้บุคคลใกล้ชิดได้รับรู้ 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   3. แบบทดสอบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 
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แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด ให้นักเรียนท าโดยกากบาท ( X ) ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. สารในข้อใดเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน 
                                                                
 
 
         ก.                                  ข.                                ค.                                ง. 
 
 
 
2. พิจารณากรดอะมิโนต่อไปน้ี 

 
CH2N

CH2

COOH

H

C

O

OH

            
CH2N

CH2OH

COOH

H              
CH2N

CH2

COOH

H                     
CH2N

CH2

COOH

H

CH

H3C CH3

 
          a.                                    b.                               c.                   d. 
โซ่ข้างของกรดอะมิโนข้อใดมีสมบัติ ไม่มีขัว้เป็นกรด และ กลาง ตามล าดับ 
 ก.d    b    a  ข. c   a   b 
 ค. b    a    c  ง. a   b    c 
 
3. จากสูตรโครงสร้างของสาร มีพันธะเพปไทด์กี่พันธะ  และมีกรดอะมิโนกี่ชนิดตามล าดับ 
 
 
 
 ก. 1, 2   ข. 1,  3 
 ค. 2,  2   ง. 2,  3 
 
 

H2C

HC

H2C

OH

OH

OH

C

H

H

H2N COOH

C

O

OHH2CH3C

C

O

H

C

C

C

C

CH2OH

H OH

OH H

H OH

H OH

C

H

H

H2N C

O

NH C

H

H

C

O

NH C

CH3

H

COOH
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4.  ข้อใดเป็นพันธะเพปไทด์ 

                            

 

  ก. a  ข. b   ค. c  ง. d 

5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรดอะมิโนจ าเป็น  
  ก. เป็นแหล่งพลังงานหลักในร่างกาย 
  ข. ร่างกายไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนจ าเป็นได้   
  ค.  มีหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลเป็นองค์ประกอบ 

  ง.  กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย์มีด้วยกัน 8 ชนิด เช่น ลิวซีน ไลซีน เมไทโอนีน 
 

6. รูปแบบเกลียวแอลฟาของสายพอลิเพปไทด์จดัอยู่ในโครงสร้างระดับใดของโปรตีน 
 ก.ปฐมภมู ิ  ข.ทุติยภูมิ 
 ค.ตติยภูมิ   ง.จตุรภูมิ 
 

7. โครงสร้างที่เกิดจากเกลียวแอลฟา แผ่นพลีตบีตา และส่วนโค้งงอ หรือวกกลับได้ประกอบกัน จัดเป็น
โครงสร้างระดับใดของโปรตีน 
 ก. ปฐมภูม ิ  ข. ทุติยภูมิ 
 ค. ตติยภูมิ   ง. จตุรภูม ิ
 

8. ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. โปรตีนต่างๆ มีขนาด  รูปร่าง สมบัติการละลายน้ าแตกต่างกัน  
 ข. สมบัติทางกายภาพและชีวภาพของโปรตีนขึ้นอยู่กับรูปร่างสามมิติของโปรตีน 
 ค. รูปร่างสามมิติของโปรตีนขึ้นอยู่กับล าดับการเรียงตัวของกรดอะมิโนในโครงสร้างปฐมภูมิ 
 ง. แม้เกิดความผิดพลาดจากรหัสพันธุกรรมบน DNA  ก็ไม่ส่งผลต่อรูปร่างโปรตีนและการ 
                ท างานของโปรตีน 
 
9. โครงสร้างโมเลกุลของฮีโมโกลบิน มีหน่วยย่อยของสายโพลิเพปไทด์ 4 หน่วยมายึดจับกัน  จัดเป็น
โครงสร้างแบบใด  และอยู่ในระดับใด 
 ก.โปรตีนก้อนกลม, ปฐมภมู ิ ข. โปรตีนเส้นใย,  ทุติยภูมิ 

a b c d 
C

H

H

H2N C

O

NH C

H

H

C

O

NH C

CH3

H

COOH
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 ค. โปรตีนเส้นใย, ตติยภูมิ ง.  โปรตีนก้อนกลม, จตุรภูม ิ
10.พิจารณาตารางต่อไปน้ี 

 
สาร A  B   และ C  ควรเป็นสารใด  ตามล าดับ 
 ก. แป้ง                โปรตีน            น้ าตาลทราย 
 ข. โปรตีน       น้ าตาลทราย              แป้ง 
 ค. น้ าตาลทราย       แป้ง                 โปรตีน 
 ง. โปรตีน               แป้ง              น้ าตาลทราย 
 

11. คุณลักษณะใดของเอนไซม์ท่ีส าคัญต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ก. เป็นโปรตีน 
 ข. ท างานได้ดีท่ีอุณหภูมิจ ากัด 
 ค. ท างานได้ดีในสภาพท่ีเป็นกลาง 
 ง. ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายขึ้น 
 

12. เมื่อมีเอนไซม์อยา่งไมจ่ ากัด อะไรจะเป็นตัวจ ากัดการเกิดปฎิกิริยาเคมี 
  ก. เอนไซม ์  ค. เอนไซม์และสารตั้งต้น  
  ข. สารตั้งต้น   ง   ผลิตภัณฑ์ 
 
 

สารที่ใช้ทดสอบ                  ผลท่ีสังเกตได้ 
  A   B   C สาร C หลังต้ม 

     กับกรด 
สารละลาย CuSO4 

 
 
สารละลาย I2 
 
 
สารละลายเบเนดิกต์ 

ไม่เปล่ียนสี 
 
 
เปล่ียนเป็น 
สีน้ าเงิน 
 
ไม่เปล่ียนสี 

เปล่ียนเป็น 
สีม่วง 
 
ไม่เปล่ียนสี 
 
 
ไม่เปล่ียนสี 

ไม่เปล่ียนสี 
 
 
ไม่เปล่ียนสี 
 
 
ไม่เปล่ียนสี 

ไม่เปล่ียนสี 
 
 
ไม่เปล่ียนสี 
 
 
ตะกอนสีแดงอิฐ 
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13.เอนไซม์เร่งปฎิกิริยาชวีเคมีได้อย่างไร  
  ก.ท าปฏิกิริยากับสารตั้งต้น ค. เพิ่มพลังงานก่อกัมมันต์ 
  ข.ลดพลังงานก่อกัมมันต์  ง. ลดพลังงานรวมของปฏิกิริยา 
 
14.ข้อใดกล่าวถึงการแปลงสภาพโปรตีนไม่ถูกต้อง 
 ก. เกิดจากแรงอยา่งอ่อนท่ียึดโครงสร้างต้ังแต่ระดับต่างๆทุติยภูมิขึ้นไป  ถูกท าลาย 
 ข. ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของโปรตีน เช่น การละลายน้ า 
 ค. ไม่ส่งผลต่อรูปร่าง และการท าหน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน  
 ง. สมบัติทางเคมีของโปรตีนไม่เปล่ียนแปลง เน่ืองจากโครงสร้างปฐมภูมิยังคงอยู่ 
 
15.กระบวนการใดต่อไปน้ีท่ีมีผลท าให้คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในอาหารเสียไปน้อยท่ีสุด 
 ก.ให้ความร้อน   ค. กวนเบาๆ 
 ข.ใส่โลหะหนัก   ง. ใส่น้ าส้มสายชู 
 
16. คาร์โบไฮเดรตในข้อใดมีท้ัง มอนอแซ็กคาไรด์ และ ไดแซ็กคาไรด์ 
 ก. ฟรักโทส มอลโทส  ค. แป้ง ซูโครส   
 ข. กลูโคส กาแลกโทส  ง. ฟรักโทส กลูโคส 
 
17. คาร์โบไฮเดรตในข้อใดมีท้ัง มอนอแซ็กคาไรด์,  ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ 
 ก.กลูโคส   ฟรักโทส   แป้ง 
 ข.มอลโทส   ซูโครส   ไกลโคเจน 
 ค.ซูโครส   แป้ง    กาแลกโทส 
 ง.แป้ง  ไกลโคเจน   เซลลูโลส 
 
18. ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. มอนอแซ็กคาไรด์เป็นสารประเภทพอลิไฮดรอกซีแอลดีไฮด์ หรือพอลิไฮดรอกซีคีโตน มีสูตร   
โมเลกุล เป็น (CH2O)n เช่น ไรโบส  กลูโคส กาแลกโตส 
 ข. โอลิโกแซ็กคาไรด์เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์ 2-15 หน่วยต่อกัน ด้วยพันธะไกลโคซิดิก ถ้าต่อ
กัน 2 หน่วยเรียกว่าไดแซ็กคาไรด์  ต่อกัน 3 หน่วยเรียกว่า ไตรแซ็กคาไรด์  เช่น แป้ง  เซลลูโลส 
 ค. พอลิแซ็กคาไรด์เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์จ านวนมากมาต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก เช่น    
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อะมิโลแพกติน  ไกลโคเจน 
 ง. กลูโคส กาแลกโทส และฟรักโทส เป็นมอนอแซ็กคาไรด์  
 
19. พิจารณาโครงสร้างโมเลกุลต่อไปน้ี 
 
 
  
 ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. เป็นน้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (มอนอแซ็กคาไรด์) 
 ข. สูตรโมเลกุลของโครงสร้างนี้คือ C5H10O5 
 ค. เป็นน้ าตาลประเภท แอลโดเฮกโทส 
 
 ง. เมื่อเป็นวงแหวนจะมีโครงสร้างเป็น    
 
20. พิจารณาข้อความต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
 ก. aldose  คือมอนอแซ็กคาไรด์ท่ีมีแอลดีไฮด์เป็นหมู่ฟังก์ชัน  เช่น กลูโคส ไรโบส 
 ข. ketose คือ มอนอแซ็กคาไรด์ท่ีมีคีโตน เป็นหมู่ฟังก์ชัน เช่น ไรบูโลส  ฟรุกโทส 
 ค. มอนอแซ็กคาไรด์ท่ีมีจ านวนอะตอมคาร์บอนเป็น  4, 5 และ 6  เรียกว่า tetrose, pentose 
และ heptose ตามล าดับ    
 ง. กลูโคส มีโครงสร้างแบบวงแหวนเป็นหกเหล่ียมจัดเป็นน้ าตาล pyranose 
 
21. น้ าตาลในข้อใดมีโมเลกุลเล็กท่ีสุด 
 ก.มอลโทส  ค.แลกโทส 
 ข.ฟรักโทส  ง.เซลลูโลส 
 
22. น้ าตาลซูโครสเกิดจากการท าปฏิกิริยากันของน้ าตาลโมเลกุลเด่ียว 2 โมเลกุล ได้แก่ข้อใด 
 ก.กลูโคส  กาแลกโทส 
 ข.กลูโคส  มอลโทส 
 ค. กลูโคส  ฟรักโทส 
 ง.กลูโคส  แลกโทส 
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23. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพอลิแซ็กคาไรด์ 
 ก. แป้ง และไกลโคเจน เป็นพอลิแซ็กคาไรด์สะสม 
 ข. เซลลูโลส  เป็นพอลิแซ็กคาไรด์โครงสร้าง 
 ค. แป้ง ประกอบด้วย อะไมโลส ท่ีเป็นพอลิแซ็กคาไรด์แบบโซ่ตรง และอะไมโลเพกตินท่ีเป็น 
พอลิแซ็กคาไรด์แบบโซ่กิ่ง  แป้งพบมากใน ข้าว มันฝรั่ง  
 ง. ไกลโคเจน มีโครงสร้างคล้ายกับอะไมโลสท่ีเป็นพอลิแซ็กคาไรด์แบบโซ่ตรง  เป็น 
พอลิแซ็กคาไรด์สะสมในคนและสัตว์ 

 
24. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างด้านล่าง 
 
 
 
 
  ก. เป็นน้ าตาลมอลโทส ซึ่งเป็น disaccharide ชนิดหน่ึง 
  ข. ยึดเหน่ียวกันด้วย 1,4-glycosidic bond  
  ค. เปล่ียนสีสารละลายเบเนดิกต์จากสีฟ้าเป็นตะกอนสีแดงอิฐ 
  ง. เป็น non-reducing sugar ท่ีพบในอ้อย 
 
25. ปฏิกิริยาคู่ใดต่อไปน้ีท่ีจัดว่าเป็นการหมัก และ ไฮโดรลิซิส ตามล าดับ 

 
26. สารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดหน่ึงมีสมบัติดังน้ี 
 a. ไม่ละลายน้ า 
 b. ท าปฏิกิริยากับ I2 เปล่ียนเป็นสารสีน้ าเงิน 
 c. เมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์พบว่า ไม่เปล่ียนแปลง 

การหมัก ไฮโดรลิซิส 
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ า กลูโคส  กลูโคส แอลกอฮอล์ 
ข. เอทานอล กรดอะซิติก โปรตีน กรดอะมิโน 
ค. กลูโคส   แอลกอฮอล์ เอทานอล + ออกซิเจน  คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ า 
ง. กลูโคส   แอลกอฮอล์ มอลโทส   กลูโคส 2 โมเลกุล 
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ผู้ท าการทดลอง จึงน าสารดังกล่าวไปใส่ กรด H2SO4  น าไปต้มในน้ าเดือด แล้วน ามาทดสอบด้วย
สารละลายเบเนดิกต์ อีกครั้ง  ผลการทดสอบควรเป็นเช่นใด 
 ก.ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการใส่กรดไม่มีผลต่อโครงสร้างสาร 
 ข.เกิดตะกอนสีแดงอิฐ  เน่ืองจากสารตัวอย่างถูกสลายเป็นน้ าตาลกลูโคส 
 ค.เกิดตะกอนสีแดงอิฐ  เน่ืองจากสารตัวอย่างรวมตัวเป็นน้ าตาลรีดิวส์ 
 ง.สรุปไม่ได้เน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอ 
 
27. สาร 4 ชนิด Q, R, S และ T มีผลการทดสอบด้วยวิธีต่างๆดังน้ี 
      a.สาร S เท่านั้นท่ีรวมกับเบเนดิกส์แล้วได้ตะกอนสีแดงอิฐ 
      b.สาร R เท่านั้น ท่ีรวมกับ I2   ได้สีน้ าเงิน 
      c. สาร Q และสาร T หมักกับยีสต์จะมีกล่ินเน่า แต่สาร R และ S หมักกับยีสต์เกิดสารที่ติดไฟได้ 
      d.สาร Q จะจับตัวเป็นกอ้นเมื่อรวมกบัน้ าสับปะรด แต่ถ้าเติมน้ าสับปะรดลงในสาร T กลับนุ่มขึ้น 
 จากผลการทดสอบน้ี ท่านคิดว่าสารใดคือ คาร์โบไฮเดรต 
 ก.สาร  Q  กับ S    ค.สาร  T  กับ  R 
 ข.สาร  R  กับ S   ง.สาร  S  เท่านั้น 
 
28. ชาย 4 คน ไปตรวจสอบน้ าตาลในปัสสาวะเพื่อตรวจหาโรคเบาหวานโดยหยดสารละลายเบเนดิกด์
ลงในน้ าปัสสาวะ แล้วน าไปต้มน้ าเดือด ผลการตรวจสอบคนท่ี 1 ได้สีแดง คนท่ี 2 ได้สีน้ าตาล คนท่ี 3 
ได้สีเขียว คนท่ี 4 ได้สีเหลือง ชายคนใดก าลังเร่ิมเป็นโรคเบาหวาน 
  ก. คนท่ี 1  ค. คนท่ี 3 
  ข. คนท่ี 2  ง. คนท่ี 4 
 
29. เมื่อร่างกายต้องการพลังงานจะสลายสารชีวโมเลกุล  ตามล าดับในข้อใด 
  ก. ไขมัน  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต   
  ข.โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต   ไขมัน 
  ค. คาร์โบไฮเดรต   ไขมัน    โปรตีน 
  ง. คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน   ไขมัน    
 
30. พิจารณาข้อความต่อไปน้ี    
 a. เป็นฉนวนรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี 
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 b. เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย  เมื่อถูกสลายโดยเมทาบอลิซึมในเซลล์ จะให้พลังงานแก่
เซลล์ 
 c. บางชนิดรวมกับโปรตีน เรียกว่า ไกลโคโปรตีน ท าหน้าที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ 
 d. ควบคุมกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย เช่น เปน็เอนไซม์   เป็นฮอร์โมน 
 ข้อใดคือประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
  ก. a, d   ค. b, c 
  ข. b, d   ง. b  เท่านั้น 

 

31.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไขมันและน้ ามัน 
ก. เป็นสารประเภทเอสเทอร์  
ข. เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว 
ค. เกิดจากกรดไขมัน 1 โมเลกุล และกลีเซอรอล 3  โมเลกุล 
ง. เป็นโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์และเป็นแหล่งพลังงานส ารองของส่ิงมีชีวิต 

 

32. หน่วยย่อยของไขมันคืออะไร 
  ก. กรดไขมัน   ค.ลิพิด 
  ข. กรดอะมิโน   ง.กรดไขมัน และกลีเซอรอล 
 

33.พิจารณาโครงสร้างต่อไปน้ี 
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ไขมันหรือน้ ามันเกิดจากการรวมกันของโครงสร้างใด 

ก. b  กับ  d   ค. a  กับ   c 
ข. b  กับ  e   ง. d   กับ  e 

 

34. พิจารณาสูตรโมเลกุลของกรดไขมันต่อไปน้ี 
 a. CH3(CH2)10COOH 
 b. CH3(CH2)12COOH 
 c. CH3(CH2)14COOH 
 d. CH3(CH2)16COOH 
 กรดไขมันชนิดใดน่าจะมีจุดหลอมเหลวสูงท่ีสุด  และน่าจะมีสถานะใดท่ีอุณหภูมิห้อง 

ก. a  ,  ของแข็ง   ค. c, ของเหลว 
ข. d ,   ของแข็ง   ง. b , ของเหลว 

 

35. พิจารณากรดไขมันต่อไปน้ี 
 a.     HC CH (CH2)7COOH(H2C)5H3C  
              b. 
              c. 
              d.    HC CH (CH2)7COOH(H2C)4H3C CH2 CH CH  
กรดไขมันในข้อใดท่ีรวมกับ กลีเซอรอล แล้วให้ไขมันท่ีมีสถานะเป็นของเหลว (น้ ามัน) ท่ีอุณหภูมิห้อง    
  ก. b เท่านั้น  ค. a  c   
  ข. d เท่านั้น  ง.  a    c  และ d 
 

36. พิจารณากรดไขมันต่อไปน้ี 
 a.     HC CH (CH2)7COOH(H2C)5H3C  
 b. 
 c. 
 d. 
 กรดไขมันในข้อใดจัดเป็นกรดไขมันอิ่มตัว 
  ก. b เท่านั้น  ค. a  c   
  ข. d เท่านั้น  ง.  a    c  และ d 

(H2C)16H3C COOH  

HC CH (CH2)7COOH(H2C)7H3C  

(H2C)16H3C COOH  

HC CH (CH2)7COOH(H2C)7H3C  

HC CH (CH2)7COOH(H2C)4H3C CH2 CH CH  
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37. จากปฏิกิริยาแซพอนิฟีเคชัน ไขมันและน้ ามนั 1 โมเลกุล ต้องท าปฏิกิริยากับ NaOH  กี่โมเลกุล จึง
จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นกลีเซอรอล 1 โมเลกุล 
             ก. 1  ค.  3 
             ข. 2  ง.  4 
 

38. ไขมันชนิดหน่ึง  เมื่อน ามาท าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ด้วยสารละลาย NaOH ได้ผลิตภัณฑ์ เป็นสบู่กับ
สารอีกชนิดหน่ึง สารอีกชนิดหน่ึงท่ีได้น้ันควรเป็นสารในข้อใด 
 ก. กรดไขมัน   ค.  เอสเทอร ์
 ข. เอทานอล   ง.  กลีเซอรอล 
 

39. จากโครงสร้างของผงซักฟอกต่อไปน้ี 
 
 
      
 
 ส่วนของโมเลกุลท่ีสัมผัสกับน้ ามันหรือไขมันโดยตรงคือส่วนใด 
 ก.  A เท่านั้น  ค.ท้ัง  A  และ  B 
 ข. B  เท่านั้น  ง.ขึ้นอยู่กับชนิดของไขมัน 
 

40.  ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. การเหม็นหืนของน้ ามันเกิดจากกรดไขมันไม่อิม่ตัว ท าปฏิกิริยากับออกซิเจน 
 ข. การเหม็นหืนของน้ ามันเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสระหว่างไขมันกับน้ า 
 ค. ปฏิกิริยาท่ีท าให้น้ ามันเหม็นหืนได้แก่ ปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
 ง. ไขมันสัตว์มีกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่า จึงเกิดการเหม็นหืนได้ง่ายกว่าน้ ามันพืชท่ีมีกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวมากกว่า 
 
 
 
 
 
 

s

O

O

O Na+

A B 
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แบบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
1. การสังเคราะห์ไกลโคเจนในร่างกายเกิดจากกลูโคสในเลือดท่ีมีมากเกินความต้องการถูกเปล่ียนเป็น
ไกลโคเจน โดยฮอร์โมน insulin กระตุ้นให้เซลล์กล้ามเน้ือรับกลูโคสจากเลือดแล้วสังเคราะห์เป็นไกลโค
เจนเด็กหญิงคนหน่ึงมีอาการกล้ามเน้ือไม่มีแรง (สะสมไกลโคเจนน้อย)  มีระดับกลูโคสในเลือดสูง 
นักเรียนจะต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอาการของเด็กหญิงคนน้ีว่าอย่างไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
 

2. พีชท าการทดลองโดยน าหลอดทดลองท่ีบรรจุสารละลายโปรตีนเข้มข้นเท่ากันมา 5 หลอด จากน้ันใส่
สารละลาย NaCl เข้มข้น 1 M ลงในหลอดทดลองหลอดท่ี 1 แล้วใส่สารละลาย NaCl เข้มข้น 2 M, 3 
M,  4  M และ 5 M ลงไปในหลอดทดลองท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ แล้วบันทึกการละลายของโปรตีน
ในสารละลาย   นักเรียนคิดว่าพีชก าลังท าการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานใด 
....................................................................................................................................................

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

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

ทักษะการทดลอง 
3. ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่า “ผลผลิตสุดท้ายท่ีได้จากการไฮโดรไลส์แป้ง
ได้แก่กลูโคส” 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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4. ผงสีขาวเน้ือละเอียด  3 ชนิด ได้แก่  ก,ข และ ค  โดยสารตัวอย่างท้ัง 3 ชนิดน้ีได้แก่  แป้งมัน

ส าปะหลัง, น้ าตาลไอซิ่ง (icing sugar)  และ ผงเจลาติน ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อระบุชนิด

ของสารตัวอย่างท้ัง 3 ว่าชนิดในเป็นมันส าปะหลัง, น้ าตาลไอซิ่ง (icing sugar)  หรือ ผงเจลาติน

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

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

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

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

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

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

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

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

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรปุ 
5. จากภาพแสดงการแยกสารตัวอย่างท่ีมีองค์ประกอบ 3 ชนิดได้แก่ A, B และ C  ในสนามไฟฟ้า เมื่อ
หยดสารตัวอย่างลงตรงกลาง พบว่าสาร A เคล่ือนท่ีไปยังขั้วบวก, สาร B เคล่ือนท่ีไปยังขั้วลบ และสาร 
C ไม่เคล่ือนท่ีในสนามไฟฟ้า  

     

นักเรียนจะสรุปผลการทดลองว่าอย่างไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 

A B C 
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6. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับ enzyme activity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ค่า pH ท่ีเหมาะสมต่อการท างานของเอนไซมช์นิดน้ีมีค่าเท่าใด 
.................................................................................................................................................... 
ข.ให้นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับ enzyme activity   
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนเรื่อง “สารชีวโมเลกุล” 
 

 
ค าชี้แจง 
 
 1.แบบวัดเจตคติต่อการเรียนฉบับน้ีต้องการให้นักเรียนแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนเร่ือง
สารชีวโมเลกุล โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล  ความเห็นของนักเรียน
เป็นความเห็นเฉพาะบุคคล ไม่มีถูกหรือผิด  ฉะน้ันขอให้ตอบตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากท่ีสุด 
และครบทุกข้อ (ความเห็นของนักเรียนไม่มีผลต่อคะแนนผลการเรียนใดๆ) 
 
 2.แต่ละข้อจะมีขอ้ความก าหนดให้  ให้นักเรียนอ่านข้อความให้เข้าใจ แล้วแสดงความคิดเห็นท่ี
มีต่อข้อความน้ันด้วยการท าเครื่องหมาย / ลงในช่องความคิดเห็นดังน้ี 

5  หมายความว่า    มีความเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายความว่า    มีความเห็นด้วยในระดับมาก 
3  หมายความว่า    มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
2  หมายความว่า    มีความเห็นด้วยในระดับน้อย 
1  หมายความว่า    มีความเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 3. ให้แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล   
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.เร่ืองสารชีวโมเลกุลไม่ยากเกินไปท่ีจะท าความเข้าใจ      
2.การเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท าให้นักเรียนเรียนรู้ในเร่ือง   
   ต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่ิงมีชีวิต 

     

3.นักเรียนเห็นว่าถ้าน าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลไปใช้ใน   
    ชีวิตประจ าวันจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

     

4.นักเรียนเห็นว่าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลเป็นพื้นฐานใน   
   การเรียนระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี 

     

5.นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล      
6.นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล      
7.นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ถ้ามีภาพโมเลกุล     
    3  มิติ ท าให้เห็นเป็นรูปธรรม 

     

8. นักเรียนพอใจการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ถ้ามีภาพ 
    เคล่ือนไหวพร้อมค าอธบิายท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

     

9. นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและเกิดแรงจูงใจท่ีมีแบบทดสอบให้   
    ท าในระหว่างเรียน 

     

10. นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีมีการทดลอง      
      จริงในห้องปฏิบัติการ 

     

11. นักเรียนมีความต้ังใจเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล      
12. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเร่ือง 
      สารชีวโมเลกุล 

     

13. นักเรียนต้ังใจจะท าคะแนนให้ดีในการสอบเรื่อง 
      สารชีวโมเลกุล 

     

14. นักเรียนอยากค้นคว้าเพิ่มเติมในวิทยาศาสตร์เรื่องอื่น    
      ท่ีเกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล 

     

15. นักเรียนอยากท่ีจะอธิบายความส าคัญของสาร 
     ชีวโมเลกุลให้บุคคลใกล้ชิดได้รับรู้ 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือ 

  1. คุณภาพส่ือมัลติมีเดียด้านเทคโนโลยี 
  2. คุณภาพส่ือมัลติมีเดียด้านเน้ือหา 
  3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบวัดเจตคติต่อการเรียน 
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ตาราง 11  ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล  
      โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   ระดับคุณภาพ 
1.ด้านภาพ  เสียงและการใช้ภาษา   
1.1 ความเหมาะสมของขนาดและต าแหน่งของ 

ภาพท่ีใช้ 
4.33 

 
ดี 
 

1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับเสียงบรรยาย 4.33 ดี 
1.3 การกระตุ้นความสนใจด้วยภาพและเสียง 
      ประกอบ 

4.00 ดี 

1.4 การใช้ภาษาถูกต้อง  ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.33 ดี 
1.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 4.67 ดีมาก 
1.6 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.33 ดี 
1.7 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.67 ดีมาก 
1.8 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.33 ดี 
1.9 ความเหมาะสมของพื้นหลังท่ีใช้ในบทเรียน 4.33 ดี 
1.10  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและ    
        สร้างภาพ 

3.67 ดี 

2.ด้านการจัดบทเรียน   
2.1 การออกแบบบทเรียนมีความต่อเน่ือง 
      เหมาะสม 

4.33 ดี 

2.2 ความยาวของแต่ละหน่วยท่ีน าเสนอ 5.00 ดีมาก 
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนด้วย 
      ตนเอง เช่น การใช้เมาส์  แป้นพิมพ์ 

4.67 ดีมาก 

2.4 วิธีการโต้ตอบกับบทเรียนมีความเหมาะสม 4.33 ดี 
2.5 ความสะดวกและคล่องตัวในการใช้บทเรียน 4.33 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.38 ดี 
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ตาราง 12  ผลการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองสารชีวโมเลกุล  
      โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   ระดับคุณภาพ 
ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ   
1.  ความถูกต้องของเน้ือหา 4.00 ดี 
2.  ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 3.67 ดี 
3. เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4.00 ดี 
4. การจัดล าดับขั้นตอนการน าเสนอเน้ือหา 3.00 ปานกลาง 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.00 ดี 
6. ความเหมาะสมของเน้ือหากับเวลาที่น าเสนอ 4.33 ดี 
7. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.00 ดี 
8. ความถูกต้องในการใช้ภาษา 4.00 ดี 
9. ภาพ  ภาพเคล่ือนไหว และภาพ 3 มิติ ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจเน้ือหา 

4.00 
 

ดี 

10.  ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง 4.00 ดี 
11. ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 4.33 ดี 
12. เน้ือหาบทเรียนโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3.67 ดี 

ค่าเฉลี่ย 3.92 ดี 
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ตาราง 13  ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      เร่ืองโปรตีน 
 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC 
การแปลผล 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
1 +1 -1 0 0.00 ปรับปรุง 
2 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
3 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
4 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
5 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
6 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
7 0 0 0 0.00 ปรับปรุง 
8 0 0 +1 0.33 ปรับปรุง 
9 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
10 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
11 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
12 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
13 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
14 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 
15 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
16 -1 +1 +1 0.33 ปรับปรุง 
17 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
18 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
19 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
20 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
21 0 +1 0 0.33 ปรับปรุง 
22 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
23 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
24 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
25 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC 
การแปลผล 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
26 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
27 -1 +1 0 0.00 ปรับปรุง 
28 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
29 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
30 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
31 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
32 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
33 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 
34 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
35 +1 -1 0 0.00 ปรับปรุง 
36 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
37 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 
38 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
39 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
40 0 0 +1 0.33 ปรับปรุง 
41 0 0 0 0.00 ปรับปรุง 
42 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
43 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
44 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
45 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
46 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
47 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
48 0 0 +1 0.33 ปรับปรุง 
49 0 +1 0 0.33 ปรับปรุง 
50 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
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ตาราง 14 ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      เร่ืองคาร์โบไฮเดรต 
 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC 
การแปลผล 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
1 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
2 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
3 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
4 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
5 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
6 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
7 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
8 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
9 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 

10 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
11 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
12 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
13 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
14 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
15 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 
16 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
17 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
18 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
19 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
20 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
21 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
22 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
23 0 -1 +1 0.00 ปรับปรุง 
24 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC 
 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 การแปลผล 
25 0 0 +1 0.33 ผ่าน 
26 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
27 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
28 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 
29 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
30 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



184 
 

ตาราง 15  ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      เร่ืองลิพิด 
 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC 
การแปลผล 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
1 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
2 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
3 0 0 +1 0.33 ปรับปรุง 
4 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
5 0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
6 -1 0 +1 0.00 ปรับปรุง 
7 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
8 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
9 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 

10 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
11 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
12 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
13 +1 -1 +1 0.33 ปรับปรุง 
14 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
15 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
16 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
17 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 
18 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
19 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
20 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
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ตาราง 16  ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC)ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC 
การแปลผล 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
1 +1 0 0 0.33 ปรับปรุง 
2 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
3 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
4 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
5 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
6 +1 +1 0 0.67 ผ่าน 
7 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
8 +1 0 +1 0.67 ผ่าน 
9 +1 +1 +1 1.00 ผ่าน 
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ตาราง 17  ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC)ของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
1.เร่ืองสารชีวโมเลกุลไม่ยากเกินไปท่ีจะท าความ 
    เข้าใจ 

+1 +1 +1 1.00 

2.การเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท าให้นักเรียน
เรียนรู้ 
   ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัส่ิงมีชีวิต 

+1 +1 0 0.67 

3.นักเรียนคิดว่าถ้าน าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

4.นักเรียนคิดว่าความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุลเป็น 
    พื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 1.00 

5.นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเร่ือง 
   สารชวีโมเลกุล 

+1 +1 0 0.67 

6.นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนเร่ือง 
   สารชวีโมเลกุล 

+1 +1 +1 1.00 

7.นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ถ้ามีภาพ 
   โมเลกุล  3  มิติ ท าให้เห็นเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 1.00 

8. นักเรียนพอใจการเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล ถ้า   
    มีภาพเคล่ือนไหวพร้อมค าอธิบายท าให้เกิด    
    ความเข้าใจมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 

9. นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและเกิดแรงจูงใจท่ีมี 
    แบบทดสอบให้ท าในระหว่างเรียน 

+1 +1 0 0.67 

10. นักเรียนชอบเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุลท่ีมีการ 
      ทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ 

+1 0 +1 0.67 

11. นักเรียนมีความต้ังใจเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกุล +1 +1 0 0.67 
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ตาราง 17  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย 

IOC ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 
12. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเร่ือง 
      สารชีวโมเลกุล 

+1 +1 0 0.67 

13. นักเรียนต้ังใจจะท าคะแนนให้ดีในการสอบ 
      เร่ืองสารชีวโมเลกุล 

+1 0 +1 0.67 

14. นักเรียนอยากค้นคว้าเพิ่มเติมในวิทยาศาสตร์ 
      เร่ืองอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล 

+1 0 +1 0.67 

15. นักเรียนอยากท่ีจะอธิบายความส าคัญของ  
      สารชีวโมเลกุล ให้บุคคลใกล้ชิดได้รับรู้ 

+1 0 +1 0.67 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ 

 1. ค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
       วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
 2. ค่าความยากง่าย(p)  ค่าอ านาจจ าแนก(r)  และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะ     
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 3. ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลัง 
     เรียนของนักเรียนกลุ่มย่อยและภาคสนาม 
 4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 5. คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
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ตาราง 18  ค่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      เร่ืองโปรตีน จ านวน 50 ข้อ 
 

ข้อ p r 
1 1.00 -0.10 
2 0.37           0.60           
3 0.61                  0.60 
4 0.13           0.40 
5* 0.68           0.70 
6* 0.45           0.70 
7 0.50           0.20 
8 0.39           0.20 
9 0.24           -0.10 

10* 0.45           0.30 
11* 0.34           0.50 
12 0.63           0.30 
13 0.53           0.60 
14 0.66           0.40 
15* 0.24           0.40 
16 0.32           0.20 
17* 0.55         0.60 
18* 0.29           0.70 
19* 0.68           0.80 
20 0.32           0.30 
21 0.42           0.40 
22* 0.32           0.50 
23 0.50           0.10 
24 0.26           0.30 
25 0.26                     0.60 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ข้อ p r 
26 0.29           0.60 
27 0.18           0.30 
28 0.16           0.20 
29* 0.50           0.70 
30 0.29          0.50 
31 0.42           0.00 
32 0.32           0.50 
33 0.26           0.30 
34 0.45           0.30 
35 0.61          0.70 
36* 0.50          0.50 
37 0.08           0.10 
38 0.37          0.80 
39 0.37           0.80 
40 0.21           0.10 
41 0.18           0.30 
42* 0.47           0.50 
43* 0.42           0.90 
44* 0.47           0.60 
45 0.32           0.00 
46* 0.42           0.40 
47 0.16            -0.30 
48 0.29           0.60 
49 0.24           0.10 
50 0.24          0.50 

* ข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 15  ข้อ 
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ตาราง 19  ค่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      เร่ืองคาร์โบไฮเดรต จ านวน 30 ข้อ 
 

ข้อ p r 
1 0.82 0.40 
2 0.58 0.40 
3* 0.74 0.80 
4* 0.68 0.70 
5* 0.55 0.60 
6 0.79 0.40 
7* 0.61 0.50 
8 0.82 0.30 
9 0.58 0.50 

10* 0.61 0.50 
11* 0.71 0.70 
12 0.95 0.00 
13* 0.71 0.70 
14 0.87 0.30 
15 0.84 0.20 
16 0.87 0.40 
17* 0.74 0.60 
18 0.89 0.10 
19* 0.61 0.60 
20* 0.45 0.60 
21 0.66 0.50 
22* 0.50 0.80 
23 0.26 0.40 
24 0.71 0.40 
25 0.45 0.20 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ข้อ p r 
26* 0.68 0.40 
27* 0.55 0.40 
28 0.84 0.10 
29* 0.45 0.80 
30* 0.32 0.30 

* ข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 15  ข้อ 
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ตาราง 20  ค่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      เร่ืองลิพิด จ านวน 20 ข้อ 
 

ข้อ p r 
1* 0.50 0.50 
2* 0.66 0.60 
3 0.53 0.50 
4* 0.63 0.70 
5 0.89 0.10 
6 0.82 0.30 
7 0.82 0.30 
8* 0.82 0.40 
9 0.18 0.10 

10* 0.47 0.90 
11* 0.79 0.50 
12 0.29 0.20 
13 0.92 0.10 
14 0.53 0.40 
15* 0.63 0.80 
16* 0.58 0.70 
17 0.76 0.20 
18* 0.37 0.90 
19* 0.42 0.70 
20 0.68 0.30 

* ข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 10  ข้อ 
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ตาราง 21  ค่าความยาก(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r)ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง 
      วิทยาศาสตร์  จ านวน 9 ข้อ 
 

ข้อ p r 
1 0.31 0.38 
2* 0.50 0.63 
3* 0.28 0.56 
4* 0.25 0.43 
5 0.07 0.14 
6* 0.36 0.64 
7* 0.40 0.81 
8 0.38 0.67 
9* 0.52 0.76 

* ข้อสอบท่ีคัดเลือกไว้จ านวน 6  ข้อ 
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ตาราง 22  ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบ   
      หลังเรียนของนักเรียน  6  คน  
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนระหว่างเรียน (45 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (40 คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ ร้อยละ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 
1 42.00 93.33 32.00 80.00 
2 35.00 77.78 30.00 75.00 
3 30.00 66.67 26.00 65.00 
4 38.00 84.44 29.00 72.50 
5 29.00 64.44 28.00 70.00 
6 32.00 71.11 28.00 70.00 

ค่าเฉล่ีย 34.33 76.30 28.83 72.08 
SD 5.00 - 2.04 - 
ค่า E  E1  =  76.30 E2  =  72.08 
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ตาราง 23  ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลัง 
      เรียนของนักเรียน  30  คน  
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนระหว่างเรียน (45 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (40 คะแนน) 
คะแนนท่ีได้ ร้อยละ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

1 43 95.56 39 97.50 
2 42 93.33 37 92.50 
3 42 93.33 35 87.50 
4 40 88.89 35 87.50 
5 41 91.11 34 85.00 
6 40 88.89 36 90.00 
7 44 97.78 35 87.50 
8 40 88.89 32 80.00 
9 42 93.33 35 87.50 
10 36 80.00 32 80.00 
11 41 91.11 29 72.50 
12 39 86.67 29 72.50 
13 31 68.89 30 75.00 
14 44 97.78 32 80.00 
15 42 93.33 30 75.00 
16 34 75.56 40 100.00 
17 36 80.00 36 90.00 
18 36 80.00 37 92.50 
19 33 73.33 37 92.50 
20 34 75.56 35 87.50 
21 35 77.78 32 80.00 
22 37 82.22 31 77.50 
23 33 73.33 31 77.50 
24 33 73.33 31 77.50 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนระหว่างเรียน (45 คะแนน) คะแนนหลังเรียน (40 คะแนน) 
คะแนนท่ีได้ ร้อยละ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

25 33 73.33 31 77.50 
26 36 80.00 28 70.00 
27 39 86.67 30 75.00 
28 33 73.33 27 67.50 
29 34 75.56 26 65.00 
30 32 71.11 26 65.00 

ค่าเฉล่ีย 37.50 83.33 32.60 81.50 
SD 4.02 - 3.74 - 
ค่า E  E1  =  83.33 E2  =  81.50 
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ตาราง 24 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนสอบ ( 40 คะแนน) ผลต่างคะแนน 

ก่อน-หลัง (D) 
D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 19 26 7 49 
2 21 29 8 64 
3 12 26 14 196 
4 12 30 18 324 
5 20 33 13 169 
6 14 24 10 100 
7 25 33 8 64 
8 15 26 11 121 
9 15 22 7 49 
10 12 21 9 81 
11 10 25 15 225 
12 10 24 14 196 
13 10 26 16 256 
14 14 28 14 196 
15 16 28 12 144 
16 12 18 6 36 
17 11 25 14 196 
18 11 26 15 225 
19 12 22 10 100 
20 17 33 16 256 
21 23 23 0 0 
22 22 31 9 81 
23 13 32 19 361 
24 13 21 8 64 
25 11 18 7 49 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนสอบ ( 40 คะแนน) ผลต่างคะแนน 

ก่อน-หลัง(D) 
D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
26 13 15 2 4 
27 14 23 9 81 
28 9 15 6 36 
29 15 31 16 256 
30 12 30 18 324 

ค่าเฉล่ีย 14.43 25.47 - - 
SD 4.21 5.10 - - 

∑D - - 331 - 

∑D2 - - - 4303 
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ตาราง 25 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนสอบ ( 18 คะแนน) ผลต่างคะแนน 

ก่อน-หลัง(D) 
D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 5 10 5 25 
2 7 12 5 25 
3 4 12 8 64 
4 4 11 7 49 
5 8 14 6 36 
6 2 10 8 64 
7 5 10 5 25 
8 5 10 5 25 
9 4 4 0 0 
10 5 6 1 1 
11 6 7 1 1 
12 2 4 2 4 
13 1 2 1 1 
14 5 9 4 16 
15 2 12 10 100 
16 3 7 4 16 
17 7 9 2 4 
18 3 13 10 100 
19 3 10 7 49 
20 6 13 7 49 
21 4 7 3 9 
22 4 8 4 16 
23 3 9 6 36 
24 5 11 6 36 
25 3 4 1 1 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนสอบ (18 คะแนน) ผลต่างคะแนน 

ก่อน-หลัง(D) 
D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
26 2 3 1 1 
27 7 8 1 1 
28 2 3 1 1 
29 3 3 0 0 
30 5 12 7 49 

ค่าเฉล่ีย 4.17 8.43 - - 
SD 1.78 3.48 - - 

∑D - - 128 - 

∑D2 - - - 804 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพตัวอย่างส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องสารชีวโมเลกุล 

   หน่วยท่ี 1 โปรตีน 
   หน่วยท่ี 2 คาร์โบไฮเดรต 
   หน่วยท่ี 3 ลิพิด 
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