
  

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 ในการวจิยัเรือ่งการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและ
การเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2ผูว้จิยัได้
ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยน าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 
 1. ความหมายของวธิสีอนสตอรีไ่ลน์ 
 2. แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิสีอนสตอรีไ่ลน์ 
 3. องคป์ระกอบทีส่ าคญัของวธิสีอนสตอรีไ่ลน์ 
 4. หลกัการวางแผนการสรา้งสตอรีไ่ลน์ 
 5. หลกัการสอนของวธิสีตอรีไ่ลน์ 
 6. หลกัการสรา้งสตอรีไ่ลน์ 
 7. ขัน้ตอนการสอนดว้ยวธิสีตอรีไ่ลน์ 
 8. ประโยชน์จากการสอนดว้ยวธิสีตอรีไ่ลน์และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 9. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพ.ศ. 2551 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

10. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ความหมายของวิธีสอนสตอร่ีไลน์ 
 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวกบัวธิสีอนสตอรีไ่ลน์ (Storyline method) มผีูใ้หค้วามหมาย
ของวธิสีตอรีไ่ลน์ไวห้ลายนิยามดงันี้ 
 เบลล ์และเฮริก์เนส (Bell & Harkness, 2004) ไดใ้หค้วามหมายของวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ 
ว่าคอืการออกแบบบทเรยีนหรอืการจดัการเรยีนการสอนโดยครเูพื่อให้เป็นไปตามเส้นทาง ของ
การเดนิเรื่อง นักเรยีนจะไดส้รา้งสรรคแ์ละพฒันาไปตามเรื่องบนเสน้ทางเดนิเรื่อง โดยมจีุดเน้นที่
ความรูแ้ละเนื้อหาหลกัสูตร ในขณะที่เดนิเรื่องไปตามเนื้อเรื่องนักเรยีน จะได้ฝึกทกัษะและมกีาร
ผลติชิน้งาน และในแต่ละตอนของเสน้ทางการเดนิเรื่องไดอ้อกแบบไปตามค าถามหลกั ซึง่สตอรี-่
ไลน์ไมเ่พยีงแต่ใหค้วามรูแ้ละทกัษะเท่านัน้ แต่ยงัใหค้วามรูส้กึและประสบการณ์ทีห่ลากหลาย 
 อรรถพล  อนันตวรสกุล (2544) ไดใ้หค้ านิยามว่า วธิสีตอรีไ่ลน์เป็นรูปแบบ การเรยีนรูท้ี่
ใชก้ารผกูเรือ่งเพื่อน าไปสู่แนวคดิส าคญั โดยมกีารล าดบัขัน้ตอนและเรื่องราว อย่างต่อเนื่องและมี
ค าถามหลกัเป็นตวัเชื่อมโยงเรือ่งราวแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั 
 อรทยั มูลค า และสุวทิย์  มูลค า (2544) กล่าวว่า วธิสีตอรี่ไลน์เป็นนวตักรรมการบูรณา
การหลกัสูตรและการสอนที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากในหลากประเทศของทวปียุโรป โดยมี
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ลกัษณะการน าวธิกีารเรยีนรูห้ลายๆ แบบมารวมกนั เช่น การบูรณาการ การเรยีนแบบมสี่วน-ร่วม 
การเรยีนการสอนทีเ่น้นนักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง การเรยีนรูจ้ากสิง่ใกลต้วัเพื่อเชื่อมโยงออกไปสู่วถิี
ชวีติจรงิ การคน้ควา้หาความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
 วลยั พานิช (2545) กล่าวว่า วธิสีตอรีไ่ลน์ คอืมาจากค าว่า Story และ Line ซึง่หมายถงึ 
เสน้ทางของเรือ่งหรอืแนวของเรือ่ง เป็นการด าเนินเรือ่งทีเ่รยีงตดิต่อเป็นล าดบัดุจเสน้เชอืก 
 จากความหมายของวธิสีตอรีไ่ลน์ขา้งต้น พอจะสรุปไดว้่าวธิสีอนสตอรีไ่ลน์ คอืการจดัการ
เรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้การด าเนินเรื่องราวที่รวมเข้ากับเนื้อหาและ
เรยีงล าดบัใหต้ดิต่อกนัเหมอืนการด าเนินชวีติจรงิ ซึง่จะช่วยใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ทกัษะดา้นต่างๆ โดยวธิสีตอรีไ่ลน์มอีงคป์ระกอบ คอื ฉาก ตวัละคร วถิชีวีติ และเหตุการณ์ส าคญั 
และใชค้ าถามหลกัเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิแก้ปญัหาและ เกดิการเรยีนรู ้
  
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีสอนสตอร่ีไลน์ 
 วิธีสอนสตอรี่ไลน์  ตัง้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าในโลกอนาคตต้องการคนที่มี
ความสามารถในการผสมผสานศาสตรห์ลายๆอย่างเขา้ดว้ยกนั และสามารถน าศาสตรเ์หล่านัน้มา
ประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด ซึ่งวธิสีอนสตอรีไ่ลน์ไดม้กีารน าทฤษฏี การเรยีนรูห้ลายทฤษฏี
มาใช้ร่วมกนั เช่น การบูรณาการ การเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนยก์ลาง การเรยีนรูจ้ากสิง่ทีใ่กลต้วันกัเรยีนเชื่อมโยง ออกไปสู่วถิชีวีติจรงิ การคน้ควา้หาความรู้
และการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เป็นต้น (อรทยั  มลูค าและสุวทิย ์ มลูค า, 2544) แนวคดิและ
ทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิสีตอรีไ่ลน์มดีงันี้ 
 1. การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Child-centeredness) เป็นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีม่กีารด าเนินการใหส้อดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างผู้เรยีน ความสามารถทางปญัญา 
วธิกีารเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนรู้ จะค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยส่งเสรมิผูเ้รยีน
ใหไ้ดส้มัผสัและสมัพนัธก์บัสิง่แวดล้อมทัง้ที่เป็น เพื่อนมนุษย ์ธรรมชาตแิละเทคโนโลย ีให้ผูเ้รยีน
ได้ปฏบิตัิจรงิ ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดลอง และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความถนัดและ
สนใจทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน กระบวนการและแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลายเชื่อมโยงกบั
ชวีติจรงิทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ของผูเ้รยีนและมกีารวดัผลประเมนิผลตามสภาพจรงิ  
 2. การบูรณาการการเรยีนการสอน (Instructional integration) เป็นการน าเนื้อหาสาระ
ของวชิาต่างๆเขา้มาแทรกในการสอนโดยผู้สอนก าหนดหวัเรื่องและเลอืกเรื่อง ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กับหัวเรื่องจากวิชาอื่นมาประยุกต์ (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยนิดีสุข, 2544) และ
บรรยากาศในการเรยีนรู้ที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับชีวิตจรงิซึ่งช่ วยให้ผู้เรยีนมโีอกาส
ประยุกต์ใชค้วามคดิ ประสบการณ์ ความสามารถและทกัษะต่างๆ ในการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
การด าเนินชวีติจรงิ  
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 3. การเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม (Participatory learning) เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนเพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรยีนภายในกลุ่มซึ่งจดัเป็นโครงสรา้ง ทางสงัคม 
ผู้เรยีนรบัผดิชอบการเรยีนรู้ของตนเองและรบัผดิชอบการเรยีนรู้ของสมาชกิ  ภายในกลุ่ม เกิด
ปฏสิมัพนัธ์และช่วยเหลอืกนัของสมาชกิภายในกลุ่มในการท างานที่ได้รบัมอบหมาย นอกจากนี้
นักเรยีนจะมทีกัษะทางสงัคมเพื่อสามารถท างานร่วมกนั คอื ความเป็นผูน้ า  กลา้ตดัสนิใจ สรา้ง
ความไว้วางใจ รู้จกัติดต่อสื่อสารและสามารถแก้ไขปญัหาความขดัแย้งในการท างาน เข้าใจ
บทบาทของสมาชกิ ช่วยใหส้ามารถท างานรว่มกนัได ้ 
 4. การสรา้งสรรค์องค์ความรู้นิยม (Constructivism) ตามแนวคดิของเพยีเจท(Piaget, 
1997 อ้างถงึใน วลยั พานิช, 2545) เชื่อว่าความรูค้อืสิง่ที่ผูเ้รยีนแต่ละคนสรา้งขึน้เองแตกต่างกนั 
โดยความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ที่เกดิจากโลกภายนอกแล้วปรบัให้เขา้กบัความรูเ้ดมิ ทัง้นี้ความรูจ้ะเกดิขึน้ได้
จากการปรบัตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมใน 2 ลกัษณะ เป็นโครงสร้างทางปญัญาของแต่ละบุคคล 
ได้แก่ การซมึซบั (Assimilation) หมายถงึการรบัขอ้ความรูท้ี่ได้จากการมปีระสบการณ์จากโลก
ภายนอกและปรบัแต่งโครงสรา้งทางสตปิญัญาใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม (Accommodation) หมายถงึ
การปรบัขยายขอ้ความทีม่อียูเ่ดมิซึง่เกดิจากการซมึซบัใหเ้ขา้กบัความรูใ้หม่  
 5. ทฤษฎโีครงสรา้งความรู้ (Schema theory) เป็นทฤษฏทีีศ่กึษาโดยเพยีเจท (Piaget) 
เป็นทฤษฎีที่เชื่อมโยงการเรยีนรูใ้หม่เขา้กบัความรู้เดมิของผู้เรยีนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น บทบาทสมมต ิบรรยาย เล่าเรือ่งเหตุการณ์หรอืใชส้ื่อผสม เป็นตน้ 
     จะเหน็ได้ว่าวธิสีอนสตอรีไ่ลน์นัน้ได้น าแนวคดิและทฤษฏทีี่หลากหลายมาใช้  ในการ
สอน ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการศึกษาค้นคว้าแล้วน ามา
แลกเปลี่ยนขอ้มูลภายในกลุ่มซึ่งเป็นการเรยีนรู้ร่วมกนัและช่วยให้มปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกนั ภายใน
กลุ่ม นอกจากนี้วธิสีอนสตอรีไ่ลน์ยงัช่วยให้ผู้เรยีนแต่ละคนสรา้งองค์ความรูข้องตนเองโดยการ
เชื่อมโยงความรูเ้ดมิและความรูใ้หม่ทีไ่ดเ้รยีนผ่านการใช้กจิกรรมทีห่ลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผูเ้รยีน
เกดิการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ 
 
องคป์ระกอบส าคญัของวิธีสอนสตอร่ีไลน์ 
 การสรา้งสตอรีไ่ลน์เป็นการด าเนินเรื่องหรอืผูกเรื่องที่มคีวามต่อเนื่องประดุจ  เส้นเชอืก 
โดยมคี าถามหลกั (Key Question) เป็นตวัเชื่อมการด าเนินเรือ่งหรอืตวัเปิดประเดน็ ในการด าเนิน
เรื่อง องค์ประกอบส าคญัของเรื่องที่จะท าให้เกดิวธิสีตอรี่ไลน์นัน้จะต้องม ี4 องค์ประกอบ ดงันี้ 
(วลยั พานิช, 2545) 
 1. การจดัฉาก เป็นการระบุเวลา สถานที ่สิง่แวดลอ้มต่างๆ 
 2. มตีวัละคร ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัฉากหรอืเหตุการณ์ในขอ้ 1 
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 3. การด าเนินชวีติ เป็นการด าเนินชวีติหรอืเป็นเรือ่งราวของตวัละครในขอ้ 2 
 4. มเีหตุการณ์ส าคญัเกดิขึน้ หรอืมปีญัหาทีต่อ้งแกไ้ข 
     จากองค์ประกอบส าคญัของวธิสีตอรีไ่ลน์ ทัง้ 4 คอื มฉีาก มตีวัละคร การด าเนินชวีติ
และมเีหตุการณ์ส าคญัที่เกดิขึน้หรอืมปีญัหาทีต่้องแก้ไขอาจจะวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเพื่อใหส้รา้ง 
สตอรีไ่ลน์ไดง้า่ยขึน้ดงันี้ 
     1. ผูส้รา้งขึน้ต้นค าถามว่า เกดิเรื่องราวทีไ่หน คอื ฉาก เป็นตวัเปิดเรื่องใหน้ักเรยีนได้
ทราบว่าเขาก าลงัจะมปีระสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึน้ เป็นการเริม่เขา้สู่บทเรยีนหรอืเปิดตวั เรื่องใน
ฉากจะเป็นการระบุสถานที ่เวลา สิง่แวดลอ้มต่างๆ 
     2. เมื่อมฉีากแล้วก็ต้องมคีนหรอืสตัว์หรอืสิง่ใดๆมาเกี่ยวขอ้งด้วย นัน่คอืค าถามว่ามี
ใครบา้ง ตวัละคนจะท าใหฉ้ากหรอืเหตุการณ์นัน้มคีวามเป็นจรงิ (Realistic) ขึน้ 
     3. เมือ่มตีวัละครเกดิขึน้กต็้องมคี าถามว่าตวัละครเหล่านัน้ท าอะไร คอืการด าเนินชวีติ 
ซึง่เป็นเรือ่งราวของตวัละครว่าไดท้ ากจิกรรมอะไรบา้ง 
     4. เพื่อใหส้ตอรีไ่ลน์มจีดุทีน่่าสนใจกต็อ้งมคี าถามว่ามอีะไรส าคญัทีเ่กดิขึน้ กบัตวัละคร
บ้าง คือการมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทัง้ด้านดีหรือไม่ดีหรือมีปญัหา ที่ต้องแก้ไข ซึ่ง
องค์ประกอบนี้เปรยีบเสมอืนจุดสรุปของเรื่องราวทัง้หมด อย่างไรกต็าม องค์ประกอบที่ 1 และ 2 
ผู้สร้างอาจสลบัขัน้ตอนกนัก็ได้ เช่น เริม่จากตวัละครเป็นการเปิดตวัและตามด้วยสถานที่ที่ตวั
ละครนัน้เกีย่วขอ้ง 
        จากการศกึษาองคป์ระกอบส าคญัของวธิสีตอรีไ่ลน์ สามารถสรุปไดว้่าวธิสีตอรีไ่ลน์ 
เป็นการด าเนินเรื่องให้ต่อเนื่องกนัประดุจเส้นเชอืกโดยใช้ค าถามหลกัเป็นตวัเชื่อมหรอืใช้ในการ
เปิดประเดน็ในการด าเนินเรื่อง นอกจากนี้วธิสีตอรีไ่ลน์ยงัประกอบดว้ยฉาก ตวัละคร การด าเนิน
ชวีติและเหตุการณ์ส าคญัหรอืปญัหาที่ต้องแก้ไข เพื่อให้ผู้เรยีนได้ใช้ความรูเ้ดมิผสานกบัความรู้
ใหมใ่นการแกไ้ขปญัหาและสรา้งองคค์วามรูข้องตนเอง 
 
หลกัการวางแผนการสร้างสตอร่ีไลน์ 
 เครสเวล (Creswell, 1997 อ้างถงึใน พมิพพ์นัธุ ์เดชะคุปต์ และคณะ, 2543 : 25-26 ) ได้
เสนอหลกัการในการวางแผนการสรา้งสตอรีไ่ลน์ไว ้4 ประการ สรปุไดด้งันี้ 
 1. ยดึหลกัการของการเล่านิทาน/เล่าเรื่อง ดงันัน้วธิสีตอรีไ่ลน์จงึควรเป็นเรื่องเกี่ยวกบัคน 
กจิกรรมหรอืประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัคน เช่น เรือ่งเกีย่วกบัสงัคม ครอบครวั สิง่ทีด่งีามหรอืสิง่ทีไ่ม่
ด ีบทเรยีนต่างๆทีน่่าจดจ า เป็นตน้ วธิสีตอรีไ่ลน์จะตอ้งเป็นกระจกสะทอ้นชวีติจรงิ 
 2. ยดึหลกัของการวางโครงเรือ่งใหน่้าตดิตาม นิทานหรอืเรื่องราวทีส่นุกและน่าสนใจกค็อื
เรือ่งทีผู่ฟ้งัคอยตดิตามคาดคะเนว่าจะมอีะไรเกดิขึน้ต่อไป ในสตอรีไ่ลน์ผูเ้รยีนต้องสนุกทีจ่ะเรยีนรู้
ตลอดเวลา 
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 3. ยดึหลกัว่าผูส้อนเป็นผูว้างแผนเนื้อหาใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรโดยวางกรอบของเสน้ทาง
เดนิเรื่อง แต่ผูเ้รยีนเป็นผูด้ าเนินการในรายละเอยีดต่างๆ นัน่กค็อืผูเ้รยีนเป็นคนลงมอืท ากจิกรรม
คน้หาขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆเป็นผูเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 4. ยดึหลกัใหผู้เ้รยีนเป็นเจา้ของเรื่องราวหรอืประสบการณ์ต่างๆในสตอรีไ่ลน์ โดยต้องให้
ผูเ้รยีนไดน้ าประสบการณ์เดมิของตนเองมาวเิคราะหเ์ชื่อมโยงเพื่อตอบค าถามหลกัของผูส้อน โดย
ต้องสรา้งหรอืพฒันารปูแบบแนวคดิ (Conceptual model) ของตนเองส าหรบัประสบการณ์ใหม่ที่
ผูเ้รยีนก าลงัเกีย่วขอ้งกบัสตอรีไ่ลน์นัน้ 
 
หลกัการสอนของวิธีสตอร่ีไลน์ 
 วลยั พานิช (2543) ไดส้รปุหลกัการสอนของวธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์ไวด้งันี้ 
1. เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
    วธิกีารสอนแบบสตอรี่ไลน์เน้นแนวคดินักเรยีนเป็นศูนย์กลาง (Child-centeredness) 
ของ John Dewey ทีว่่าเดก็ต้องมสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเรยีนรูข้องตนเอง ในวธิสีตอรีไ่ลน์
นัน้ ผูส้อนเน้นคุณค่าของประสบการณ์เดมิและทกัษะเดมิของนักเรยีน ซึง่จะเป็นพืน้ฐานส าคญัใน
การสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ของผู้เรยีนและผู้เรยีนจะเป็นผู้แสวงหาและติดตามการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 2. เน้นการปฏบิตัแิละการเสรมิแรง 
    วธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์ถอืว่าเป็นการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู้ (Constructivist way of 
working) นัน่คอื ผู้เรยีนเป็นผู้ลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง เน้นเรื่องการตดัสนิใจและการแก้ปญัหา 
วธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์เป็นการเรยีนรูอ้ย่างกระฉับกระเฉง จะช่วยในเรื่องพฒันาการทางด้าน
สตปิญัญา ทกัษะทางภาษาและทางสงัคม และทศันคตแิก่ผู้เรยีน ผู้เรยีนที่เรยีนด้วยวธิกีารสอน
แบบสตอรีไ่ลน์จะไดป้ระสบการณ์การท างานซึง่ผู้สอนใหค้วามส าคญัในการท างานนัน้และสิง่นี้จะ
เป็นการเสรมิแรงใหผู้เ้รยีนไดท้ างานเพื่อใหก้ารเรยีนรูม้คีุณค่าและมคีวามหมาย 
 3. เน้นการเรยีนการสอนทีเ่ป็นบูรณาการ 
    วธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์เป็นการสอนบรูณาการเนื้อหาหลกัสูตรและกระบวนการ โดย
สามารถรวมวชิาสงัคมศกึษา คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศลิปะ สิง่แวดลอ้มและภาษาสอนรวมกนั
ได้ภายใต้หัวข้อเดียวกันเพราะในชีวิตประจ าวันนัน้คนในสังคมอาจต้องใช้กระบวนการคิด
หลากหลายจากหลายเน้ือหาสาระมาช่วยแกป้ญัหาจงึเป็นการฝึกทกัษะ แก่ผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี
 4. เน้นการพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพในการเรยีนรู ้
    การจดักจิกรรมในวธิสีตอรีไ่ลน์นัน้เป็นการบูรณาการจงึมหีลากหลายรปูแบบทีม่คีวาม
แตกต่างกนัในเรื่องความยากง่าย ผูเ้รยีนทุกคนจะแสดงความสามารถตามศกัยภาพที่มแีตกต่าง
กนั 
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 5. เน้นการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 
    วธิสีตอรีไ่ลน์เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาวุฒภิาวะทางสงัคมโดยร่วมท ากจิกรรมหลาย
รปูแบบ ลกัษณะการเรยีนมหีลายแบบตัง้แต่เรยีนคนเดยีว เรยีนเป็นคู่ เรยีนเป็นกลุ่มย่อยหรอืร่วม
เรียนทัง้ชัน้เรียน ทัง้นี้ ในชีวิตจริงมีคนหลายคนในสังคมต่างก็ต้องช่วยกันท างานเพื่อบรรลุ
จดุประสงคร์ว่มกนั ดงันัน้วธิสีตอรีไ่ลน์จงึเป็นวธิกีารส่งเสรมิการพฒันาทางสงัคมทีพ่งึประสงคท์าง
หนึ่ง 
 6. เน้นเรือ่งการตัง้ค าถามของผูส้อน 
    การตัง้ค าถามของผูส้อนจะเป็นหวัใจส าคญัของการสอนดว้ยวธิสีตอรีไ่ลน์เพราะค าถาม
จะเป็นตวัน าไปสู่กิจกรรมหลากหลายเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ของผู้เรยีนและเป็นตวัเชื่อมโยงการ
ด าเนนิเรือ่งใหต่้อเนื่องกนัเป็นล าดบัภายใตห้วัขอ้เดยีวกนั 
    จากการศกึษาหลกัการสอนของวธิสีตอรีไ่ลน์ สามารถสรุปได้ว่าหลกัการสอนของวธิี
สตอรีไ่ลน์นัน้จะเป็นการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง โดยใช้ประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีนเป็น
พืน้ฐานในการสรา้งความรูใ้หมแ่ละเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองในเรื่องการตดัสนิใจ
และการแกป้ญัหา ซึง่กจิกรรมทีใ่ชใ้นการสอนของวธิสีตอรีไ่ลน์นัน้ควรมหีลากหลายและมลีกัษณะ
การเรยีนทีม่หีลายรปูแบบเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแสดงศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนัและพฒันาวุฒภิาวะ
ทางสงัคม 
 
หลกัการสร้างสตอร่ีไลน์ 
 สตอรีไ่ลน์มกีารสรา้งดงัต่อไปนี้ (อรทยั มลูค า และสุวทิย ์ มลูค า, 2544) 
 1. การเล่าเรือ่งของวธิกีารสตอรีไ่ลน์จะมอีงคป์ระกอบของตวัละครทีผ่สมผสานกนัอยู่สาม
ส่วน คอื ตวัละคร (คน , สตัว ์หรอืทัง้คนและสตัว์) ดงันัน้ กจิกรรมหรอืประสบการณ์ทีก่ าหนดนัน้ 
จงึควรเกี่ยวขอ้งกบัคนหรอืสตัว์ เช่น ครอบครวั ชุมชน สงัคม เป็นต้นโดยปกตทิัว่ไปการเล่าเรื่อง
หรอืนิทานจะใชใ้นการสอนเรื่องราวในอดตีในรปูของต านาน ความเชื่อ เรื่องเล่าเพื่อเป็นการสอน
อุปมาอุปมยัเกี่ยวกบัศีลธรรม และเพื่อความสนุกสนาน เด็กๆ ชอบที่จะฟงันิทาน พวกเขาจะมี
ความสุขในการฟงันิทาน เทพนิยาย แมว้่าเรือ่งทีฟ่งันัน้จะเคยฟงัมาครัง้แลว้ ครัง้เล่ากต็าม 
 2. การวางโครงเรื่องใหช้วนตดิตาม เรื่องเล่าหรอืนิทานเหล่านี้จะต้องจดัล าดบัเป็นตอนๆ 
ตัง้แต่เริม่ตน้และด าเนินไปถงึตอนจบ เน่ืองจากเน้ือหาต่างๆรวมถงึกจิกรรมทีจ่ะท าต้องมผีูฟ้งัและ
จุดมุ่งหมาย ผู้เล่าจะต้องมคีวามตัง้ใจที่จะเล่าและเรื่องทีจ่ะเล่าทุกตอนต้องสอดคลอ้งกบัเรื่องราว
ตอนก่อนๆ มเีพยีงครผููส้อนเท่านัน้ทีจ่ะรูว้่าการด าเนินเรื่องตอนต่อๆไปนัน้ จะเป็นอย่างไร และใน
ทุกๆ วนัเรื่องเหล่านี้จะสามารถสร้างความประหลาดใจและความตื่นเต้น ให้กบัผู้เรยีนที่จะต้อง
คอยตดิตามคาดคะเนว่าจะมอีะไรเกดิขึน้ต่อไป 
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 3. ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดโครงสรา้ง โดยน าเนื้อหาและจุดประสงค์ในหลกัสูตรมาวางกรอบ
เส้นทางการเดนิเรื่อง แต่ผู้เรยีนจะเป็นผู้ด าเนินการสรา้งรายละเอียดต่างๆ โดยเป็น ผู้ลงมอืท า
กจิกรรมคน้หาขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆดว้ยตนเอง เพื่อตอบค าถามหลกัของผูส้อน 
 4. ผู้เรยีนเป็นเจา้ของเรื่องราวหรอืประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการเรยีนการสอนแบบ
สตอรี่ไลน์นัน้ เรื่องเล่าสามารถด าเนินไปในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ดงันัน้
ถงึแมว้่าครจูะรูล้ าดบัการด าเนินเรือ่งอยูแ่ลว้กต็าม แต่ผูส้รา้งรายละเอยีดของเนื้อเรื่องคอืตวัผูเ้รยีน 
เช่น ครูรูว้่าผู้เรยีนจะต้องสรา้งครอบครวัแต่ผูเ้รยีนเป็นผู้ท าให้ครอบครวันัน้เป็นรปูเป็นร่างขึน้มา 
ผูเ้รยีนเป็นผูเ้ขยีนประวตัจิดัสรา้งลกัษณะทางกายภาพของสมาชกิครอบครวั แต่ละคน ผูเ้รยีนเป็น
ผูก้ าหนดแบบบา้น ผูเ้รยีนอกีนัน่แหละทีก่ าหนดว่าสมาชกิแต่ละคนมคีวามสนใจอะไร มบีุคลกิภาพ
อย่างไร ฯลฯ ดงันัน้ไม่เพยีงแต่นักเรยีนเท่านัน้ที่จะพบความประหลาดใจในแต่ละครัง้  เพราะทุก
ครัง้ครกูม็โีอกาสพบสิง่ใหม่ๆ ทีส่รา้งความแปลกใจใหก้บัครผููส้อนดว้ยเช่นกนั 
 5. ผู้เรยีนสรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง ผู้สอนจะต้องมคี าถามหลกัในการกระตุ้นใหผู้้เรยีน
ท ากจิกรรม โดยผูเ้รยีนใชค้วามคดิและประสบการณ์ทีม่อียู่เดมิแลว้เพิม่เตมิประสบการณ์ใหม่ดว้ย
การลงมอืท ากจิกรรมต่างๆ การแสวงหาขอ้มลูการพบองคค์วามรู้ การเสนอ ขอ้คน้พบ พสิูจน์สิง่ที่
เป็นแนวคดิของตนเอง รวมทัง้สรา้งขอ้สรปุความรูใ้หม่ๆ  ดว้ยตนเอง 
    จากการศึกษาหลักการสร้างวิธีสตอรี่ไลน์ สรุปได้ว่า ผู้สอนควรศึกษาเนื้อหาและ
จดุประสงคข์องหลกัสตูรเพื่อน ามาใชใ้นการวางโครงเรือ่ง ซึง่ในการวางโครงเรื่องควรจดัล าดบัเป็น
ตอนๆ และท าใหน่้าสนใจและน่าตดิตามโดยใชห้ลกัของการเล่านิทานหรอืเล่าเรื่อง จากนัน้ผูส้อน
จะต้องใช้ค าถามหลกัเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรยีนเป็นสรา้งรายละเอยีดต่างๆ แสวงหาความรู้ เสนอขอ้
คน้พบและสรา้งขอ้สรปุความรูด้ว้ยตนเอง 
 
ขัน้ตอนการสอนด้วยวิธีสอนสตอร่ีไลน์ 
 การสอนดว้ยวธิสีตอรีไ่ลน์มขี ัน้ตอนดงันี้ (พมิพพ์นัธ ์เตชคุปต ์และพเยาว ์ยนิดสีุข, 2545) 
 1. ขัน้น า เป็นขัน้ที่ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน เกิดความอยากรู้อยากเห็น 
ต้องการมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนโดยผู้สอนใช้ค าถามน าเพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิ
ความคดิและสามารถน าไปใชใ้นกจิกรรมขัน้ต่อไปได ้
 2. ขัน้กิจกรรม เป็นขัน้ที่ผู้สอนจะน าเสนอรูปแบบโครงสรา้งทางภาษา ค าศพัท์ เนื้อหา
และขอ้มลูเพื่อประกอบเป็นเนื้อหาเสรมิทีจ่ะสามารถน าไปใช้ในกจิกรรมนัน้ๆ และให้ผูเ้รยีนฝึกใช้
ใหเ้กดิทกัษะการพูดทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ตามค าถามน า เพื่อใหน้ักเรยีนสามารถตอบ
ค าถามน าที่ให้มาได้ จากนัน้ผู้สอนจงึเล่าเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในเรื่องและให้ผู้เรยีนท ากิจกรรมที่
ตอบค าถามน าซึง่สอดคล้องกบัเหตุการณ์ทีเ่ล่ามาได้ ขัน้ตอนนี้จะเป็นส่วนช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วน
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ร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน ตามองค์ประกอบของวธิกีารสอนแบบสตอรี่-ไลน์ ท าให้เกิด
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละน าไปสู่พฤตกิรรมทีค่าดหวงั 
 3. ขัน้สรปุ ผูส้อนจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนท าเพื่อสรุปความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาในบทเรยีนนัน้ๆ ใน
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชว้ธิสีตอรีไ่ลน์นัน้ ผูส้อนสามารถเลอืกใชก้จิกรรม
ได้หลากหลาย เช่น เกม การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ การน าเสนองานหน้าชัน้เรยีน 
การท าโปสเตอร ์การจดับอรด์ แฟ้มสะสมงาน การท าหนงัสอื เล่มเลก็ 
     จากการศกึษาขัน้ตอนการสอนดว้ยวธิสีอนสตอรีไ่ลน์ สรุปไดว้่า การสอนด้วยวธิสีอน
สตอรีไ่ลน์ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็และอยากมสี่วนร่วม ในบทเรยีน
โดยใช้ค าถามน าในทุกขัน้ตอนการสอน ทัง้ในขัน้น าที่ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน อยากเรียน ขัน้
กจิกรรมที่ต้องกระตุ้นให้ผู้เรยีนหาค าตอบและตอบค าถามโดยใช้โครงสรา้ง ทางภาษา ค าศพัท์
และเนื้อหาและในขัน้สรปุทีต่อ้งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมทีห่ลากหลายเพื่อสรุปความรูท้ีไ่ดเ้รยีน
มา ซึ่งกิจกรรมที่ได้จดัในขัน้ตอนการสอนแต่ละขัน้ได้ฝึกให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะการฟงั พูดทัง้กบั
เพื่อนภายในกลุ่มและกับครูผู้สอน นอกจากนัน้ผู้เรยีนยงัได้พฒันาทกัษะสงัคมในการแบ่งปนั
ประสบการณ์ความรูแ้ละการท างานกลุ่มรว่มกบัผูอ้ื่น 
 
ประโยชน์จากการสอนด้วยวิธีสตอร่ีไลน์ 
อรทยั มลูค าและสุวทิย ์ มลูค า (2544) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของวธิสีตอรีไ่ลน์ทีเ่กดิขึน้กบั 
ผูเ้รยีนไวด้งันี้ 
 1. ผู้เรยีนสามารถเชื่อมโยงทกัษะที่เรยีนรูไ้ปใช้ในชวีติจรงิได้ เพราะผู้เรยีนเป็น ผู้ลงมอื
ปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองและเป็นการท างานกบัหวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมายตามความสนใจ เป็นการ
ฝึกฝนทกัษะด้านต่างๆโดยผูเ้รยีนไม่รูส้กึเบื่อ อกีทัง้ยงัเป็นการเรยีนรูท้ี่ทา้ทายความสามารถของ
ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนไดเ้หน็ผลงานของตนเองและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั 
 2. วธิกีารนี้เป็นวธิกีารเรยีนรู้แบบเน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง วธิสีตอรี่ไลน์เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมได้คิด ได้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกคิดและสร้างสรรค์
จนิตนาการ ผูเ้รยีนจะมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาและการตดัสนิใจในการท างานรว่มกนั 
 3. วธิสีตอรี่ไลน์เป็นการเพิม่พูนทกัษะทางสงัคม เพราะผู้เรยีนจะช่วยกนัท างาน มกีาร
พูดคุย ฝึกวางแผนและรบัฟงัความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในการท างานนัน้ผู้เรยีนจะช่วยกัน
วางแผน หาขอ้มูลและสร้างสรรค์ความรูด้้วยตนเอง ซึ่งผู้เรยีนจะเพลดิเพลนิกบัการสร้างสรรค์
ผลงานและมสี่วนรว่มในทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะทางภาษา ทกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะทางสงัคม 
     ประโยชน์ของวธิีสตอรี่ไลน์นัน้ สรุปได้ว่าวธิีสตอรี่ไลน์เป็นการเรยีนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง โดยเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้คน้ควา้หาความรูแ้ละลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ย
ตนเอง ซึง่จะท าให้ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาและทกัษะการเรยีนรู้ นอกจากนี้ผู้เรยีนยงัได้
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ฝึกทกัษะการแก้ปญัหาและทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ซึง่ทกัษะเหล่านี้จ าเป็นอย่างมากในการ
ท างานและใชช้วีติรว่มกนัในสงัคม 
 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรที่มโีครงสร้าง
ยดืหยุน่ก าหนดจดุหมายซึง่ถอืเป็นมาตรฐานการเรยีนรูใ้นภาพรวม 12 ปีแบ่งระดบัช่วงชัน้เป็น  4 
ช่วงชัน้ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รยีนซึ่งสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรประกอบด้วยองค์ความรู้
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 2-5) ทัง้นี้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์ป็นสาระหนึ่งทีก่ าหนด
ไว้ในสาระการเรยีนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช2551 เพื่อมุ่งหวงัให้
ผูเ้รยีนได้เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ี่เป็นกระบวนการไปสู่การสรา้งองค์ความรูโ้ดยผู้เรยีนมสี่ วนร่วมใน
การเรยีนรูทุ้กขัน้ตอนคอืผูเ้รยีนไดท้ ากจิกรรมหลากหลายทัง้เป็นรายกลุ่มและรายบุคคลท าใหเ้กดิ
การพฒันาเจตคตทิางวทิยาศาสตรค์ุณธรรมและค่านิยมที่ดต่ีอวทิยาศาสตรก์ารเรยีนการสอนจงึ
มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้ป็นผูเ้รยีนรูแ้ละคน้พบดว้ยตนเองมากทีสุ่ด 
 
 1. ความส าคญัของวิทยาศาสตร ์
    วทิยาศาสตรม์บีทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจุบนัและอนาคตเน่ืองจากวทิยาศาสตร์
เกีย่วขอ้งกบัการด ารงชวีติประจ าวนัและงานอาชพีเครือ่งมอืเครื่องใชต้ลอดจนผลผลติต่างๆเพื่อใช้
อ านวยความสะดวกในชวีติและการท างานซึ่งล้วนเป็นผลของความรูว้ทิยาศาสตรผ์สมผสานกับ
ความคดิสรา้งสรรค์และศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งความรูว้ทิยาศาสตรช์่วยให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยี
อย่างมากพร้อมกันนั ้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง
วทิยาศาสตรเ์พิม่ขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้วทิยาศาสตรท์ าใหค้นไดพ้ฒันาวธิคีดิทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็น
ผลคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการ
แกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบสามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูหลากหลายและประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบ
ไดว้ทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหมซ่ึง่เป็นสงัคมแห่งความรูด้งันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นต้อง
ได้รบัการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมคีวามรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยทีี่
มนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้และน าความรูไ้ปใชอ้ยา่งมเีหตุผลสรา้งสรรคม์คีุณธรรม(กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2551 : 1) 
    ความรูว้ทิยาศาสตรไ์มเ่พยีงแต่น ามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีต่ยงัช่วยใหค้นมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนา
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดุลและยัง่ยนืและที่ส าคญัยิง่คอืความรูว้ทิยาศาสตร์
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ช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิสามารถแข่งขนักบันานาประเทศและด าเนินชวีติ
รว่มกนัในสงัคมโลกไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 
 2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
    กระทรวงศกึษาธกิาร (2551) ไดอ้ธบิายถงึสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยมุ่งหวงัให้
ผู้เรยีนได้เรยีนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมทีกัษะส าคญัในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปญัหาที่
หลากหลายใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอนมกีารท ากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ
อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัระดบัชัน้โดยก าหนดสาระการเรยีนรูไ้วด้งันี้ 
    1. สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติสิง่มชีวีติหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติโครงสรา้งและ
หน้าที่ของระบบต่างๆของสิง่มชีวีติและกระบวนการด ารงชวีติความหลากหลายทางชวีภาพการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมการท างานของระบบต่างๆของสิง่มชีวีติววิฒันาการและความหลากหลาย
ของสิง่มชีวีติและเทคโนโลยชีวีภาพ 
    2. ชวีติกบัสิง่แวดล้อมสิง่มชีวีติทีห่ลากหลายรอบตวัความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติกบั
สิง่แวดลอ้มความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติต่างๆในระบบนิเวศความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตกิาร
ใชแ้ละจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ประเทศและโลกปจัจยัทีม่ผีลต่อการอยู่รอดของ
สิง่มชีวีติในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
    3. สารและสมบตัิของสารสมบตัิของวสัดุและสารแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการ
เปลีย่นสถานการณ์เกดิสารละลายและการเกดิปฏกิริยิาเคมขีองสารสมการเคมแีละการแยกสาร 
    4. แรงและการเคลื่อนทีธ่รรมชาตขิองแรงแม่เหลก็ไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงแรงนิวเคลยีรก์าร
ออกแรงกระท าต่อวตัถุการเคลื่อนที่ของวตัถุแรงเสียดทานโมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่างๆใน
ชวีติประจ าวนั 
    5. พลงังานพลงังานกบัการด ารงชวีติการเปลี่ยนรูปพลงังานสมบตัิและปรากฏการณ์
ของแสงเสียงและวงจรไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานการอนุรกัษ์พลังงานผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิง่แวดลอ้ม 
    6. กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลกโครงสรา้งและองคป์ระกอบของโลกทรพัยากรทาง
ธรณีสมบตัิทางกายภาพของดินหินน ้ าอากาศสมบัติของผิวโลกและบรรยากาศกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกปรากฏการณ์ทางธรณีปจัจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ 
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    7. ดาราศาสตรแ์ละอวกาศววิฒันาการของระบบสุรยิะกาแลก็ซเีอกภพปฏสิมัพนัธ์และ
ผลต่อสิง่มชีวีติบนโลกความสมัพนัธข์องดวงอาทติยด์วงจนัทรแ์ละโลกความส าคญัของเทคโนโลยี
อวกาศ 
    8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบ
เสาะหาความรูก้ารแกป้ญัหาและจติวทิยาศาสตร ์
 
 3. มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
    สาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระวทิยาศาสตรต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 มดีงันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) 
    สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 
    มาตรฐาน ว 1.1 : เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิง่มชีวีติความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและ
หน้าทีข่องระบบต่างๆของสิง่มชีวีติทีท่ างานสมัพนัธก์นัมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูส้ ื่อสารสิง่
ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 
    มาตรฐาน ว 1.2 : เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของสิง่มชีวีติความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและ
หน้าทีข่องระบบต่างๆของสิง่มชีวีติทีท่ างานสมัพนัธก์นัมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูส้ ื่อสารสิง่
ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 
    สาระที ่2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 
   มาตรฐาน ว 2.1 : เขา้ใจสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมกบั
สิง่มชีวีติความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติต่างๆในระบบนิเวศมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละ
จติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
    มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่นประเทศและโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 
    สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร 
    มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบตัิของสารความสมัพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกับ
โครงสรา้งและแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร์
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูน้ าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
    มาตรฐาน ว 3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร
การเกดิสารละลายการเกดิปฏกิริยิามกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่
ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
    สาระที ่4 แรงและการเคลื่อนที ่
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    มาตรฐาน  ว 4.1 :  เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงแม่เหลก็ไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงและแรง
นิวเคลยีรม์กีระบวนการสบืเสาะหาความรู้สื่อสารสิง่ที่เรยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์อย่าง
ถูกตอ้งและมคีุณธรรม 
    มาตรฐาน  ว 4.2 : เขา้ใจลกัษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวตัถุในธรรมชาติมี
กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
    สาระที ่5 พลงังาน 
    มาตรฐาน ว 5.1 : เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด ารงชวีติการเปลีย่นรปู
พลงังานปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสารและพลงังานผลของการใช้พลงังานต่อชีวติและสิ่งแวดล้อมมี
กระบวนการสบืเสาะหาความรูส้ ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
    สาระที ่6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
    มาตรฐาน  ว 6.1 :  เขา้ใจกระบวนการต่างๆที่เกดิขึ้นบนผวิโลกและภายในโลก
ความสมัพนัธข์องกระบวนการต่างๆทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศภูมปิระเทศและสณัฐาน
ของโลกมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 
    สาระที ่7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
    มาตรฐาน  ว 7.1 :  เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุรยิะกาแลก็ซแีละเอกภพการ
ปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุรยิะและผลต่อสิง่มชีวีิตบนโลกมกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จติวทิยาศาสตรก์ารสื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
    มาตรฐาน  ว 7.2 :  เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศทีน่ ามาใชใ้นการส ารวจ
อวกาศและทรพัยากรธรรมชาตดิา้นการเกษตรและการสื่อสารมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละ
จติวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมคีุณธรรมต่อชีวิตและ
สิง่แวดลอ้ม 
    สาระที ่8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
    มาตรฐาน  ว 8.1 :  ใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตรใ์นการสบื
เสาะหาความรูก้ารแก้ปญัหารูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มรีปูแบบทีแ่น่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานัน้ๆเข้าใจว่า
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยสีงัคมและสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
 
4. คณุภาพผูเ้รียน 
    การจดัการศกึษาวทิยาศาสตรส์ าหรบัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุ่งหวงัใหเ้รยีนได้
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่น้นกระบวนการไปสู่การสรา้งองคค์วามรูโ้ดยผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีน
ทุกขัน้ตอนผู้เรยีนจะได้ท ากิจกรรมหลากหลายทัง้เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลโดยอาศัยแหล่ง
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เรยีนรูท้ีเ่ป็นสากลและทอ้งถิน่ผูส้อนมบีทบาทในการวางแผนการเรยีนรูก้ระตุ้นแนะน าช่วยเหลอืให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้พื่อให้การศกึษาวทิยาศาสตรบ์รรลุเป้าหมายและวสิยัทศัน์ที่กล่าวไว้จงึได้
ก าหนดคุณภาพของผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษาช่วงชัน้ที ่3 ไวด้งันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 6) 
   1. เข้าใจลกัษณะและองค์ประกอบที่ส าคญัของเซลล์สิ่งมชีีวิตความสมัพนัธ์ของการ
ท างานของระบบต่างๆการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมเทคโนโลยชีวีภาพความหลากหลาย
ของสิง่มชีวีติพฤตกิรรมและการตอบสนองต่อสิง่เรา้ของสิง่มชีวีติความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติใน
สิง่แวดลอ้ม 
   2. เขา้ใจองคป์ระกอบและสมบตัขิองสารละลายสารบรสิุทธิ ์การเปลีย่นแปลงของสารใน
รปูแบบของการเปลีย่นสถานการณ์เกดิสารละลายและการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
   3. เขา้ใจแรงเสยีดทานโมเมนต์ของแรงการเคลื่อนทีแ่บบต่างๆในชวีติประจ าวนักฎการ
อนุรกัษ์พลงังานการถ่ายโอนพลงังานสมดุลความรอ้นการสะทอ้นการหกัเหและความเขม้ของแสง 
   4. เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณทางไฟฟ้าหลกัการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้นพลงังาน
ไฟฟ้าและหลกัการเบือ้งตน้ของวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์
   5. เขา้ใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลกแหล่งทรพัยากรธรณีปจัจยัที่มผีลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุรยิะและผลที่มต่ีอสิ่งต่างๆบนโลก
ความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 
   6. เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างวทิยาศาสตร์กบัเทคโนโลยกีารพฒันาและผลของการ
พฒันาเทคโนโลยต่ีอคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
   7. ตัง้ค าถามที่มกีารก าหนดและควบคุมตัวแปรคิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง
วางแผนและลงมอืส ารวจตรวจสอบวเิคราะหแ์ละประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้มลูและสรา้งองค์
ความรู ้
   8. สื่อสารความคดิความรูจ้ากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูดเขยีนจดัแสดงหรอืใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   9. ใชค้วามรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติการศกึษา
หาความรูเ้พิม่เตมิท าโครงงานหรอืสรา้งชิน้งานตามความสนใจ 
   10. แสดงถงึความสนใจมุ่งมัน่รบัผดิชอบรอบคอบและซื่อสตัยใ์นการสบืเสาะหาความรู้
โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่หไ้ดผ้ลถูกตอ้งเชื่อถอืได้ 
   11. ตระหนกัในคุณค่าของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นชวีติ ประจ าวนัและ
การประกอบอาชพีแสดงความชื่นชมยกยอ่งและเคารพสทิธใินผลงานของผูค้ดิคน้ 
   12. แ สด งถึ ง ค ว ามซาบซึ้ ง ห่ ว ง ใ ยมีพฤติก ร รม เ กี่ ย วกับ กา ร ใ ช้ แ ล ะ รักษ า
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างรูคุ้ณค่ามสี่วนร่วมในการพทิกัษ์ดูแลทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 
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  13. ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 
 

ค าอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตรก์ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2                                                                         ภาคเรยีนที ่ 2 
รหสัวชิา  ว  22101                                                        เวลา  60  ชัว่โมง/ภาคเรยีน 
 
 ศกึษา อธบิาย ทดลอง สบืคน้ขอ้มลู วเิคราะห ์ส ารวจ ตรวจสอบ เกีย่วกบัโครงสรา้งและการ
ท างานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวยีนเลอืด ระบบหายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสบืพนัธุข์อง
มนุษย์และสัตว์ รวมทัง้ระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ในระบบต่างๆ ของมนุษย ์
พฤตกิรรมของมนุษยแ์ละสตัว์ที่ตอบสนองต่อสิง่เรา้ทัง้ภายนอกและภายใน หลกัการและผลของ
การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการขยายพนัธุ์ ปรบัปรุงพนัธุ์ และเพิม่ผลผลติของสตัวแ์ละน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ สารอาหารในอาหารทีม่ปีรมิาณพลงังานและสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัเพศและวัย ผล
ของสารเสพติดต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกนัตนเองจากสารเสพติด 
องคป์ระกอบ สมบตัขิองธาตุและสารประกอบ สมบตัขิองธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และ
ธาตุกมัมนัตรงัส ีหลกัการแยกสารดว้ยวธิกีารกรอง การตกผลกึ การสกดั การกลัน่ และโครมาโทก
ราฟี 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การ
สบืค้นขอ้มูล และการอภปิรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิง่ที่ได้
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนั มจีติวทิยาศาสตร ์จรยิธรรม คุณธรรม และค่านิยมทีเ่หมาะสม 
 

 ตวัช้ีวดั 
 ว 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6  
 ว 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
 ว 8.1 ม.1-3/1 ม.1-3/2 ม.1-3/3 ม.1-3/4 ม.1-3/5 ม.1-3/6 ม.1-3/7 ม.1-3/8 
  ม.1-3/9 
 
 รวม  18  ตวัช้ีวดั 
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มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัชัน้ปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนท่ี 2 

สาระท่ี 1 : ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 : เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และหน้าทีข่อง 
       ระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติทีท่ างานสมัพนัธก์นั มกีระบวนการสบืเสาะหา 
      ความรู ้สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติของตนเองและ 
     ดแูลสิง่มชีวีติ 
 

ตวัช้ีวดัชัน้ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. อธบิายโครงสรา้งและการท างานของระบบ
ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสบืพนัธุข์องมนุษย์
และสตัว ์รวมทัง้ระบบประสาทของมนุษย ์

- ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมนุเวยีนเลอืด ระบบ
หายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสบืพนัธุ์ และระบบ
ประสาทของมนุษย ์ในแต่ละระบบประกอบดว้ย
อวยัวะหลายชนิดทีท่ างานอยา่งเป็นระบบ 
- ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมนุเวยีนเลอืด ระบบ
หายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสืบพนัธุ์ของสตัว์ 
ประกอบด้วย อวยัวะหลายชนิดที่ท างานอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 

2. อธบิายความสมัพนัธข์องระบบต่าง ๆ ของ
มนุษย ์และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 

 

 

- ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมนุเวยีนเลอืด ระบบ
หายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสบืพนัธุ์ของมนุษย ์
ในแต่ละระบบมกีารท างานที่สมัพนัธ์กนั ท าให้
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ถ้าระบบใด
ระบบหนึ่งท างานผดิปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระบบอื่น ๆ ดังนั ้นจึงต้องมีการดูแลรักษา
สุขภาพ 

 

 

 



21 
 

มาตรฐาน ว 1.1 : เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธข์องโครงสรา้ง และหน้าทีข่อง 
                       ระบบต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติทีท่ างานสมัพนัธก์นั มกีระบวนการสบืเสาะหา 
                       ความรู ้สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติของตนเองและ 
                      ดแูลสิง่มชีวีติ (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัชัน้ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. สงัเกตและอธบิายพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละ
สตัวท์ีต่อบสนองต่อสิง่เรา้ภายนอกและภายใน 

- แสง อุณหภูม ิและการสมัผสั จดัเป็นสิง่เร้า
ภายนอก ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับสารใน
ร่างกาย เช่น ฮอรโ์มน จดัเป็นสิง่เรา้ภายใน ซึ่ง
ทัง้สิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในมีผลต่อ
มนุษย์และสตัว์ ท าให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ออกมา 

4.อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยชีวีภาพในการขยายพนัธุ์ ปรบัปรุง
พนัธุ์ และเพิม่ผลผลติของสตัว์ และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
 
 

- เทคโนโลยชีวีภาพ เป็นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
ท าให้สิง่มชีวีติหรอืองค์ประกอบของสิง่มชีวีติมี
สมบตัติามตอ้งการ 
- การผสมเทยีม การถ่ายฝากตวัอ่อน การโคลน 
เป็นการใช้เทคโนโลยชีวีภาพในการขยายพนัธุ์ 
ปรบัปรงุพนัธุ ์และเพิม่ผลผลติของสตัว ์

5. ทดลอง วเิคราะห ์และอธบิายสารอาหารใน
อาหารมีปริมาณ พลังงาน และสัดส่วนที่
เหมาะสมกบัเพศและวยั 

- แป้ง น ้าตาล ไขมนั โปรตนี วติามนิซี เป็น
สารอาหารและสามารถทดสอบได ้
- การบรโิภคอาหารจ าเป็นต้องใหไ้ดส้ารอาหาร
ทีค่รบถ้วนในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวยั 
และได้รบัปรมิาณพลงังานที่เพยีงพอกบัความ
ตอ้งการของรา่งกาย 

6. อภปิรายผลของสารเสพตดิต่อระบบต่าง ๆ 
ของร่างกายและแนวทางในการป้องกนัตนเอง
จากสารเสพตดิ 

- สารเสพตดิแต่ละประเภทมผีลต่อระบบต่าง ๆ 
ของร่างกาย ท าให้ระบบเหล่านั ้นท าหน้าที่
ผดิปกต ิดงันัน้จงึต้องหลกีเลี่ยงการใช้สารเสพ
ติด และหาแนวทางในการป้องกนัตนเองจาก
สารเสพตดิ 
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สาระท่ี 3 : สารและสมบติัของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและแรง 

  ยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์   
  สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

 
ตวัช้ีวดัชัน้ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. ส ารวจและอธบิายองคป์ระกอบ สมบตัขิอง
ธาตุและสารประกอบ 

- ธาตุเป็นสารบรสิุทธิท์ี่ประกอบด้วยอะตอม
ชนิดเดยีวกนั และไมส่ามารถแยกสลายเป็นสาร
อื่นไดอ้กีโดยวธิกีารทางเคม ี
- สารประกอบเป็นสารบรสิุทธิท์ี่ประกอบด้วย
ธาตุตั ้งแต่สองธาตุขึ้นไป  รวมตัวกันด้วย
อัตราส่วนโดยมวลคงที่ และมสีมบตัิแตกต่าง
จากสมบตัเิดมิของธาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบ 
 

2. สบืคน้ขอ้มลูและเปรยีบเทยีบสมบตัขิองธาตุ
โลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุ
กมัมนัตรงัส ีและน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

- ธาตุแต่ละชนิดมสีมบตับิางประการทีค่ลา้ยกนั
และแตกต่างกัน จึงสามารถจ าแนกกลุ่มธาตุ
ตามสมบัติของธาตุ เป็นธาตุโลหะ กึ่งโลหะ 
อโลหะ และธาตุกมัมนัตรงัส ี
- ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ  อุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์ ต่ าง  ๆ ที่ผลิตมาจากธาตุและ
สารประกอบ  จึงควร เลือก ใช้ ให้ถู กต้ อ ง 
เหมาะสม ปลอดภยั และยัง่ยนื 
 

3. ทดลองและอธบิายหลกัการแยกสารด้วย
วธิีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลัน่ 
และโครมาโทกราฟี  และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- การกรอง การตกผลกึ การสกดั การกลัน่ และ
โครมาโทกราฟี เป็นวธิกีารแยกสารทีม่หีลกัการ 
แตกต่างกนั และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนั 
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มาตรฐาน ว 3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร การเกดิ 
      สารละลาย การเกดิปฏกิริยิา มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยา 
      ศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
 

ตวัช้ีวดัชัน้ปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ทดลองและอธบิายการเปลีย่นแปลงสมบตัิ 
มวล และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคม ี
รวมทัง้อธบิายปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิปฏกิริยิา
เคม ี

- เมื่อสารเกดิปฏกิริยิาเคมจีะมพีลงังานเขา้มา
เกีย่วขอ้ง ซึง่อาจเป็นการดูดพลงังานความรอ้น
หรอืคายพลงังานความรอ้น 
- อุณหภูม ิความเขม้ขน้ ธรรมชาตขิองสารและ
ตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสาร 

2. ทดลอง อธบิาย และเขยีนสมการเคมขีอง
ปฏิกิรยิาของสารต่าง ๆ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- สมการเคมใีชเ้ขยีนแสดงการเกดิปฏกิริยิาเคมี
ของสาร ซึง่มทีัง้สารตัง้ตน้และสารผลติภณัฑ ์
- ปฏกิริยิาระหว่างโลหะกบัออกซเิจน โลหะกบั
น ้ า โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับ
คารบ์อเนต เป็นปฏกิริยิาเคมทีีพ่บทัว่ไป 
- การเลือกใช้วัสดุและสารรอบตัวใน
ชวีติประจ าวนัได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
โดยค านึงถงึปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ 
 

3. สบืค้นข้อมูลและอภปิรายผลของสารเคม ี
ปฏกิริยิาเคมต่ีอสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

- สารเคมแีละปฏกิริยิาเคมมีทีัง้ประโยชน์และ
โทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม 
 

4. สบืคน้ขอ้มลูและอธบิายการใชส้ารเคมอีย่าง
ถูกต้อ ง  ปลอดภัย  วิธี ป้อ งกันและแก้ ไข
อนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการใชส้ารเคม ี

- การใชส้ารเคมตี้องมคีวามระมดัระวงั ป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิอนัตรายต่อตนเองและผูอ้ื่น โดยใชใ้ห้
ถูกตอ้ง ปลอดภยัและคุม้ค่า 
- ผู้ใช้สารเคมคีวรรูจ้กัสญัลกัษณ์เตอืนภยับน
ฉลาก และรูว้ธิกีารแก้ไข และการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้เมือ่ไดร้บัอนัตรายจากสารเคม ี
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สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหาความรู้ 
การแก้ปญัหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มรีูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธบิายและตรวจสอบไดภ้ายใต้ขอ้มลูและเครื่องมอืทีม่อียู่ในช่วงเวลานัน้ ๆ เขา้ใจว่าวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
 1. ตัง้ค าถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความรูแ้ละความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์ หรอืความสนใจ 
หรอืจากประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ ทีส่ามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรอืศกึษาคน้ควา้ไดอ้ย่าง
ครอบคลุมและเชื่อถอืได ้
 2. สรา้งสมมตุฐิานทีม่ทีฤษฎรีองรบั หรอืคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบ หรอืสรา้งแบบจ าลอง หรอื
สรา้งรปูแบบเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
 3. คน้ควา้รวบรวมขอ้มลูทีต่้องพจิารณาปจัจยัหรอืตวัแปรส าคญั ปจัจยัทีม่ผีลต่อปจัจยัอื่น 
ปจัจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้และจ านวนครัง้ของการส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ลทีม่คีวามเชื่อมัน่อย่าง
เพยีงพอ 
 4. เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสงัเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอย่าง
ถูกตอ้งทัง้ทางกวา้งและลกึในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 5. รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ ถูกต้อง ครอบคลุมทัง้
ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรอืความผดิพลาดของ
ขอ้มลู 
 6. จดักระท าข้อมูลโดยค านึงถึงการรายงานผลเชงิตวัเลขที่มรีะดบัความถูกต้องและ
น าเสนอขอ้มลูดว้ยเทคนิควธิทีีเ่หมาะสม 
 7. วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูลและประเมนิความสอดคล้องของขอ้สรุปหรอื
สาระส าคญั เพื่อตรวจสอบกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 8. พจิารณาความน่าเชื่อถอืของวธิกีารและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ 
คลาดเคลื่อนของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรบัปรงุวธิกีารส ารวจตรวจสอบ 
 9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่ไดท้ัง้วธิกีารและองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปสรา้งค าถามใหม่ 
น าไปใชแ้กป้ญัหาในสถานการณ์ใหมแ่ละในชวีติจรงิ 
 10. ตระหนักถึงความส าคญัในการที่จะต้องมสี่วนร่วมรบัผดิชอบ การอธบิาย การลง
ความเหน็ และการสรปุผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ทีน่ าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 
 11. บนัทกึและอธบิายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมเีหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอ้างองิหรอื
ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้  และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมขีอ้มูลและประจกัษ์พยานใหม่เพิม่เตมิหรอืโต้แยง้จากเดมิ ซึ่งท้าทายให้มี
การตรวจสอบอยา่งระมดัระวงั อนัจะน าไปสู่การยอมรบัเป็นความรูใ้หม่ 
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 12. จดัแสดงผลงาน เขยีนรายงาน และ/หรอือธบิายเกี่ยวกบัแนวคดิ กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรอืชิน้งานใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 
 

โครงสร้างรายวิชา วิชาวิทยาศาสตร ์ม.2   ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

หน่วยท่ี 1 
ระบบ
ร่างกาย
มนุษยแ์ละ
สตัว ์ 
(ตอนท่ี 1) 

มาตรฐาน ว 1.1:
เขา้ใจหน่วยพืน้ฐาน
ของสิง่มชีวีติ 
ความสมัพนัธข์อง
โครงสรา้ง และ
หน้าทีข่องระบบ
ต่าง ๆ ของ
สิง่มชีวีติทีท่ างาน
สมัพนัธก์นั ม ี
กระบวนการสบื 
เสาะหาความรู ้
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้
และน าความรูไ้ปใช้
ในการด ารงชวีติ
ของตนเองและดแูล
สิง่มชีวีติ  
 
 
 

1. อธบิายโครงสรา้งและการท างาน
ของระบบยอ่ยอาหาร ระบบ
หมนุเวยีนเลอืด ระบบหายใจ ระบบ
ขบัถ่าย ระบบสบืพนัธุข์องมนุษย์
และสตัว ์รวมทัง้ระบบประสาทของ
มนุษยเ์พยีงพอ 
  
  

รา่งกาย
มนุษยแ์ละ
สตัว ์
ประกอบดว้ย 
ระบบยอ่ย
อาหาร ระบบ
ไหลเวยีน
เลอืด ระบบ
หายใจ ระบบ
ขบัถ่าย ของ
มนุษยแ์ละ 

16 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา

เรียน 

 มาตรฐาน ว 8.1 : 
ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละ
จติวทิยาศาสตรใ์น
การสบืเสาะหา
ความรู ้การ
แกป้ญัหา รูว้่า
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้
ส่วนใหญ่มรีปูแบบ
ทีแ่น่นอน สามารถ
อธบิายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใต้
ขอ้มลูและเครือ่งมอื
ทีม่อียูใ่นช่วงเวลา
นัน้ ๆ เขา้ใจว่า
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มมี
ความเกีย่วขอ้ง
สมัพนัธก์นั 

1. ตัง้ค าถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ
ความรูแ้ละความเขา้ใจทาง
วทิยาศาสตร ์หรอืความสนใจ หรอื
จากประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ ที่
สามารถท าการส ารวจตรวจสอบ
หรอืศกึษาคน้ควา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและเชื่อถอืได ้
2. สรา้งสมมตุฐิานทีม่ทีฤษฎรีองรบั 
หรอืคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบ หรอื
สรา้งแบบจ าลอง หรอืสรา้งรปูแบบ
เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
3. คน้ควา้รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้ง
พจิารณาปจัจยัหรอืตวัแปรส าคญั 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อปจัจยัอื่น ปจัจยัที่
ควบคุมไมไ่ด ้และจ านวนครัง้ของ
การส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ล
ทีม่คีวามเชื่อมัน่อยา่ง 
4. เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ีอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทัง้ทางกวา้ง
และลกึในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

สตัวจ์ะมกีาร
ท างานที่
ประสาน
สมัพนัธก์นั
อยา่งเป็น
ระบบ ท าให้
มนุษยแ์ละ
สตัวด์ ารงชวีติ
อยูไ่ดอ้ยา่ง
ปกต ิ
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

  5. รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการ
ส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 
ถูกตอ้ง ครอบคลุมทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม
หรอืความผดิพลาดของขอ้มลู 
6. จดักระท าขอ้มลูโดยค านึงถงึการ
รายงานผลเชงิตวัเลขทีม่รีะดบั
ความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มลู
ดว้ยเทคนิควธิทีีเ่หมาะสม 
7. วเิคราะหข์อ้มลู แปลความหมาย
ขอ้มลูและประเมนิความสอดคลอ้ง
ของขอ้สรปุหรอืสาระส าคญั เพื่อ
ตรวจสอบกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้
8. พจิารณาความน่าเชื่อถอืของ
วธิกีารและผลการส ารวจตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัความคลาดเคลื่อนของ
การวดัและการสงัเกต เสนอแนะ
การปรบัปรงุวธิกีารส ารวจ
ตรวจสอบ 
9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่
ไดท้ัง้วธิกีารและองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ป
สรา้งค าถามใหม ่น าไปใชแ้กป้ญัหา
ในสถานการณ์ใหมแ่ละในชวีติจรงิ 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

หน่วยท่ี 2 
ระบบ
ร่างกาย
มนุษยแ์ละ
สตัว ์ 
(ตอนท่ี2) 

 

มาตรฐาน ว 1.1:
เขา้ใจหน่วยพืน้ฐาน
ของสิง่มชีวีติ 
ความสมัพนัธข์อง
โครงสรา้ง และ
หน้าทีข่องระบบ
ต่าง ๆ ของ
สิง่มชีวีติทีท่ างาน
สมัพนัธก์นั มี
กระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้
และน าความรูไ้ปใช้
ในการด ารงชวีติ
ของตนเองและดแูล
สิง่มชีวีติ  
 
 
 

1. อธบิายโครงสรา้งและการท างาน
ของระบบยอ่ยอาหาร ระบบ
หมนุเวยีนเลอืด ระบบหายใจ ระบบ
ขบัถ่าย ระบบสบืพนัธุข์องมนุษย์
และสตัว ์รวมทัง้ระบบประสาทของ
มนุษย ์
2. อธบิายความสมัพนัธข์องระบบ
ต่าง ๆ ของมนุษย ์และน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
3. สงัเกตและอธบิายพฤตกิรรมของ
มนุษยแ์ละสตัวท์ีต่อบสนองต่อสิง่
เรา้ภายนอกและภายใน 
4. อธบิายหลกัการและผลของการ
ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการ
ขยายพนัธุ ์ปรบัปรงุพนัธุ ์และเพิม่
ผลผลติของสตัว ์และน าความรูไ้ป
ใชป้ระโยชน์ 
  
 
 
 

ระบบสบืพนัธุ์
และระบบ
ประสาทของ 
มนุษยแ์ละสตัว ์
ประกอบดว้ย  
อวยัวะต่างๆ  
ทีท่ างาน
ประสานกนั
อยา่งเป็นระบบ 
ท าใหม้นุษย์
สามารถ
ด ารงชวีติอยูไ่ด้
อยา่งปกต ิ
มนุษยแ์ละสตัว์
จะมกีารแสดง
พฤตกิรรม
ต่างๆ ออกมา
เพื่อตอบสนอง
ต่อสิง่เรา้ทัง้
ภายนอกและ 
ภายใน ซึง่ใน 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

 มาตรฐาน ว 8.1: 
ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละ
จติวทิยาศาสตรใ์น
การสบืเสาะหา
ความรู ้การ
แกป้ญัหา รูว้่า
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้
ส่วนใหญ่มรีปูแบบ
ทีแ่น่นอน สามารถ
อธบิายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใต้
ขอ้มลูและเครือ่งมอื
ทีม่อียูใ่นช่วงเวลา
นัน้ ๆ เขา้ใจว่า
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มมี
ความเกีย่วขอ้ง
สมัพนัธก์นั 
 

1. ตัง้ค าถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ
ความรูแ้ละความเขา้ใจทาง
วทิยาศาสตร ์หรอืความสนใจ หรอื
จากประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ ที่
สามารถท าการส ารวจตรวจสอบ
หรอืศกึษาคน้ควา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและเชื่อถอืได ้
2. สรา้งสมมตุฐิานทีม่ทีฤษฎรีองรบั 
หรอืคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบ หรอื
สรา้งแบบจ าลอง หรอืสรา้งรปูแบบ
เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
3. คน้ควา้รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้ง
พจิารณาปจัจยัหรอืตวัแปรส าคญั 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อปจัจยัอื่น ปจัจยัที่
ควบคุมไมไ่ด ้และจ านวนครัง้ของ
การส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ล
ทีม่คีวามเชื่อมัน่อยา่งเพยีงพอ 
4. เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ีอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทัง้ทางกวา้ง
และลกึในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจัจบุนัมนุษย์
ไดม้กีารน า
เทคโนโลย ี

ชวีภาพมาใช้
ในการ
ขยายพนัธุ ์
ปรบัปรงุพนัธุ ์
และเพิม่
ผลผลติของ
สตัว ์
ใหม้คีุณภาพ
และสมบตัติาม
ความตอ้งการ 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

  5. รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการ
ส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 
ถูกตอ้ง ครอบคลุมทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม
หรอืความผดิพลาดของขอ้มลู 
6. จดักระท าขอ้มลูโดยค านึงถงึการ
รายงานผลเชงิตวัเลขทีม่รีะดบั
ความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มลู
ดว้ยเทคนิควธิทีีเ่หมาะสม 
7. วเิคราะหข์อ้มลู แปลความหมาย
ขอ้มลูและประเมนิความสอดคลอ้ง
ของขอ้สรปุหรอืสาระส าคญั เพื่อ
ตรวจสอบกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้
8. พจิารณาความน่าเชื่อถอืของ
วธิกีารและผลการส ารวจตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัความคลาดเคลื่อนของ
การวดัและการสงัเกต เสนอแนะ
การปรบัปรงุวธิกีารส ารวจ
ตรวจสอบ 
9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่
ไดท้ัง้วธิกีารและองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ป
สรา้งค าถามใหม ่น าไปใชแ้กป้ญัหา
ในสถานการณ์ใหมแ่ละในชวีติจรงิ 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

หน่วยท่ี 3 
อาหาร 
และสาร
เสพติด 

 

มาตรฐาน ว 1.1:
เขา้ใจหน่วยพืน้ฐาน
ของสิง่มชีวีติ 
ความสมัพนัธข์อง
โครงสรา้ง และ
หน้าทีข่องระบบ
ต่าง ๆ ของ
สิง่มชีวีติทีท่ างาน
สมัพนัธก์นั มี
กระบวนการสบื
เสาะหาความรู ้
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้
และน าความรูไ้ปใช้
ในการด ารงชวีติ
ของตนเองและดแูล
สิง่มชีวีติ  
 
 

1. ทดลอง วเิคราะห ์และอธบิาย
สารอาหารในอาหารมปีรมิาณ 
พลงังาน และสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบั
เพศและวยั 
2. อภปิรายผลของสารเสพตดิต่อ
ระบบต่าง ๆ ของรา่งกายและ
แนวทางในการป้องกนัตนเองจาก
สารเสพตดิ 
  
  
 
 
 

แป้ง น ้าตาล 
ไขมนั โปรตนี 
และวติามนิ 
เป็นสารอาหาร
ทีเ่ราสามารถ
ตรวจสอบได ้
การเลอืก
บรโิภค
จ าเป็นตอ้งให้
ไดส้ารอาหาร
ครบถว้นใน
สดัส่วนที่
เหมาะสมกบั
เพศและวยั 
และไดร้บั
ปรมิาณ
พลงังาน
เพยีงพอต่อ
ความตอ้งการ
ของรา่งกาย 
และการที่
รา่งกายไดร้บั
สารเสพตดิจะ
มผีลต่อการ
ท างานของ
รา่งกาย  
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

 มาตรฐาน ว 8.1: 
ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละ
จติวทิยาศาสตรใ์น
การสบืเสาะหา
ความรู ้การ
แกป้ญัหา รูว้่า
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้
ส่วนใหญ่มรีปูแบบ
ทีแ่น่นอน สามารถ
อธบิายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใต้
ขอ้มลูและเครือ่งมอื
ทีม่อียูใ่นช่วงเวลา
นัน้ ๆ เขา้ใจว่า
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มมี
ความเกีย่วขอ้ง
สมัพนัธก์นั 
 

1. ตัง้ค าถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ
ความรูแ้ละความเขา้ใจทาง
วทิยาศาสตร ์หรอืความสนใจ หรอื
จากประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ ที่
สามารถท าการส ารวจตรวจสอบ
หรอืศกึษาคน้ควา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและเชื่อถอืได ้
2. สรา้งสมมตุฐิานทีม่ทีฤษฎรีองรบั 
หรอืคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบ หรอื
สรา้งแบบจ าลอง หรอืสรา้งรปูแบบ
เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
3. คน้ควา้รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้ง
พจิารณาปจัจยัหรอืตวัแปรส าคญั 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อปจัจยัอื่น ปจัจยัที่
ควบคุมไมไ่ด ้และจ านวนครัง้ของ
การส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ล
ทีม่คีวามเชื่อมัน่อยา่งเพยีงพอ 
4. เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ีอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทัง้ทางกวา้ง
และลกึในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

  5. รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการ
ส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 
ถูกตอ้ง ครอบคลุมทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม
หรอืความผดิพลาดของขอ้มลู 
6. จดักระท าขอ้มลูโดยค านึงถงึการ
รายงานผลเชงิตวัเลขทีม่รีะดบั
ความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มลู
ดว้ยเทคนิควธิทีีเ่หมาะสม 
7. วเิคราะหข์อ้มลู แปลความหมาย
ขอ้มลูและประเมนิความสอดคลอ้ง
ของขอ้สรปุหรอืสาระส าคญั เพื่อ
ตรวจสอบกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้
8. พจิารณาความน่าเชื่อถอืของ
วธิกีารและผลการส ารวจตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัความคลาดเคลื่อนของ
การวดัและการสงัเกต เสนอแนะ
การปรบัปรงุวธิกีารส ารวจ
ตรวจสอบ 
9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่
ไดท้ัง้วธิกีารและองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ป
สรา้งค าถามใหม ่น าไปใชแ้กป้ญัหา
ในสถานการณ์ใหมแ่ละในชวีติจรงิ 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

หน่วยท่ี 4 
สารและ
การ
เปล่ียน 
แปลง 

มาตรฐาน ว 3.1: 
เขา้ใจสมบตัขิอง
สาร ความสมัพนัธ์
ระหว่างสมบตัขิอง
สารกบัโครงสรา้ง
และแรงยดึเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค มี
กระบวนการสบื
เสาะหาความรูแ้ละ
จติวทิยาศาสตร ์
สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู้
และน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 

1. ส ารวจและอธบิายองคป์ระกอบ 
สมบตัขิองธาตุและสารประกอบ 
2. สบืคน้ขอ้มลูและเปรยีบเทยีบ
สมบตัขิองธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ 
ธาตุกึง่โลหะ และธาตุกมัมนัตรงัส ี
และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
3. ทดลองและอธบิายหลกัการแยก
สารดว้ยวธิกีารกรอง การตกผลกึ 
การสกดั การกลัน่ และโครมาโท 
กราฟี และน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ใหมแ่ละในชวีติจรงิ 

ธาตุเป็นสาร
บรสิุทธิท์ี่
ประกอบดว้ย
อะตอมชนิด
เดยีว
สารประกอบ
เป็นการน าธาตุ
ตัง้แต่ 2 ธาตุ 
มารวมกนัดว้ย
อตัราส่วนโดย
มวลคงที ่และ
จะมสีมบตัิ
แตกต่างไป
จากธาตุเดมิที่
เป็น
องคป์ระกอบ 
ซึง่สมบตับิาง
ประการที่
คลา้ยกนัและ
แตกต่างกนั 
สามารถจดั
กลุ่ม ส่วนการ
แยกสารเนื้อ
เดยีวและสาร
เนื้อผสมจะมี
วธิทีีแ่ตกต่าง
กนัไป 
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หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

 มาตรฐาน ว 8.1: 
ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละ
จติวทิยาศาสตรใ์น
การสบืเสาะหา
ความรู ้การ
แกป้ญัหา รูว้่า
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้
ส่วนใหญ่มรีปูแบบ
ทีแ่น่นอน สามารถ
อธบิายและ
ตรวจสอบไดภ้ายใต้
ขอ้มลูและเครื่องมอื
ทีม่อียูใ่นช่วงเวลา
นัน้ ๆ เขา้ใจว่า
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มมี
ความเกีย่วขอ้ง
สมัพนัธก์นั 
 

1. ตัง้ค าถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ
ความรูแ้ละความเขา้ใจทาง
วทิยาศาสตร ์หรอืความสนใจ หรอื
จากประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ ที่
สามารถท าการส ารวจตรวจสอบ
หรอืศกึษาคน้ควา้ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและเชื่อถอืได ้
2. สรา้งสมมตุฐิานทีม่ทีฤษฎรีองรบั 
หรอืคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบ หรอื
สรา้งแบบจ าลอง หรอืสรา้งรปูแบบ
เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
3. คน้ควา้รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้ง
พจิารณาปจัจยัหรอืตวัแปรส าคญั 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อปจัจยัอื่น ปจัจยัที่
ควบคุมไมไ่ด ้และจ านวนครัง้ของ
การส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ล
ทีม่คีวามเชื่อมัน่อยา่งเพยีงพอ 
4. เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ีอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจ
ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทัง้ทางกวา้ง
และลกึในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



36 
 

หน่วยท่ี/
ช่ือหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 
สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
เรียน 

  5. รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการ
ส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ 
ถูกตอ้ง ครอบคลุมทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ
ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม
หรอืความผดิพลาดของขอ้มลู 
6. จดักระท าขอ้มลูโดยค านึงถงึการ
รายงานผลเชงิตวัเลขทีม่รีะดบั
ความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มลู
ดว้ยเทคนิควธิทีีเ่หมาะสม 
7. วเิคราะหข์อ้มลู แปลความหมาย
ขอ้มลูและประเมนิความสอดคลอ้ง
ของขอ้สรปุหรอืสาระส าคญั เพื่อ
ตรวจสอบกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้
8. พจิารณาความน่าเชื่อถอืของ
วธิกีารและผลการส ารวจตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัความคลาดเคลื่อนของ
การวดัและการสงัเกต เสนอแนะ
การปรบัปรงุวธิกีารส ารวจ
ตรวจสอบ 
9. น าผลของการส ารวจตรวจสอบที่
ไดท้ัง้วธิกีารและองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ป
สรา้งค าถามใหม ่น าไปใชแ้กป้ญัหา
ในสถานการณ์ใหมแ่ละในชวีติจรงิ 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 กล่อมจนัทร ์ จนัทรศริ ิ (2556) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัเวบ็ช่วยสอนแบบสตอรีไ่ลน์เพื่อ
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรยีนไทยในโรงเรยีนนานาชาติ ระดบั Middle School 
(Grade 8) กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบั Middle School (Grade 8) ภาค
การศกึษาที2่/2556 จ านวน 30 คน โรงเรยีนนานาชาติ The American School of Bangkok โดย
เลอืกวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัประกอบไปด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลอืก แบบทดสอบอตันัย และแบบประเมนิ
แบบ Rubrics สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
และสถติ ิt-test dependent ผลการวจิยั พบว่า การใชเ้วบ็ช่วยสอนแบบสตอรีไ่ลน์เพื่อการพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรยีนไทยในโรงเรยีนนานาชาติ ระดบั Middle School (Grade 8) 
นัน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑเ์ท่ากบั 77.60/86.80 ซึง่สูงกว่าสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวส้่วนผลของการใช้
ภาษาไทยดา้นการอ่านของนักเรยีน ระดบั Middle School (Grade 8) หลงัเรยีนดว้ย เวบ็ช่วย
สอนแบบสตอรีไ่ลน์เพื่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรยีนไทยในโรงเรยีนนานาชาติ 
ระดบั Middle School(Grade 8) สงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 อมรรตัน์  ถงึใจ (2556) ได้ท าการศกึษาเกี่ยวกบัการเปรยีบเทยีบความสามารถด้าน
สตปิญัญา และความเชื่อมัน่ในตนเองของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจดัประสบการณ์
แบบโครงการกบัการจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์ โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัประกอบด้วย
นักเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จ านวน 2 ห้องเรยีน มนีักเรยีน 47 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มด้วยวธิจีบั
สลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัคือแผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ จ านวน 18 แผน 
แผนการจัดประสบการณ์แบบสตอรี่ไลน์จ านวน 18 แผน แบบทดสอบความสามารถด้าน
สติปญัญา จ านวน 15 ข้อ แบบสอบถามความเชื่อมัน่ในตนเอง จ านวน 10 ข้อ แบบสอบถาม
ความพงึพอใจทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ จ านวน 12 ขอ้ และแบบสอบถามความ
พงึพอใจทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์ จ านวน 12 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
คอื ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุตฐิานด้วย t-test (Independent 
samples) ผลการวจิยั พบว่า แผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการและแผนการจดัประสบการณ์
แบบสตอรีไ่ลน์ของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่2 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั88.08/85.00 และ 87.75/80.00  
ตามล าดบัและดชันีประสทิธผิลของการจดัประสบการณ์แบบโครงการของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่2
มคี่าเท่ากบั0.6707 ดชันีประสทิธผิลของการจดัประสบการณ์แบบสตอรี่ไลน์มคี่าเท่ากบั0.5632 
หมายความว่านักเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ67.07 และ56.32  ตามล าดบั
นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์แบบโครงการมคีวามสามารถดา้นสตปิญัญา
สูงกว่าการจดัประสบการณ์แบบสตอรี่-ไลน์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 นักเรยีนชัน้
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อนุบาลปีที่2  ที่ได้รบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสูงกว่าการจดั
ประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05  และนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่2 ที่
ไดร้บัการจดัประสบการณ์แบบโครงการกบัการจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์นักเรยีนมคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัมากทุกกจิกรรม 
 ชรนิภรณ์  สจัจธรรมวด ี (2555) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัการใช้วธิสีอนสตอรีไ่ลน์เพื่อ
พฒันาความสามารถทางการฟงั พูด ภาษาองักฤษและทกัษะสงัคมของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 การวจิยัมจีดุประสงคเ์พื่อศกึษาความสามารถในการฟงั พดูภาษาองักฤษ ของผูเ้รยีนหลงัการ
สอนโดยใชว้ธิสีอนสตอรีไ่ลน์ และเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะสงัคมของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการเรยีน
โดยใช้วธิสีอนสตอรี่ไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวจิยัเป็นนักเรยีน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดย
โรงเรยีนกาวลิะวทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม ่ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 อ
31201 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 36 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย 
แผนการสอนโดยใช้วิธสีอนสตอรี่ไลน์ จ านวน 6 แผน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางการฟงั พูดภาษาองักฤษและแบบวดัทกัษะสงัคม การวจิยั
ครัง้นี้วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและค่ารอ้ยละ ผลการวจิยัสรุป พบว่า 
นักเรยีนมคีวามสามารถทางการฟงั พูดภาษาองักฤษผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ คดิเป็นรอ้ยละ 50 
อยู่ในระดบัอ่อนหลงัการเรยีนโดยใช้วธิสีอนสตอรีไ่ลน์ ส่วนระดบัทกัษะสงัคมก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนโดยใช้วธิีสอนสตอรี่ไลน์ ไม่แตกต่างกนัอาจเนื่องมาจากทกัษะสงัคมเป็นทกัษะที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการปรบัปรุงและพฒันาตนเองในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นซึง่ระยะเวลาในการท าวจิยัมี
ค่อนขา้งจ ากดั 
 รวสิุดา  บานเยน็ (2555) ท าการศกึษาเกี่ยวกบั ผลของกระบวนการเรยีนรูโ้ดยวธิสีตอ-
รไีลน์ต่อความรู ้เจตคต ิและความตัง้ใจ โดยผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการบูรณาการความรูเ้กี่ยวกบัโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียด้วยการเรียนรู้วิธีสตอรีไลน์  โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Multistage Cluster Random Sampling) โดยสุ่มเขตการศกึษา ต าบล  อ าเภอ และโรงเรยีน และ
ศกึษาในนกัเรยีนมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่3 ทุกคนทีม่คีุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนดในโรงเรยีนทีสุ่่มได้
นักเรยีนในโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มทดลองมจี านวน 52 คน ส่วนกลุ่มควบคุมมจี านวน 44 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมนิความรู้ เจตคติ และแบบวดัระดบัความตัง้ใจในการตรวจคดั
กรองโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการแจก
แจง ความถี ่  รอ้ยละ วเิคราะหค์วามรู ้เจตคต ิและระดบัความตัง้ใจในการตรวจคดักรองโรคโลหติ
จางธาลสัซเีมยี โดยหาค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และทดสอบผลต่างของค่าเฉลีย่คะแนน
ความรู้ เจตคติ และความตัง้ใจในการตรวจคดักรองโรค ก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการทดสอบค่าทแีบบอสิระ (t-test for Independent Samples) 
ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่ของผลต่างคะแนนความรูเ้กี่ยวกบัโรคโลหติจางธาลสัซี
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เมยี เจตคตต่ิอการตรวจคดักรองโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และความตัง้ใจต่อการตรวจคดักรองโรค
โลหติจางธาลสัซเีมยี ก่อนและหลงัการทดลอง มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ที่
ระดบั 0.05 
 ไชยา  วเิชยีนล ้า (2554) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบัการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนระหว่างการเรยีนดว้ยบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุ่ม
แข่งขนั กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ Storyline Approachในรายวชิาระบบเครอืข่ายเบื้องต้นกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอืนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที่ 2 สาขาคอมพวิเตอร์
ธุรกจิ โรงเรยีนระยองพาณิชยการ ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 60 คนโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแข่งขนั และกลุ่ม Storyline Approach กลุ่มละ 30 คน ซึ่งได้มาโดย
วธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจงผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของบทเรยีนร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบกลุ่มแข่งขนั มีค่าเท่ากับ 3.61 ประสิทธิภาพของบทเรียนร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบ 
Storyline Approach มคี่าเท่ากบั 2.77  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มผู้เรยีนที่เรยีนด้วย
บทเรยีนร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุ่มแข่งขนั สูงกว่ากลุ่ม Storyline Approach อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และผูเ้รยีนทัง้ 2 กลุ่มมคีวามพงึพอใจในการเรยีนด้วยบทเรยีนที่
พฒันาขึน้ในระดบัมาก 
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนแบบสตอรี่-
ไลน์ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไวน้ัน้ ต้องใหน้ักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการลง
มอืปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบัชวีติจรงิของนักเรยีน ซึง่อาจจะดงึเอาสภาพแวดลอ้มที่
นักเรยีนคุน้เคยมาช่วยเสรมิการเรยีนรู้ เพื่อให้นักเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงด้วยตนเองซึ่งเป็น
วธิกีารทีจ่ะท าใหเ้กดิความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องทีไ่ดเ้รยีนรูเ้มื่อเกดิปญัหากบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืใน
ชวีติประจ าวนักส็ามารถใชก้ระบวนการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บั นอกจากนี้งานวจิยัส่วนใหญ่มคีวาม
สอดคล้องกนัในด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน คอื ผู้เรยีนที่ได้เรยีนจากการใช้ชุดการ
สอนจะท าใหก้ารเรยีนรูม้ผีลการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
 
 
 
 
 
 
 
 


