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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาควรจะสามารถ 

 1.  ใชท้กัษะดา้นต่าง ๆ ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้าระชวีวทิยาไดเ้ป็นอยา่งด ี

 2.  พฒันาทกัษะเฉพาะของสาระชวีวทิยาให้สามารถดําเนินกิจกรรมการเรยีนรูส้าระ

ชวีวทิยาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 จุดมุ่งหมายของการจดัการเรยีนรู ้กเ็พื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมกีารเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมตามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั ปญัหาเกีย่วกบัวธิกีารทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิมโนมต ิเกดิ

ทกัษะในการเรยีนรูท้ีด่ทีีค่าดหวงัยงัคงเป็นปญัหาสาํหรบัครตูลอดมา การทีค่รชูวีวทิยาจะจดัการ

เรยีนรูใ้หไ้ดผ้ลดตีามความมุ่งหมาย และนักเรยีนสามารถเขา้ใจบทเรยีนไดง้่ายขึน้ ครูจะต้องมี

ทกัษะทีใ่ชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นอยา่งด ี

 ทกัษะทีค่รตูอ้งมใีนการจดัการเรยีนรูม้อียู่หลายอย่าง แต่ละทกัษะย่อมมคีวามสาํคญัไม่

ยิง่หย่อนกว่ากนั สําหรบัในบทเรยีนน้ีจะกล่าวถงึเฉพาะทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้

ชวีวทิยาโดยตรง ส่วนทกัษะบางอย่างทีน่ักศกึษาไดเ้คยเรยีนมาบา้งแลว้ในวชิาพฤตกิรรมการ

สอนวทิยาศาสตร์นัน้ก็กลบัไปทบทวนใหม่ เพื่อความพรอ้มที่จะออกทําการฝึกสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 

 ทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัครชูวีวทิยา ไดแ้ก่ 

1.  ทกัษะการนําเขา้สูบ่ทเรยีน 

2.  ทกัษะการอธบิาย 

3.  ทกัษะการตัง้คาํถาม 

4.  ทกัษะการใชก้ระดานดาํ 

5.  ทกัษะการใชส้ือ่ทศันวสัดุและการเขยีนภาพโครงรา่ง 

6.  ทกัษะการจดัเตรยีมอุปกรณ์ชวีวทิยา 

 

 

บทท่ี 4 
ทกัษะในกระบวนการจดัการเรียนรู้สาระชีววิทยา 
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ทกัษะการนําเข้าสู่บทเรียน 

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ความพรอ้มของนกัเรยีนทีจ่ะรบัความรูห้รอืประสบการณ์ใหม ่

ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ทีส่าํคญั โดยทัว่ไปการนําเขา้สูบ่ทเรยีนมกัจะใชเ้มื่อเริม่บทเรยีนใหม ่หรอืเปลีย่น

เรื่องทีจ่ะสอน แต่การนําเขา้สู่บทเรยีนยงัใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดด้ว้ย กล่าวโดยสรุป การนํา 

เขา้สูบ่ทเรยีนอาจใชใ้นสถานการณ์ต่อไปน้ี 

1.  ก่อนเริม่ตน้เรือ่งใหม ่

2.  ก่อนมกีารบรรยาย อธบิาย หรอืซกัถาม 

3.  ก่อนให้นักเรยีนทํากิจกรรมหน้าชัน้เรยีน เช่น การรายงานผลการศึกษา ทดลอง  

การแสดงละคร การเล่านิทาน ฯลฯ 

4.  ก่อนทีค่รจูะสัง่งานนกัเรยีน 

5.  ก่อนการสาธติ การฉายสไลด ์และภาพยนตร ์

 การนําเขา้สูบ่ทเรยีนเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัในการจดัการเรยีนรูต่้อผูเ้รยีน ดงัน้ี 

 1.  ชว่ยกระตุน้นกัเรยีนใหม้คีวามพรอ้ม สนใจกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีค่รตูอ้งการใหเ้กดิการ 

เรยีนรู ้

2.  ช่วยในการแนะนํา เรื่องราว เหตุการณ์โดยใช้สิง่เรา้ที่ครูเป็นผูจ้ดัหาหรอืจดัทํา ซึ่ง

ดงึดูดความสนใจของนักเรยีนได้ด ีเช่น มลีกัษณะแปลก สสีนัสะดุดตา การทดลองสาธติที่น่า

ตื่นเตน้ น่าคน้หาคาํตอบ หรอืสิง่ทีเ่คลื่อนทีไ่ด ้หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นประจาํ 

3.  ช่วยให้บรรยากาศในการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทําให้การจดัการ

เรยีนรูบ้รรลุวตัถุประสงค ์

4.  ช่วยใหน้ักเรยีนสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างความรูเ้ดมิกบัสถานการณ์ใหม่ได ้เช่น 

การนําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยการทบทวนสิง่ทีเ่รยีนมาแลว้ 

5.  ชว่ยกระตุน้ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอน 

6.  นักเรยีนมศีรทัธาและเชื่อมัน่ในความสามารถดา้นการจดัการเรยีนรูข้องคร ูซึง่มผีล

ต่อสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งครแูละนกัเรยีน 

 7.  ช่วยให้นักเรยีนเกิดความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ที่ได้รบัจากการจดัการเรยีนรู้ได้

ชดัเจนและรวดเรว็ 

หลกัการนําเข้าสู่บทเรียน 

 1. พจิารณาเลอืกวธิกีารนําเขา้สูบ่ทเรยีนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ วยั ประสบการณ์เดมิ 

และเน้ือหาของบทเรยีน 

 2. ใชเ้วลาในการนําเขา้สูบ่ทเรยีนไมม่ากนกั อยูใ่นชว่งเวลา 5-10 นาท ี
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 3. การนําเขา้สู่บทเรยีนแต่ละครัง้ไม่ควรใชก้จิกรรมหลายลกัษณะ เพราะจะทําใหห้า

จุดเดน่ของเรือ่งไมไ่ด ้

 4. ครคูวรแสดงสหีน้า ท่าทางประกอบ หรอืเน้นเสยีงในสิง่ทีส่าํคญั เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิ

ความสนใจ 

 5. สามารถเชื่อมโยงสิง่ทีนํ่าเขา้สูบ่ทเรยีนไดอ้ยา่งกลมกลนืต่อเน่ืองเป็นเรือ่งเดยีวกนั 

 6. ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการอยู่เสมอ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความซํ้าซากจําเจ ซึ่งจะทําให้

นกัเรยีนลดความสนใจ 

 วิธีการนําเข้าสู่บทเรียน 

 การนําเข้าสู่บทเรียนมีอยู่หลายวิธี ครูควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และ

บทเรยีนชวีวทิยา ดงัน้ี 

1.  การใชอุ้ปกรณ์ทีเ่ป็นสื่อการสอน เช่น ของจรงิ รปูภาพ แผนภูม ิหุ่นจําลอง ฯลฯ เป็นตน้

การใชส้ือ่การเรยีนการสอนจะดงึดดูความสนใจขอนกัเรยีนไดม้าก 

  ตวัอย่าง  “การสอนเรื่องพืชใบเลี้ยงเด่ียวและใบเลี้ยงคู่” 

  ครนํูาตน้พชืชนิดต่าง ๆ มาใหน้ักเรยีนดู เช่น ตน้หญา้ขจรจบ ตอ้ยติง่ หญา้ปลอ้ง หญ้า 

แหว้หมู กก ขา้ว เขม็ เวอร์โนเนีย พุทธรกัษา ถัว่ ฯลฯ ให้นักเรยีนช่วยกนัพจิารณาถึงความ

แตกต่างทีเ่ป็นลกัษณะภายนอกร่วมกนัแลว้จดัแบ่งเป็นสองพวก คอื พวกพชืใบเลีย้งเดีย่ว และ

พชืใบเลีย้งคู่ การจดัในตอนแรกน้ีอาจจะยงัไมถู่กตอ้ง หลงัจากทีด่าํเนินการสอนจนไดห้ลกัเกณฑ์

การแบ่งทีถู่กตอ้งแลว้จงึกลบัไปพจิารณาสิง่ทีจ่ดัไวแ้ต่แรกใหมว่า่ถูกตอ้งหรอืไม ่

2.  การสรา้งสถานการณ์ เชน่ การสาธติ การทดลอง การแสดงนิทรรศการ 

 ตวัอย่าง  “การสอนเรื่องสตัวจ์าํพวกแมลง” 

  ครูจะจดันิทรรศการต่าง ๆ ไวท้ีมุ่มหอ้งหรอืบนป้ายนิเทศ เพื่อใหน้ักเรยีนไดศ้กึษา

ก่อนทีจ่ะเรยีน แลว้ใชค้าํถามเพือ่รวบรวมขอ้มลูลกัษณะของแมลงทีน่กัเรยีนสงัเกตได ้

3.  การเล่าเรือ่ง ครจูะใชป้ระสบการณ์มาเป็นบทนําเขา้สูเ่รือ่งทีจ่ะสอนได ้

 ตวัอย่าง  “การสอนเรื่องระบบนิเวศ” 

  ครอูาจจะเล่าเรือ่งเกีย่วกบัปา่ น้ําตก ทะเล ทีไ่ดเ้คยออกศกึษานอกสถานที ่และอาจจะ

ใชร้ปูถ่ายประกอบดว้ยจะทาํใหน้กัเรยีนตื่นเตน้ และสนใจทีจ่ะตดิตามบทเรยีน 

4.  การใชบ้ทความจากหนงัสอืพมิพ ์จากคาํประพนัธป์ระเภทรอ้ยกรอง จากสุภาษติ หรอื 

จากขอ้ความทีพ่บอยูต่ามแผน่ป้ายต่าง ๆ รวมถงึขอ้ความโฆษณาจากวทิย ุและโทรทศัน์ 

  ตวัอย่าง  “การสอนเรื่องการเกบ็รกัษาตวัอย่างพืชและสตัว”์ 

  ครอูาจจะนําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยใชข้า่วจากหนงัสอืพมิพ ์เรือ่งคนขายผกันําเอาฟอรม์าลนี 
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ไปใชแ้ชผ่กั มาเล่าใหน้กัเรยีนฟงั  

  การสอนเรื่องการสงัเคราะห์แสงของพชื ครูอาจจะใช้ข้อความให้นักเรยีนช่วยกนั

วจิารณ์ เชน่ขอ้ความ “ตน้ไมค้อืเพือ่นชวีติเจา้ชว่ยดดูก๊าซพษิแทนขา้” 

  การสอน “เรือ่งสตัวท์ีจ่ดัอยูใ่นพวกปลา” 

  ครอูาจจะใชบ้ทรอ้ยกรอง ซึง่เป็นกาพยห์อ่โคลงของเจา้ฟ้าธรรมาธเิบศร ์ชมปลา ซึง่

พรรณนาถงึชื่อปลาต่าง ๆ  

 5.  การร้องเพลง บทเพลง มากมายที่มคีุณค่าที่สามารถนํามาใช้นําเขา้สู่บทเรยีนได ้

และนักเรียนจะให้ความสนใจมาก ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนเป็นผู้ร้องก็ได้ นักเรียนจะรู้สึก

สนุกสนานและเรา้ใหต้ดิตามบทเรยีนต่อไป 

  ตวัอย่าง  “การสอนเรื่องชนิดของดอก” 

  ครอูาจจะนําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยใชเ้พลง อุทยานดอกไม ้ทีม่เีน้ือรอ้ง “..........ชม ผกา  

จาํปา จาํปี กุหลาบ ราตร.ี.........” 

  “เรือ่งการสงวนทรพัยากรปา่ไม”้ 

  ครอูาจจะนําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยรอ้งเพลง กลางดง กไ็ด ้

  “เรือ่งเกีย่วกบัสตัว”์ 

  ครอูาจจะใชเ้พลงเทีย่วเขาดนิซึง่เดก็ ๆ รอ้งกไ็ด ้เป็นตน้ 

  “เรือ่งโภชนาการ” 

  ครอูาจจะใชเ้พลงราํวงเกษตร ซึง่มเีน้ือรอ้ง “เกษตรน่ีหล่อจรงิ ๆ ผูห้ญงิเขาอยากรูจ้กั 

เกษตรกรน่ีหล่อยิง่นัก แม้นใครรู้จกักนิผกัฟร ีๆ เกษตรกรน่ีหล่อจรงิ ๆ ผูห้ญิงเขาอยากรูจ้กั 

เกษตรกรน่ีหล่อยิง่นกั แมน้ใครหลงเชื่อกนิเน้ือฟร ีๆ เกษตรกรน่ีหล่อจรงิ ๆ ผูห้ญงิเขาอยากรูจ้กั 

เกษตรกรน่ีหล่อยิง่นกั แมน้ใครหลงใหลกนิไขฟ่ร ีๆ เกษตร..........” เป็นตน้ 

6.  การสนทนาซักถาม ครูจะเป็นผู้ตัง้คําถามที่ต่อเน่ืองกันให้นักเรียนตอบ จนได้

คาํตอบทีจ่ะนําเขา้สูเ่รือ่งทีจ่ะสอน 

  ตวัอย่าง การสอน “เรื่องการงอกของเมลด็” 

  คร ู  : ใครเคยเพาะเมลด็พชืบา้ง 

  นกัเรยีน : (หลาย ๆ คนยกมอื) 

  คร ู  : นกัเรยีนเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชเ้พาะอยา่งไร 

  นกัเรยีน : (ตอบถงึการเตรยีมกระบะ และ วสัดุทีใ่ชเ้พาะ) 

  คร ู  : ทราบไหมวา่การงอกของเมลด็ตอ้งการอะไรบา้ง 

  นกัเรยีน : (ตอบถงึปจัจยัต่าง ๆ เทา่ทีส่งัเกตได-้อาจจะถูกหรอืผดิ) 
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  คร ู  : เอาละวนัน้ีเราจะมาศกึษาถงึการงอกของเมลด็ แลว้นกัเรยีนจะได ้

     ทราบการงอกของเมลด็นัน้ตอ้งการปจัจยัอะไรบา้ง 

 7.  การทบทวนบทเรยีนเดมิ ครูจะใชค้ําถามซกัถามถงึความรูเ้ดมิที่นักเรยีนเคยเรยีน

มาแลว้ เป็นการปพูืน้ฐานทีจ่ะนําไปสูบ่ทเรยีนใหม ่

    ตวัอย่าง การสอน “เรื่องการแบง่เซลล”์ 

    คร ู  : เซลลค์อือะไร 

   นกัเรยีน : (กอ้นโปรโตพลาสมทีห่อ่หุม้ดว้ยเยือ่บาง ๆ) 

    คร ู  : เซลลม์คีวามสาํคญัต่อสิง่มชีวีติอยา่งไร 

    นกัเรยีน : (เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่กีจิกรรมเพือ่การดาํรงชวีติของสิง่มชีวีติ) 

    คร ู  : การเจรญิเตบิโตของสิง่มชีวีติและการขยายพนัธุข์องสิง่มชีวีติ 

     เกีย่วขอ้งกบัเซลลอ์ยา่งไร 

    นกัเรยีน : (การเพิม่จาํนวนของเซลล)์ 

    คร ู  : วนัน้ีเราจะมาศกึษาถงึเรือ่งการแบ่งเซลลข์องสิง่มชีวีติซึง่ทาํใหม้ ี

     การเจรญิเตบิโตและเกีย่วขอ้งกบัการสบืพนัธุ ์

 8.  การเล่นเกม การสอนโดยใหน้ักเรยีนเล่นเกมเป็นเรื่องที่นักเรยีนสนใจมาก เพราะ

โดยธรรมชาตแิลว้นักเรยีนชอบทีจ่ะแสดงความสามารถในดา้นการแขง่ขนักนัอยูแ่ลว้ ดงันัน้การ

เล่นเกมในการนําเขา้สูบ่ทเรยีนเป็นสิง่เรา้ทีท่าํใหน้กัเรยีนกระตอืรอืรน้ทีจ่ะตดิตามบทเรยีนไดด้ ี

    ตวัอย่าง การสอน “เรื่องชนิดของผล” 

    ครอูาจแบ่งกลุ่มนกัเรยีนใหแ้ขง่ขนักนัเขยีนชื่อผลไมช้นิดต่าง ๆ ในเวลาทีก่ําหนดให้

ไดม้ากชนิดทีส่ดุ แล้วครูให้นักเรยีนช่วยกนัจดัแบ่งกลุ่มผลไม้ ซึ่งนักเรยีนอาจจะแบ่งเป็นสอง

พวกคอื พวกผลเดีย่วกบัพวกผลกลุ่ม ตามลกัษณะทีน่กัเรยีนสงัเกตได ้(ซึง่อาจจะยงัไมถู่กตอ้ง) 

    ครบูอกนักเรยีนว่าการแบ่งกลุ่มของผลตามเกณฑข์องนกัเรยีนนัน้ยงัตดัสนิไม่ไดว้่า

ถูกตอ้งหรอืไม ่เราจะมาศกึษาถงึเกณฑท์ีใ่ชแ้บ่งชนิดของผลกนั แลว้เราจะมาพจิารณาผลงานน้ี

กนัอกีทวีา่ สามารถจะแบ่งชนิดของผลเป็นกีป่ระเภท 

 9.  การตัง้ปญัหาใหข้บคดิและเปิดอภปิราย 

    ตวัอยา่ง เช่น การนําเขา้สูบ่ทเรยีนเรื่อง “ประโยชน์ของพชื” ครอูาจตัง้ปญัหาว่า ถา้

โลกขาดพชืสเีขยีวจะเป็นอยา่งไร 

    เรื่อง “บทบาทของจุลนิทรยี์ในระบบนิเวศ” ครูอาจตัง้ปญัหาว่า ถ้าโลกเราขาด

สิง่มชีวีติพวกจุลนิทรยีจ์ะเกดิอะไรขึน้บา้ง 
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ทกัษะการอธิบาย 

 การจดัการเรยีนรูไ้ม่ว่าจะเป็นแบบใดจะต้องมกีารอธบิายเสมอ เพราะการอธบิายเป็น

การสื่อความหมายขัน้พืน้ฐานระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนั ดงันัน้

ครูจะต้องฝึกทกัษะในการอธบิายใหม้คีวามชํานาญ การอธบิายไม่ได้หมายถึงการพูดอธบิาย

เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่รวมถงึการกระทาํหรอืกระบวนการใด ๆ ทีส่ามารถทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ

หายสงสยั หรอือาจจะเป็นไปในลกัษณะของการขยายความ ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจดขีึน้ ดงันัน้

การอธบิายจงึอาจจะกระทาํในรปูของการตคีวาม การทดลอง สาธติ หรอืการอา้งตวัอยา่ง กไ็ด ้

 นักศึกษาที่ทําการสอนใหม่ ๆ มกัจะประสบกบัปญัหาในการอธิบายแล้วนักเรยีนไม่

สามารถทีจ่ะเขา้ใจได ้สาเหตุทีพ่บอยูเ่สมอเกีย่วกบัการอธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจไม่ไดน้ัน้มาจาก

ครขูาดความชาํนาญ สิง่เหล่าน้ีสามารถแกไ้ขไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ครตูอ้งมคีวามพรอ้ม ตอ้งเตรยีมตวัล่วงหน้าวา่จะอธบิายอยา่งไร จงึจะเหมาะสมกบั 

เรื่องที่สอน จะเลือกใช้คําพูดอย่างไร ครูบางคนชอบอธิบายโดยใช้ศพัท์ภาษาองักฤษปนกบั

ภาษาไทยโดยไม่จําเป็น โดยปกตวิชิาชวีวทิยามคีําศพัทท์ีจ่ําเป็นตอ้งใชม้ากมายอยู่แลว้ ดงันัน้

ศพัท์ที่ไม่ใช่ศพัทเ์ทคนิคกไ็ม่ควรนํามาใชป้ะปนกนัจนทําใหภ้าษาที่ใชอ้ธบิายฟงัไม่รูเ้รื่องหรอื

เกดิความสบัสน 

 2. การทีจ่ะอธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้ครจูะตอ้งมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนัน้ ๆ อยา่งถ่องแท ้ 

นัน่คอื ครจูะตอ้งมคีวามรูด้ ีเพราะถา้ครยูงัไมเ่ขา้ใจในเน้ือเรื่องทีจ่ะสอนเป็นอยา่งดแีลว้ จะทาํให้

ขาดความเชื่อมัน่ เมื่ออธบิายไปแลว้นักเรยีนยงัไม่หายสงสยัครจูะไม่สามารถหาคําอธบิายทีจ่ะ

มาเสรมิหรอืขยายความได ้

 3. การใชส้ือ่การสอน หรอือุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ชว่ยประกอบในการอธบิาย จะ 

เขา้ใจดขีึน้ การยกตวัอยา่งในเชงิเปรยีบเทยีบ จะชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจไดด้ขีึน้ 

 4. บุคลกิภาพของครมูสีว่นสาํคญัในการชว่ยในการอธบิาย บางครัง้ครพูดู เรว็ รวั พดู 

ไมช่ดั เสยีงคอ่ยหรอืดงัเกนิไป เสยีงทุม้ หรอืแหลมมากเกนิไป สิง่เหล่าน้ีมผีลต่อการอธบิายแลว้

ทําให้ผู้เรียนไม่เข้าใจได้ นอกจากน้ีด้านอารมณ์ของครูก็มีส่วนทําให้การอธิบายไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ได ้เช่น ครแูสดงอาการเบื่อหน่าย ไม่สบอารมณ์ โดยแสดงออกทางสหีน้าหรอืวาจา 

เมื่ออธบิายแล้วนักเรยีนยงัไม่เขา้ใจต้องอธบิายซํ้า บางครัง้ครูอาจจะตําหนินักเรยีนก่อนที่จะ

อธบิายซํ้าใหม ่ซึง่การกระทาํเชน่น้ีไมเ่ป็นผลดกีบัทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน 

 ขบวนการอธบิายทีด่คีวรประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่าํคญั 3 ขัน้ ไดแ้ก่ การนํา การอธบิาย

สาระสาํคญั และสรปุ 
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 การนํา เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรยีน เพื่อที่จะนําไปสู่สาระสําคญัที่ครูต้องการ

อธบิาย 

 การอธบิายสาระสาํคญั ครคูวรปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

 1. การใชภ้าษา ควรเป็นภาษางา่ย ๆ ทีส่ามารถอธบิายไดช้ดัเจน อยา่ใชส้าํนวนที ่

ยอกยอ้น หรอื ใชค้ําพดูทีฟุ่่มเฟือย ควรเลอืกคาํทีใ่หค้วามหมายตรงทีสุ่ด มคีรอูาจารยไ์มน้่อยที่

ชอบใช้ภาษาที่เยิน่เยอ้ในการอธบิาย เช่น การแปลศพัท์ภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาบาลี

สนัสกฤตซึง่ทาํใหต้อ้งแปลเป็นภาษาไทยอกีทาํใหเ้สยีเวลา เช่น Primary consumer แปลเป็น 

ผูบ้รโิภคปฐมภมู ิซึง่ตอ้งมาอธบิายวา่ผูบ้รโิภคลาํดบัที ่1 คอื ผูก้นิ ผูผ้ลติ เป็นอาหาร เป็นตน้  

 เวลาทีใ่ชอ้ธบิายไมค่วรนานเกนิไป การอธบิายแต่ละตอนควรอยูใ่นช่วงระยะเวลา 8-12 

นาท ีแต่คําอธบิายนัน้ จะต้องครอบคลุมใจความสําคญัของเน้ือเรื่องได้หมด การใช้เวลานาน

เกนิไปทาํใหผู้เ้รยีนขาดความสนใจได ้

 2. อธบิายจากสิง่ทีง่า่ยไปหาสิง่ทีย่าก ถา้เริม่อธบิายจากสิง่ทีย่ากจะทําใหน้ักเรยีนขาด

ความสนใจและเบื่อหน่ายได ้

 3. สื่อการสอน อุปกรณ์หรอืตวัอย่างที่ประกอบการอธบิายควรเป็นสิง่ที่น่าสนใจ ควร

เป็นสิง่ทีใ่กลช้ดิตวัซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีน 

 4. ทา่ทางของครตูอ้งวอ่งไว ยิม้แยม้ ไมเ่นือยหรอืเครง่เครยีดเกนิไป 

 การสรุป เมื่ออธบิายสาระสาํคญัเสรจ็แลว้จะตอ้งสรุปใจความสําคญัใหแ้จ่มชดัใหไ้ด้

ใจความครบถว้นอกีครัง้หน่ึง 

 

ทกัษะการใช้คาํถาม 

 ในกจิกรรมการเรยีนรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะต้องเกี่ยวขอ้งกบัการใช้คําถามเสมอ ครู

จําเป็นต้องใช้คําถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพฒันาความคิด และค้นหาคําตอบด้วยการคิด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ทีอ่อกแบบการเรยีนรูโ้ดยการสาธติ การทดลอง 

และการสบืคน้ เป็นตน้ ดงันัน้ครจูะตอ้งคดิใหด้ก่ีอนจะถามคําถาม ตอ้งรูจ้กัประเภทของคําถาม 

ตลอดจนมทีกัษะในการตัง้คาํถาม 

 คาํถามมปีระโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรูห้ลายประการซึง่อาจสรปุไดด้งัน้ี 

 1. ใชค้ําถามเป็นสื่อเพื่อสํารวจและทบทวนพืน้ความรูเ้ดมิของนักเรยีน ครูสามารถใช้

คาํตอบของนกัเรยีนเป็นสือ่นําไปสูก่ารเรยีนการสอนบทเรยีนใหมไ่ด ้

 2. ใชค้ําถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรยีนไดใ้นทุกขัน้ตอนของการเรยีนรู ้เช่น 

ใช้คําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน ถามให้เกิดการสงัเกต ให้ยกตัวอย่าง เป็นต้น การสนทนา
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ระหว่างครูและนักเรยีนตลอดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยนักเรยีนต้องคอยตอบคําถามของครู หรอื

เมือ่นกัเรยีนสงสยัแลว้ถามครจูะชว่ยตรงึความสนใจของนกัเรยีนไดต้ลอดการเรยีนรู ้

 3. เสรมิสรา้งความสามารถในการคดิใหน้กัเรยีน ฝึกคดิหาคาํตอบ หาเหตุผล และสรา้ง

องคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึง่จะเป็นนิสยัในการคดิทีด่ตีดิตวันกัเรยีนไปตลอด 

 4. การใชค้าํถามชว่ยใหเ้กดิการอภปิรายอยา่งต่อเน่ือง ขยายความคดิและแนวทางการ

เรยีนรูต้ลอดจนการทดลองขอ้สรปุซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์หม ่

 5. ชว่ยใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกระบวนการเรยีนรู ้เชน่ นกัเรยีนมโีอกาสไดแ้สดงความ

คดิเหน็ การถามขอ้สงสยั เป็นตน้ 

 6. ชว่ยใหเ้กดิการคน้ควา้หาความรูใ้หมเ่พิม่เตมิ เป็นการปลกูฝงันิสยัรกัการคน้ควา้หา 

คาํตอบดว้ยตนเอง 

 7. ชว่ยใหค้รปูระเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีนและจดัการเรยีนรูข้องคร ู

 8. ใชค้าํถามเพือ่ทบทวนและสรปุบทเรยีนเพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนั 

 ชนิดของคาํถาม 

 ถา้แบ่งชนิดของคาํถามอยา่งกวา้ง ๆ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

 1. คาํถามทีม่คีาํตอบเฉพาะเจาะจง เป็นคาํถามทีม่คีาํตอบเดยีว ใชค้วามคดิขัน้พืน้ฐาน

ไดแ้ก่ คาํถามประเภทความจาํ หรอืใชก้ารสงัเกตบา้ง คาํถามประเภทน้ีแมว้่าจะมลีกัษณะงา่ยไม่

ต้องใชค้วามคดิมากนักกต็าม แต่กม็ปีระโยชน์ในดา้นการกระตุ้นใหน้ักเรยีนไดร้ะลกึถงึความรู้

หรอืประสบการณ์เดมิ หรอืเพื่อพจิารณาจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เน่ืองจากคําถาม

ประเภทน้ีเป็นคําถามแบบแคบ จึงเหมาะที่จะเป็นคําถามเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน โดยครูถาม

นกัเรยีนเป็นรายบุคคล ตวัอยา่งคาํถามแบบน้ี เชน่ 

 1.1 สารสเีขยีวในพชืสเีขยีวคอือะไร (ความจาํ) 

 1.2 มา้น้ําเป็นสตัวท์ีจ่ดัอยูใ่นคลาส (CLASS) อะไร (ความจาํ) 

 1.3 การดาํรงชวีติของอลัจแีละราของพวกไลเคนสเ์ป็นแบบใด (ความจาํ) 

 1.4 ทาํไมพชืทะเลทรายจงึตอ้งเปลีย่นใบเป็นหนาม (การสงัเกต) 

 1.5 จากการทดลองน้ีนกัเรยีนสามารถรวบรวมขอ้เทจ็จรงิอะไรไดบ้า้ง (การสงัเกต) 

 1.6 ทาํไมจงึไมจ่ดัคา้งคาวไวใ้นพวกเดยีวกบัพวกสตัวปี์ก (การสงัเกต) 

2. คาํถามชนิดทีนํ่าไปสูก่ารคดิคน้ เป็นคาํถามชนิดกวา้งมคีาํตอบไดห้ลายอยา่ง มกัจะถาม

ความเขา้ใจ การนําไปใช ้การเปรยีบเทยีบ กระบวนการคาํถามประเภทน้ี อาจตอ้งการคาํอธบิาย 

เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคดิเหน็อย่างกว้างขวาง การตัง้คําถามอย่างน้ีจะต้องสร้าง
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สถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาทีไ่มเ่หมอืนกบับทเรยีน นกัเรยีนจะไดใ้ชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาแลว้วเิคราะห์

ปญัหา คาํตอบทีไ่ดจ้ะเป็นแบบการทาํนายการตัง้สมมตฐิาน และการอา้งองิ ตวัอยา่งเชน่ 

  2.1 การควบคุมแมลงศตัรพูชืโดยวธิชีวีภาพมผีลดกีวา่การใชส้ารเคมหีรอืไมอ่ยา่งไร 

  2.2 จากความรูใ้นเรื่องการทดสอบสารอาหาร ถา้ตอ้งการตรวจปสัสาวะว่ามน้ํีาตาล

ปนเป้ือนหรอืไมจ่ะทาํอยา่งไร 

  2.3 จากแผ่นป้ายตามถนนทีม่ขีอ้ความว่า “ต้นไมค้อืเพื่อนชวีติ เจา้ดูดแก๊สพษิแทน

ขา้” นัน้ หมายความวา่อยา่งไร 

  2.4 ระบบหมุนเวียนโลหิตแบบปิด และเปิดแตกต่างกนัอย่างไร นักเรียนคิดว่า

ระบบไหนจะมปีระสทิธภิาพทีด่กีวา่กนั เพราะอะไร 

  2.5  จงเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง RESPIRATION ในเน้ือเยื่อกบั RESPIRATION 

ในปอดของคน 

  2.6 ทาํไมแก๊สคารบ์อนมอนนอกไซดจ์งึจดัว่าเป็นแก๊สพษิ เมื่อร่างกายไดร้บัเขา้ไป

โดยการหายใจ 

  2.7 มเีหตุผลอย่างไรที่แสดงว่าระบบประสาทของพลานาเรยีเจรญิกว่าระบบใย

ประสาทของไฮดรา 

  2.8 การผสมเทยีมปลามปีระโยชน์อยา่งไร 

  2.9 การเจริญของตัวอ่อนภายในตัวแม่มีประโยชน์ต่อตัวอ่อนและต่อ species 

อยา่งไร 

  2.10 โครงกระดูกภายนอกลําตวัจะเป็นอุปสรรคต่อการเจรญิเติบโตของสตัว์พวก

แมลงและอารโ์ทปอดอื่น ๆ อยา่งไร และมนัจะแกป้ญัหาน้ีไดอ้ยา่งไร 

  

 ประเภทของคําถามนอกจากจะแบ่งเป็น 2 แบบ ดงักล่าวมาแลว้ยงัมกีารแบ่งเป็นแบบ

ต่าง ๆ มากมายตามความเหมาะสมในแต่ละวิชา สําหรบัวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์อื่น ๆ 

กจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นในเรือ่งการทดลอง การอภปิรายซกัถาม ดงันัน้คาํถามทีเ่หมาะสม

กบัการเรยีนการสอนจงึควรมคีวามสอดคลอ้งกบัขัน้ต่าง ๆ ของกระบวนการ สบืเสาะสอบสวน 

ซึง่ม ี5 ขัน้ดงัน้ี 

1.  คาํถามขัน้การสงัเกต 

2.  คาํถามขัน้การอธบิาย 

3.  คาํถามขัน้การทาํนาย 

4.  คาํถามขัน้การออกแบบการทดลอง 

5.  คาํถามขัน้นําไปใช ้
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1.  คาํถามขัน้การสงัเกต การสงัเกตเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

โดยใชร้ะบบประสาทต่าง ๆ รวมถงึการใชเ้ครื่องมอืช่วยประสาทสมัผสั คําถามทีใ่ชนํ้าไปสู่การ

สงัเกต เป็นคําถามที่ต้องการใหผู้ต้อบใชป้ระสาทสมัผสัในการรบัรูแ้ละรวบรวมขอ้มูล คําตอบ

ของคาํถามชนิดน้ีจะไดจ้ากประสบการณ์ซึง่ไดจ้ากการฟงั การสมัผสั การเหน็ การดมกลิน่ และ

การรบัรส นบัไดว้่าเป็นคาํถามเบือ้งตน้ทีส่าํคญัยิง่ในการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

คาํถามทีนํ่าไปสูก่ารสงัเกตมกัจะเป็นคาํถามเกีย่วกบัเรื่องต่าง ๆ ของวตัถุ หรอืประสบการณ์ ซึง่

เป็นสิง่เรา้ ลกัษณะคาํถามจะเป็นการถามถงึ โครงสรา้ง พฤตกิรรม ปรมิาณ สมบตั ิและคุณภาพ 

  ตวัอย่าง 

 - จากภาพลาํตน้ของหญา้ทีต่ดัตามขวางทีเ่หน็ในกลอ้งจุลทรรศน์ กลุ่มทอ่ลาํเลยีง  

(vascular bundle) มกีารจดัเรยีงตวักนัอยา่งไร (ถามโครงสรา้ง) 

 - เมือ่ตม้สารละลายเบเนดกิตก์บัน้ําตาลกลโูคสจะไดส้อีะไร (สมบตั)ิ 

 - ลกัษณะทีส่าํคญัของพวกแมลงไดแ้ก่อะไรบา้ง (โครงสรา้ง) 

 - ลกัษณะภายนอกของลาํตน้ของพชืทัง้สองชนิดน้ี (ตน้ตอ้ยติง่ กบั ตน้หญา้ขจรจบ)  

แตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง (โครงสรา้ง) 

 - พลานาเรยีที่ตดัแบ่งครึ่งลําตวัออกเป็นสองท่อน (ผลจากการทดลองในสปัดาห์

ก่อน) มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไรบา้ง (โครงสรา้ง) 

 - การงอกของเมลด็ถัว่กบัเมลด็ขา้วโพด (ทีเ่พาะไว)้ ต่างกนัหรอืเหมอืนกนัอย่างไร 

(โครงสรา้ง) 

  - แหล่งทีอ่าศยัน้ําจดืในภาพน้ี (หรอืจากแหล่งเรยีนรู)้ เป็นแบบทีเ่รยีกวา่อะไร 

  - มพีชืกีช่นิดทีข่ ึน้อยูใ่นบรเิวณน้ี (ถามจากแหล่งเรยีนรู)้ (ปรมิาณ) 

  - ในสระน้ีมพีชืขึน้หนาแน่นบรเิวณไหน (ถามจากแหล่งเรยีนรู)้ (ปรมิาณ) 

  - บรเิวณรมิสระน้ํามแีมลงอะไรอาศยัอยูบ่า้ง (จากแหล่งเรยีนรู)้ 

 2. คาํถามขัน้การอธิบาย เป็นคําถามทีต่อ้งใชข้อ้มลูในการตอบ คําถามประเภทน้ีจะ

ช่วยให้ผู้ตอบเกดิทกัษะในการแปลความหมายจากขอ้มูล การให้เหตุผล สรุปผลการทดลอง 

ขอ้ดสีาํหรบัครผููส้อนคอืทาํใหรู้ถ้งึระดบัความเขา้ใจของนกัเรยีน 

  ตวัอย่าง 

  - เหตุใดกราฟการเจรญิเตบิโตของแมลงจงึมลีกัษณะเป็นขัน้บนัได 

  - คลอโรฟิลลเ์กีย่วขอ้งกบัขบวนการสงัเคราะหแ์สงของพชือยา่งไร 

  - จากการทดลองเลีย้งมอดแป้งในขวดพลาสตกิ เมือ่ประชากรมอดแป้งเจรญิถงึจุด 

หน่ึงแลว้กจ็ะลดลง การลดลงของประชากรมอดแป้งน้ีเกดิจากปจัจยัอะไร 
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  - ถา้เลีย้งสิง่มชีวีติอื่น เชน่ พารามเีซยีมในสภาพเดยีวกบัมอดแป้งจะไดก้ราฟ 

เชน่เดยีวกนัหรอืไม ่

  - ทาํไมมา้น้ําจงึจดัเป็นพวกเดยีวกบัปลา 

  - จากภาพใบไมต้ดัตามขวางในกลอ้งจุลทรรศน์น้ี นกัเรยีนบอกไดไ้หมวา่เหตุใด  

ดา้นหลงัใบไมจ้งึมสีเีขยีวเขม้กวา่ดา้นทอ้งใบ 

  - ทาํไมสตัวท์ีอ่ยูใ่นเขตทุง่หญา้จงึมลีกัษณะวอ่งไวและวิง่ไดเ้รว็ 

 - ในการตอนต้นไม้ทําไมเราจึงต้องควัน่และลอกเปลือกไม้ออกก่อนที่จะหุ้มด้วย

เครือ่งตอน 

3. คาํถามขัน้การทํานาย เป็นคําถามที่มุ่งเน้นใหผู้ต้อบใช้เหตุผล ในการคาดคะเน

เหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยใชป้ระสบการณ์หรอืความรูเ้ดมิจากขอ้มลูทีส่อบถามไดม้า

คาดคะเน คอื การตัง้สมมตฐิาน เพื่อแสดงว่ากฎเกณฑท์ีเ่ป็นจรงิในสถานการณ์หน่ึง จะเป็นจรงิ

ในสถานการณ์อื่นดว้ยหรอืไม ่คาํถามประเภทน้ีนกัเรยีนจะตอ้งใชค้วามสามารถมาก เป็นคาํถาม

ทีล่กึกวา่การอธบิาย 

  ตวัอย่าง 

 - ในนาขา้วกบัสวนไม้ผลถ้าไม่มแีมลงที่เป็นประโยชน์ต่อการถ่ายละอองเรณูเลย    

จะมผีลกระทบต่อนาขา้วหรอืไมผ้ลหรอืไมอ่ยา่งไร 

 - ถา้คนทัง้โลกไมบ่รโิภคเน้ือสตัวเ์ลย นกัเรยีนคดิว่าจะมผีลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติ

อยา่งไร 

 - การเจรญิของประชากรพารามเีซี่ยมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าใส่สิง่มชีวีติที่เป็น

อาหาร เช่น ยสีต์ หรอืถา้ใส่ตวัทีก่นิพารามเีซีย่ม เช่น Didinium หรอืใส่พารามเีซีย่มอกีสปีชสี์

หน่ึงลงไป 

 - ถา้เจาะเลอืดขณะกลัน้ลมหายใจนาน ๆ เลอืดน่าจะมสีภาพเป็นอยา่งไร 

 4. คาํถามขัน้การออกแบบการทดลอง เป็นคําถามทีผู่ต้อบเสนอแนวคดิวางโครงการ 

หรอืเสนอแผนงาน ผูต้อบจะต้องใชค้วามคดิ โดยนําความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิมาผนวก

กบัความคดิของตนเอง เพือ่เป็นคาํตอบ 

  ตวัอยา่ง 

 - จะออกแบบการทดลองอย่างไรเพื่อทดสอบว่าส่วนที่เป็นสเีขยีวของพชืเท่านัน้ที่

สรา้งอาหารได ้

 - ในการทาํนาขา้วพบวา่มศีตัรทูีท่าํลายตน้ขา้วหลายชนิด เชน่ ปนูากดักนิตน้ขา้ว  
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แมลงทําลายยอดขา้วและดูดกนิน้ําเลีย้ง นักเรยีนมวีธิกีําจดัไดอ้ย่างไร จงึจะทําใหข้า้วเสยีหาย

น้อยทีส่ดุ 

 - นักเรยีนจะออกแบบการทดลองอย่างไร เพื่อพสิูจน์ว่ากล้วยทีป่ลอกเปลอืกทิ้งไว้

แลว้เป็นสน้ํีาตาลนัน้เกดิจากการทาํปฏกิริยิากบัแก๊สไนโตรเจน 

 - ถา้ตอ้งการทราบวา่สขีองดอกมผีลต่อการดงึดดูผึง้ใหม้าผสมเกสร นกัเรยีนจะวาง 

แผนการทดลองอยา่งไร 

 5. คาํถามขัน้การนําไปใช้ เป็นคําถามในลกัษณะทีนํ่าไปใชใ้หเ้กดิวธิกีารใหม่ ผูต้อบ

ตอ้งอาศยัความคดิพืน้ฐานและความเขา้ใจ นําเอาความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บัไปใชก้บัสถานการณ์อื่น ๆ 

ไดอ้ย่างถูกต้อง ครูจงึควรกําหนดสถานการณ์ใหม่ทีแ่ตกต่างจากตําราเพื่อใหน้ักเรยีนไดค้ดิคน้

หาวธิแีกป้ญัหา 

  ตวัอย่าง 

 - เมือ่เรยีนรูค้วามเป็นอยูแ่ละอุปนิสยัของปลวกมาแลว้ ถา้จะกาํจดัปลวกใหไ้ดผ้ลด ี

ควรจะทาํอยา่งไร 

 - จากความรูเ้รือ่งการคายน้ําของพชื นกัเรยีนจะมวีธิกีารยา้ยตน้ไมโ้ดยไมใ่หต้น้ไม ้

ตาย จะทาํอยา่งไร 

 - ถา้เรามสีวนผลไมอ้ยูแ่ลว้คดิจะเลีย้งผึง้ดว้ย จะไดป้ระโยชน์ทางใดบา้ง 

 - กาํจดัผกัตบชวาโดยการนํามาตากใหแ้หง้แลว้นํามาใชเ้พาะเหด็ฟางจะไดผ้ลด ี

เทา่กบัฟางขา้วหรอืไม ่

 

หลกัในการใช้คาํถาม 

ในการเรยีนการสอนนอกจากครูจะมคีวามสามารถในการตัง้คําถามไดอ้ย่างเหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพแล้วครูยงัต้องมศีลิปะในการใช้คําถามใหด้งึดูดความสนใจของผู้ตอบด้วย 

หลกัในการใชค้าํถามทีค่รคูวรคาํนึง ไดแ้ก่ 

 1. ภาษาที่ใช้ควรจะเป็นภาษาง่าย ๆ ผู้ฟงัเขา้ใจคําถามได้ทนัท ีไม่ควรจะมกีารเล่น

สาํนวน ลกัษณะคาํถามจะตอ้งชดัแจง้ไมค่ลุมเครอื หรอืทาํใหผู้ต้อบคดิไปไดห้ลายทาง ทีไ่มต่รง

กบัความมุง่หมายของคาํถาม 

 2. ครูจะต้องถามคําถามดว้ยความมัน่ใจ นัน่คอื ครูจะต้องรูว้่าตนกําลงัสอนอะไร คําถาม  

ทีใ่ชจ้ะทําใหป้ระสบผลสําเรจ็หรอืไม่ ควรใชค้ําถามประเภทไหนในแต่ละลําดบัขัน้ และเมื่อถาม

คําถามแลว้ นักเรยีนควรจะตอบไดใ้นแนวทางอย่างไร และถ้านักเรยีนไม่เขา้ใจคําถามจะเสรมิ

คาํถามอยา่งไร 
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 3. ลกัษณะของคาํถามควรจะถามน้อย ๆ เทา่ทีจ่าํเป็น การใชค้าํถามทีม่ขีอ้ความ 

อธบิายชี้แนะคําตอบของคําถามจะไม่ช่วยใหน้ักเรยีนไดใ้ชค้วามคดิ คําถามแต่ละแบบทัง้แบบ

แคบและแบบกวา้ง ควรจะถามใหไ้ดส้ดัส่วนกนั เพราะคําถามแบบแคบกม็คีวามจาํเป็นในการที่

จะใชเ้ป็นคาํถามพืน้ฐานนําไปสูก่ารถามแบบกวา้ง 

 4. การเวน้ระยะสาํหรบัใหน้ักเรยีนคดิ เมื่อถามคําถามแลว้ควรเวน้ระยะเวลาใหน้ักเรยีน

คดิพอสมควร ซึง่อาจเป็นเวลาประมาณ 5-7 วนิาท ีแต่ไมค่วรใหเ้วลามากเกนิไป เพราะจะทาํให้

นกัเรยีนตดินิสยัทีค่ดิชา้ 

 5. ควรถามนักเรยีนใหท้ัว่ถงึทุกคนเพื่อใหน้ักเรยีนไดแ้สดงความสามารถในการตอบ

เท่าที่สงัเกตนักศึกษาที่ออกทําการฝึกสอนฝึกงาน จะพบว่า นักศกึษาชอบถามเรยีงตามเลข

ประจําตวัหรอืเรยีกถามตามลําดบัที่นัง่ก่อนหลงั เพราะนักเรยีนจะไม่สนใจฟงัคําถามที่คนอื่น

ตอบ จะคอยเตรยีมตวัแต่ปญัหาทีจ่ะมาถงึตนเองเท่านัน้ การถามใหน้ักเรยีนตอบพรอ้ม ๆ กนั

ทัง้หอ้งไมค่วรใชอ้ยา่งยิง่ เพราะไมส่ามารถวดัความเขา้ใจของนกัเรยีนไดทุ้กคน 

 6. ควรถามนักเรยีนทีส่มคัรใจตอบก่อนแล้วพยายามชกัจูงใหน้ักเรยีนทีไ่ม่สนใจเรยีน 

เพราะจะทาํใหน้กัเรยีนทีไ่มส่นใจเรยีนมทีศันคตไิมด่ต่ีอวชิานัน้ ๆ ได ้

 7. เมือ่นกัเรยีนตอบคาํถามทีย่าก ๆ หรอืเป็นคาํถามทีต่อ้งใชค้วามคดิในทางรเิริม่ 

สร้างสรรค์ได้ครูควรจะชมเชย เพื่อเป็นการเสรมิแรงปฏิกิรยิา แต่ไม่ควรจะชมเชยทุกครัง้ที่

นักเรยีนตอบไดถู้กทุกคําถาม เพราะจะทําใหน้ักเรยีนเคยชนิ สําหรบัคําถามทีน่ักเรยีนตอบไม่

ถูก ครูตอ้งไม่ตําหนิหรอืพูดจาในทํานองเยาะเยย้ถากถาง และเหน็เป็นเรื่องตลก บางครัง้กพ็ูด

ลอ้เลยีนคําตอบของนักเรยีนจนเป็นทีข่บขนัของเพื่อน จะทําให้นักเรยีนเกดิความอายและขาด

ความมัน่ใจ ต่อไปจะไม่กล้าแสดงออกและมทีศันคติไม่ดต่ีอวชิาที่เรยีน สิง่ที่ครูควรปฏบิตัเิมื่อ

นกัเรยีนตอบไม่ถูกคอื ควรอธบิายคําถามใหม่ และกระตุน้ใหน้ักเรยีนพยายามตอบใหม่ หรอืให้

เพือ่น ๆ ชว่ยเสรมิคาํตอบของเขาซึง่ยงัไมช่ดัเจนดนีกั 

 9. ควรใชค้ําถามใหส้ลบัไปกบักจิกรรมการสอน ซึ่งจะดงึดูดใหน้ักเรยีนสนใจต่อบทเรยีน

ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

 10. คาํถามของครมูลีกัษณะยัว่ยใุหน้กัเรยีนตอบ และชกันําใหน้กัเรยีนอภปิราย ซึง่จะเป็น

โอกาสทีน่ักเรยีนจะไดถ้ามครบูา้ง จะเป็นสิง่ทีด่ทีาํใหค้รเูขา้ใจถงึขอ้สงสยัขอ้งใจของนักเรยีนได ้

เมือ่นกัเรยีนถามคาํถามคร ูครไูมค่วรจะตอบทนัทหีรอืถา้จาํเป็นกค็วรใชใ้หน้้อยทีส่ดุ ครคูวรตอบ

คําถามของนักเรยีนเป็นบางส่วนแล้วใช้คําถามนําใหน้ักเรยีนคดิต่อ ซึ่งจะเป็นการส่งเสรมิให้

นกัเรยีนไดใ้ชค้วามคดิมากกวา่ 

 11. ครไูมค่วรทวนคาํถามใหน้กัเรยีนเพราะนอกจากจะเสยีเวลาแลว้ ยงัทาํใหน้กัเรยีนไม่ 
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ตัง้ใจฟงัคําถามของคร ูแต่ถา้นกัเรยีนยงัสงสยัหรอืนกัเรยีนทัง้ชัน้ตอบไมไ่ด ้ครคูวรจะทวนคําถาม

เสยีใหมก่ย็อ่มทาํได ้

 

ทกัษะการใช้กระดานดาํ 

 กระดานดาํจดัไดว้า่เป็นอุปกรณ์ทีค่วบคู่กบัการสอนของครมูานานแลว้ ถอืเป็นสื่อพืน้ฐานที่

ใชง้่ายและสะดวกที่สุด และยงัมคีวามจําเป็นสําหรบัครูอยู่มาก ถงึแมจ้ะมอุีปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่ป็น

สิง่ประดษิฐ์ใหม่ ๆ เช่น แผ่นป้ายผา้สาํล ีกระดานดําแม่เหลก็ แต่กไ็ม่สามารถทําใหก้ระดานดํา

ลดความสาํคญัในการสอนลงไปได ้จงึนับไดว้่ากระดานดําเป็นสื่อการสอนทีล่งทุนน้อยแต่ใหผ้ล

คุม้คา่มากทีส่ดุ 

 กระดานดําเป็นอุปกรณ์ทีร่องรบัสญัลกัษณ์ หรอืภาพเพื่อประกอบคําอธบิายของคร ูซึ่ง

เป็นจุดรวมความสนใจของนกัเรยีนทัง้ชัน้ ใชก้บัการสอนทุกขัน้ตอน และทุกวธิสีอนไดเ้ป็นอยา่ง

ด ีดงันัน้ถา้ครมูกีารฝึกฝนการใชก้ระดานดาํใหถู้กตอ้งและชาํนาญแลว้จะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวาม

เขา้ใจในบทเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี

 วิธีการใช้กระดานดาํ 

 ในการใชก้ระดานดาํครคูวรปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปน้ี 

 1. ความสะอาดของกระดานดํา การเขยีนสญัลกัษณ์หรอืภาพลงบนกระดานดําทีส่ะอาด

ย่อมเป็นสิง่ที่ดงึดูดความสนใจของนักเรยีนมากกว่ากระดานดําที่สกปรก เพราะตวัอกัษรหรอื

ภาพจะมคีวามคม ชดัเจนอา่นงา่ย 

 2. ปกตกิระดานดาํ จะมคีวามยาวเกอืบตลอดหอ้ง การเขยีนจะตอ้งแบ่งกระดานออกเป็น

ส่วน ตามความเหมาะสม เช่น อาจแบ่งออกเป็น 2-3 ส่วน แล้วเขยีนไปทลีะส่วน โดยเริม่จาก

ซา้ยไปขวา และเขยีนจากบนลงมา ถ้าเขยีนชดิซ้ายหรอืขวามากเกนิไปอาจจะไม่เป็นจุดสนใจ 

อาจจะเขยีนใหค้่อนมาตรงกลางกระดานดํากไ็ด ้ขณะเขยีนกระดานดําอย่ายนืบงัขอ้ความ ครู

ควรยนืขา้ง ๆ และอยา่ยนืหนัหลงัใหน้กัเรยีนจะทาํใหเ้สยีระเบยีบชัน้เรยีนได ้

 3. ความชดัเจน ตวัอกัษรทีเ่ขยีนตอ้งมขีนาดโตพอทีน่ักเรยีนหลงัหอ้งมองเหน็ไดช้ดัเจน 

เขยีนใหเ้ป็นแถวตรงสมํ่าเสมอ และตอ้งระวงัเรือ่งการเขยีนผดิ เมือ่เขยีนแลว้ครตูอ้งตรวจดคูวาม

ถูกตอ้งทุกครัง้ การเน้นขอ้ความหรอืสว่นทีส่าํคญัควรใชช้อลก์สชีว่ยได ้เชน่ ใชข้ดีเสน้ใต ้วงกลม 

เขยีนขอ้ความหรอืภาพทีต่อ้งการเน้นความสาํคญั 

 4. เขยีนเฉพาะขอ้ความที่สําคญั ไม่ต้องเขยีนทัง้ประโยคที่ครูพูดจะทําใหน้ักเรยีนตดิ

นิสยัคอยลอกตามขอ้ความทีค่รเูขยีนบนกระดาน ดงันัน้ นักเรยีนจะไม่ตัง้ใจฟงัคําอธบิาย ครจูะ

เขยีนเฉพาะคาํยาก ๆ หรอืสรปุขอ้ความทีอ่ธบิายแลว้ หรอืเขยีนหวัขอ้ของแต่ละเรือ่ง 
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5. การทาํความสะอาดกระดานดาํ เมือ่เขยีนกระดานดาํจนหมดเน้ือที ่จะเขยีนขอ้ความ 

ใหมจ่ะตอ้งลบขอ้ความเก่าใหส้ะอาดหมดจดเสยีก่อน เพราะถา้กระดานไมส่ะอาดขอ้ความใหมจ่ะ

ซํ้ารอยเก่าทาํใหไ้มช่ดัเจน ไมด่งึดดูความสนใจของนกัเรยีน (การลบกระดานทุกครัง้ตอ้งใชแ้ปรง

อยา่ใชม้อืลบจะตดิเป็นนิสยัและไมส่ะอาดพอ) 

 6. การชีข้อ้ความบนกระดานดาํควรใชไ้มช้ี ้ปกตไิมท้ีใ่ชช้ีก้ระดานควรมคีวามยาวตัง้แต่  

1-1.5 เมตร การใชม้อืชีก้ระดานทาํใหต้วัครไูปบงัขอ้ความบางตอนได ้

7. ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นในการใชก้ระดานในกจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ย 

 

ทกัษะการใช้ส่ือทศันวสัด ุ

 ชวีวทิยาเป็นวชิาทีต่้องมภีาพประกอบเรื่องราวมากมาย ดงันัน้ การศกึษาถงึทศันวสัดุ

แบบต่าง ๆ จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ นักศกึษาที่ฝึกสอนมกัจะขาดความชํานาญในการเขยีน

รปูภาพประกอบการสอน ซึง่วธิแีกไ้ขส่วนมากนกัศกึษาจะเตรยีมเขยีนลงบนกระดาษแลว้นํามา

ตดิใหดู้ประกอบการสอน การแกไ้ขในเรื่องขาดความสามารถในการเขยีนภาพหรอืเขยีนไดช้า้ 

โดยวธิน้ีีกย็งันบัวา่ดอียูม่าก แต่การจะปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอยอ่มเป็นไปไดย้าก 

 สําหรบัวชิาชวีวทิยานัน้ เน้ือเรื่องทุกตอนจะเกี่ยวขอ้งกบัรูปภาพแบบต่าง ๆ มากมาย 

เพราะถา้ขาดรปูกจ็ะทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจยาก ดงันัน้แมว้่าในแบบเรยีนจะมภีาพประกอบอยูแ่ลว้ก็

ตาม แต่ถ้าครูสามารถเขยีนภาพบนกระดานขณะสอน หรอือธบิายเรื่องราว จะทําใหน้ักเรยีน

สามารถใหค้วามสนใจมากกว่า อกีประการหน่ึงการทีค่รแูสดงความสามารถในการเขยีนภาพได้

จะทําให้นักเรยีนเกิดความนิยมชมชอบในความสามารถของครูมากกว่าการนําภาพที่เขยีน

เตรยีมมาตดิ นอกจากน้ียงัเป็นการลดภาระในการเตรยีมรปูในการสอนของครดูว้ย 

 ภาพทีค่รเูขยีนประกอบบนกระดานดาํมกัจะเป็นภาพโครงรา่งครา่ว ๆ หรอืเน้นจุดเด่นที่

สําคญั ๆ ของเน้ือเรื่อง ไม่ได้เป็นภาพเหมือนที่ต้องการรายละเอียดอย่างภาพศิลปะต่าง ๆ 

ดงันัน้ครจูะตอ้งไมเ่สยีเวลากบัการเขยีนภาพมากนกั เพยีงใหส้ว่นสาํคญัทีช่ดัเจนเทา่นัน้ 

 ในบทเรยีนน้ีเราจะมาทําความเขา้ใจเกีย่วกบัสื่อทศันวสัดุชนิดต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้

เสยีก่อน เพื่อจะไดนํ้าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งกบัเน้ือหาชวีวทิยา สื่อการเรยีนรูป้ระเภททศันวสัดุที่

เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน มหีลายชนิด ไดแ้ก่ รปูภาพ (FLAT PICTURE), ภาพการต์ูน 

(CARTOON), แผนภาพ (DIAGRAM), ภาพโฆษณา (POSTER), แผนสถติ ิ(GRAPHS), แผนภูม ิ

(CHARTS) 

 รปูภาพ (FLAT PICTURE) รปูภาพจดัไดว้า่เป็นทศันวสัดุทีห่างา่ย ใชง้า่ย และมปีระโยชน์

ต่อการเรยีนการสอนมาก เพราะสามารถทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ 
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เชน่ จะสอนเรือ่งลกัษณะของสตัวช์นิดหน่ึงโดยบอกลกัษณะต่าง ๆ ใหค้รบถว้นอาจจะมนีกัเรยีน

จนิตนาการภาพของสตัวน์ัน้ไปต่าง ๆ นานา และอาจจะไมต่รงกบัความเป็นจรงิได ้แต่ถา้มภีาพ

ของสตัว์ชนิดดงักล่าวให้ดูเกือบจะไม่ต้องอธิบายเลย นักเรยีนทุกคนจะเขา้ใจได้ตรงกนัหมด 

รปูภาพ ไดแ้ก่ ภาพเขยีน ภาพพมิพ ์และภาพถ่าย 

 รูปภาพอาจจะหาได้จากแหล่งต่าง ๆ มากมาย ถ้าครูเป็นผู้ชอบสะสมรูปภาพจะมี

ประโยชน์มาก เพราะเมือ่ถงึเวลาจะสามารถเลอืกมาใชไ้ดท้นัท ีแหล่งของรปูทีห่าไดง้า่ยไดแ้ก่ 

-  ภาพประกอบขา่วจากหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

-  นิตยสารต่าง ๆ  

-  สิง่ตพีมิพ ์จากสาํนกังานต่าง ๆ ทัง้ของรฐับาลและเอกชน ตลอดจนสาํนกัขา่วต่าง ๆ 

-  บตัรอวยพรความสขุ และปฏทินิ 

-  ภาพโฆษณาเพื่อการคา้ หรอืเพื่อจุดประสงคใ์ด ๆ เช่น ภาพโฆษณาเพื่อชกัชวนให้

มกีารปลกูปา่ ภาพการอนุรกัษ์สตัวป์า่ ฯลฯ เป็นตน้ 

-  ภาพทีจ่ดัพมิพข์ายทัว่ ๆ ไป 

หลกัการเลือกภาพเพ่ือนํามาประกอบการสอน การเลอืกภาพมาประกอบการสอน 

ไมค่วรคาํนึงถงึแต่เรือ่งความสวยงามเพยีงอยา่งเดยีว จะตอ้งมเีน้ือหาสาระตรงกบัทีต่อ้งการสอน 

ดงันัน้ หลกัการเลอืกภาพเพือ่ประกอบการสอนควรคาํนึงถงึเรือ่งต่อไปน้ี 

-  เลอืกภาพทีใ่หข้อ้เทจ็จรงิตรงกบัจุดมุง่หมายของเรือ่งทีส่อน 

-  เลอืกภาพที่แสดงขนาดที่ถูกต้อง ภาพที่ถ่ายโดยเน้นศลิปะมากเกนิไปอาจจะไม่มี

ประโยชน์ เพราะอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ขนาดของภาพควรมีขนาดใหญ่ที่แสดง

รายละเอยีดชดัเจน 

-  เลอืกภาพทีม่คีวามเหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของผูเ้รยีน การเลอืกภาพทีส่งู 

กวา่หรอืตํ่ากวา่วยัและประสบการณ์ของผูเ้รยีนจะทาํใหไ้มเ่ป็นทีส่นใจของนกัเรยีนได ้

รปูภาพสว่นใหญ่นกัศกึษาหรอืครผููส้อนชวีวทิยาเกอืบจะไมต่อ้งเขยีนเลย เพยีงแต่รูจ้กั 

สะสม และรูแ้หล่งทีจ่ะหาได ้กจ็ะไดร้ปูภาพตามความตอ้งการทีจ่ะสอนแลว้ 

 การต์ูน (CARTOON) ภาพการต์ูนเป็นภาพทีส่เกต็ชแ์บบง่าย ๆ โดยเน้นลกัษณะเด่น

ของสิง่ทีต่อ้งการแสดง ภาพการต์ูนจะแสดงออกทีใ่หค้วามสนุก ใหอ้ารมณ์ขนัแก่ผูเ้รยีนทุกเพศ

ทุกวยั เป็นทศันวสัดุทีด่งึดูดความสนใจของผูเ้รยีนไดด้ ีทําใหน้ักเรยีนเขา้ใจในสิง่ทีค่รูต้องการ

อธบิายไดด้ยีิง่ขึน้ ภาพการต์ูนจะใชป้ระกอบในทศันวสัดุอื่น ๆ ไดด้ ีครอูาจเขยีนภาพการต์ูนเพือ่

ประกอบขณะจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่เรา้ความสนใจของนกัเรยีน 
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     ตวัอยา่ง ภาพการต์นูแสดงระบบนิเวศ      ตวัอยา่ง ภาพการต์นู แสดงถงึอนัตรายของการใชย้าฆา่แมลง 

 

 แผนภาพ (DIAGRAM) แผนภาพเป็นทศันวสัดุที่ครูเขยีนเพื่อเป็นการอธบิายเรื่องราว

ต่าง ๆ แต่มใิชเ่พือ่แทนสิง่ทีต่อ้งการ 

 ตวัอยา่ง เชน่ แผนภาพแสดงการแพรก่ระจายของประชากรในสงัคมแบบต่าง ๆ  

     
  ก. แบบ REGGULAR       ข. แบบ RANDOM          ค. แบบ AGGREGATED 

 

 ตวัอยา่ง แผนภาพแสดงการกระจายของประชากรพชืชนิดต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ปา่ไม ้

เบญจพรรณ 
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 ตวัอยา่ง แผนภาพแสดงการแพรข่องสารในสารละลาย 

 
 

 แผนภาพ เป็นทศันอุปกรณ์ที่ครูสามารถเขยีนบนกระดานดําประกอบการสอนได้ง่าย

ทีส่ดุ เพราะครจูะตอ้งใชส้ญัลกัษณ์แทนของจรงิ หรอืใชส้ญัลกัษณ์ประกอบกนั 

 ภาพโฆษณา (POSTER) ภาพโฆษณา คอืทศันวสัดุที่มภีาพประกอบขอ้ความสัน้ ๆ 

งา่ย ๆ กะทดัรดั แต่ไดใ้จความด ีอาจจะทาํดว้ยกระดาษหรอืแผน่ป้ายแขง็ ๆ ความมุง่หมายของ

การเขยีนป้ายโฆษณา และประโยชน์ของป้ายโฆษณาทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน 

 1. เพื่อจูงใจผูเ้รยีน เพราะภาพโฆษณาทีม่คีุณภาพดจีะสามารถดงึดูดความสนใจของ

นกัเรยีนไดด้ ีเชน่ ภาพโฆษณาเชญิชวนใหช้่วยกนัรกัษาความสะอาดในการสอนในเรื่อง สภาวะ

แวดลอ้มเป็นพษิได ้

 2. เพือ่เป็นสิง่เตอืนใจ เชน่ ภาพโฆษณาถงึโทษหรอือนัตรายทีเ่กดิจากยาเสพตดิ ภาพ 

โฆษณาถงึโทษของยาฆา่แมลง เป็นตน้ 

 3. เพือ่ใชป้ระกาศเตอืน การเขยีนขอ้ความประกาศเตอืนทีเ่ป็นขอ้ความยาว ๆ จะทาํให้

ผูอ้่านไม่สนใจ และจํายาก แต่ถ้าเป็นประโยคสัน้ ๆ มภีาพประกอบเลก็น้อย จะทําใหน่้าสนใจ

มากกว่า เช่น ภาพโฆษณาที่เป็นประกาศเตอืนเรื่องการใชว้สัดุอุปกรณ์ชวีวทิยาที่มรีาคาแพง 

เชน่ กลอ้งจุลทรรศน์ เป็นตน้ 

 4. เพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศแหง่การเรยีนการสอน เชน่ สาํหรบัการนําเขา้สูบ่ทเรยีนจะ

ทําให้บรรยากาศดูไม่เป็นวิชาการมากเกินไป ทําให้น่าเรยีนมากขึ้น เช่น การสอนเรื่องการ

อนุรกัษ์ป่าไม้ อาจจะใช้ภาพโฆษณาเกี่ยวกับการเชิญชวนปลูกต้นไม้แห่งชาติมานําเข้าสู่

บทเรยีนได ้

 5. เพือ่ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความนิยมเลื่อมใส เชน่ ภาพโฆษณาการรกัษาความสะอาด  
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เช่น ภาพทีม่เีดก็ผูห้ญงิถอืดอกไม ้และมขีอ้ความว่า “อยา่ทาํบา้นเมอืงสกปรกนะคะ” เป็นภาพ

โฆษณาทีท่ําใหเ้กดิความรูส้กึนิยม และอยากปฏบิตัติาม หรอืภาพโฆษณาทีม่ขีอ้ความ “อยา่ทิง้

ลงถนน อยา่โยนลงคลอง” ภาพโฆษณาเหล่าน้ีใชป้ระกอบการสอนเกีย่วกบัเรื่องสภาวะแวดลอ้ม

เป็นพษิได ้ซึง่จะเป็นการเรยีกรอ้งความนิยมใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัติาม 

หลกัการเขียนภาพโฆษณา ในการเรยีนการสอนครูสามารถใชภ้าพมาประกอบไดทุ้ก

ขัน้ตอนของการสอน แต่ครูจะต้องเตรียมจดัหามาล่วงหน้า เพราะภาพโฆษณาจะมีจุดเด่น

เฉพาะตวัซึ่งยากที่จะเขยีนบนกระดานดําโดยใชเ้วลาอนัสัน้ ๆ ได ้การเขยีนภาพโฆษณาใหม้ี

คุณภาพด ีจะตอ้งมกีารฝึกฝนมาก ๆ ซึง่อาจจะตอ้งมหีลกัดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้ความประกอบภาพมคีวามหมายเดยีว 

 2. คาํทีใ่ชเ้ป็นคาํสัน้ ๆ ทีก่นิใจ ใหค้วามรูส้กึแก่ผูพ้บเหน็ 

 3. แบบของตวัอกัษรอาจจะใช้ตวัอกัษรประดษิฐ์ได้ตามความเหมาะสม แต่ควรเป็น

แบบทีอ่า่นงา่ย 

 4. การออกแบบภาพจะตอ้งใชค้วามหมายตรงจุดความสาํคญัของเรือ่ง 

 5. เป็นภาพสเกต็ซห์รอืภาพโครงรา่งแบบงา่ย ๆ  

 6. การจดัวางรปูแบบของภาพตอ้งคาํนึงถงึหลกัศลิปะ เชน่ เรือ่งของความสมดุล ระยะ 

ชอ่งวา่งต่าง ๆ ใหส้วยงาม 

 7. การใชส้ขีองภาพและตวัอกัษรจะตอ้งเน้นจุดสาํคญัเทา่นัน้ ไมค่วรมจุีดเดน่หมดทัง้ภาพ 

แผนสถิติ (GRAPHS) แผนสถติ ิเป็นทศันวสัดุทีใ่ชต้วัเลขแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง

ปรมิาณทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามระยะเวลา 

แผนสถิติท่ีใช้ทัว่ไปมี 4 แบบ 

 1. แผนสถติแิบบเสน้ เสน้แต่ละเสน้ใชแ้ทนขอ้มลูแต่ละชนิดทีเ่พิม่ขึน้ ลดลง หรอืคงทีต่าม

ระยะเวลา 

  ตวัอย่าง แผนสถติแิสดงการเจรญิเตบิโตของประชากรมอดแป้ง (ที่อุณหภูม ิ30
o
C 

ความชืน้สมัพทัธ ์80-95% ในแป้งสาลผีสมยสีต ์16 กรมั) 
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 ตวัอยา่ง แผนสถติแิสดงการเปลีย่นแปลงประชากรของกระต่ายปา่และแมวปา่ 

 

 
  

 2. แผนสถติแิทง่ เป็นแบบทีใ่ชภ้าพทีม่ลีกัษณะเป็นแทง่ แทนขอ้มลูแต่ละชนิดทีเ่พิม่ขึน้  

ลดลง หรอืคงที ่หรอืแทนปรมิาณของสิง่ต่าง ๆ กบัหน่วยทีใ่ชว้ดั 

 ตวัอย่าง แผนสถิติแท่งแสดงปริมาณของโปรตีนในทุก ๆ 100 กิโลแคลอรี่ ของ

อาหารชนิดต่าง ๆ  
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 ตัวอย่าง แผนสถิติแสดงการระบาดของแมลงบัว่ทําลายต้นข้าวในจงัหวดัเชียงราย 

ระหวา่งปีพ.ศ. 2511-2513 

 

 
  

 3. แผนสถติวิงกลม เป็นแผนสถติทิีนํ่าเสนอขอ้มูลโดยใชพ้ืน้ทีข่องวงกลมทัง้หมด ใช้

เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งปรมิาณของขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ยการแบ่งพืน้ทีว่งกลม โดยใชจุ้ด
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ศูนยก์ลางวงกลมเป็นจุดแบ่งออกไปตามรศัมไีปยงัเสน้รอบวง ขอ้มูลแต่ละชนิดจะอยู่บนพืน้ที่

สามเหลีย่มฐานโคง้ 

 จุดเดน่ของแผนสถติแิบบน้ีทาํใหผู้ศ้กึษาไดม้องเหน็สว่นทัง้หมดกบัสว่นทีย่อ่ยไดใ้น 

เวลาเดยีวกนั 

  ในการคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์1% จะมคี่าเท่ากบั 3.6 องศา ดงันัน้ถา้ขอ้มลูแต่ละอยา่งมี

กีเ่ปอรเ์ซน็ต์กค็ณูดว้ย 3.6 องศา เช่น สมมตวิ่า มมีะพรา้ว 5% กแ็บ่งเป็นวงกลม เป็นส่วนของ

มะพรา้ว เทา่กบั 3.6x5 เทา่กบั 18.0 องศา เป็นตน้ 

  ตวัอยา่ง แผนสถติแิสดงการเปรยีบเทยีบจํานวน สปีชสี ์ของสตัวใ์นไฟลัม่ ต่าง ๆ ที่

สาํคญัทีส่ดุ 10 ไฟลัม่ 

 

 
 

 4. แผนสถติแิบบรูปภาพ เป็นแผนสถติเิสนอขอ้มลูโดยใชภ้าพเหมอืนกนัขนาดเท่ากนั

แสดงความแตกต่างของปรมิาณดว้ยจาํนวนภาพ แต่ละภาพจะแทนปรมิาณสิง่ของทีก่ําหนดคงที่

แน่นอน 
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ตวัอยา่ง แผนสถติแิสดงการจบัปลาในรอบ 6 เดอืน ของบ่อเลีย้งปลาแหง่หน่ึง 

 

      กาํหนดให ้  แทนปลา 1,000 ตวั 

 

การใชแ้ผนสถติใินการสอนบางแบบครสูามารถเขยีนบนกระดานดาํไดพ้รอ้มกบัอธบิาย

เรื่องราวได้ เช่น แผนสถิติแบบเส้น แบบแท่งและแบบวงกลม แต่สําหรบัแบบรูปภาพ ควร

เตรยีมเขยีนมาก่อนเพราะถา้จะเขยีนในขณะทีท่าํการสอนจะทาํใหเ้สยีเวลามาก 

แผนภูมิ (CHARTS) แผนภูมิเป็นทัศนวัสดุที่ใช้แสดงความหมายของเรื่องราว 

ขอ้เทจ็จรงิ หรอืแนวความคดิ โดยใชรู้ปภาพและสญัลกัษณ์ แผนภูมเิป็นอุปกรณ์การสอนที่ใช้

ประกอบการสอนได้ดีและใช้ง่าย ถ้าครูมีทกัษะในการเขยีนภาพและสญัลกัษณ์จะเขยีนบน

กระดานดําประกอบคําอธบิายเป็นการเน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจเรื่องราวไดด้ยีิง่ขึน้ แผนภูมมิี

หลายแบบ โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 8 แบบดงัน้ี 

 1. แผนภูมแิบบตาราง ใชแ้สดงความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุการณ์กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

เชน่ เหตุการณ์กบัเวลา เหตุการณ์กบัปรมิาณ ฯลฯ 

 ตัวอย่าง แผนสถิติแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์กบัเวลา เช่น แผนภูมิ

ตารางแสดงจาํนวนประชากรคนไทยจากการสาํรวจสาํมะโนประชากรปีพ.ศ. 2453 ถงึ 2513 

ปีสาํมะโน (พ.ศ.) จาํนวนประชากร (คน) 

2453 

2462 

2472 

2480 

2490 

2503 

2513 

8,149,487 

9,207,355 

10,506,207 

14,464,105 

17,442,689 

26,257,916 

34,152,000 
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ตวัอยา่ง แผนสถติแิสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัปรมิาณ เชน่ แผนภมู ิ

ตารางแสดงปรมิาณความเขม้ขน้ของออกซเิจนทีล่ะลายในน้ํา 

อณุหภมิู น้ําจืด น้ําเคม็ (36%) 

(องศาเซลเซียส) (มก./ลิตร) (ลบ.ซม./ลิตร) (ลบ.ซม./ลิตร) 
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 2. แผนภมูติน้ไม ้ใชแ้สดงใหเ้หน็ถงึจุดกาํเนิดหรอืจุดเริม่ตน้ของสิง่ใดสิง่หน่ึงทีแ่ยก 

สาขาออกไปไดห้ลายสิง่ 

 ตวัอยา่ง แผนภมูแิสดงสตัวม์กีระดกูสนัหลงั (CHORDATES) ต่าง ๆ 

 
ตวัอยา่ง แผนภมูแิสดงความสมัพนัธท์างววิฒันาการของสตัวไ์ฟลัม่สาํคญั ๆ 
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 3. แผนภมูแิบบสายธาร เป็นแผนภูมทิีใ่ชแ้สดงถงึความสมัพนัธข์องสิง่ใดสิง่หน่ึง ทีเ่กดิ

จากหลาย ๆ สิง่มารวมกนั 

 ตวัอยา่ง แผนภมูแิสดงอาหารของแรคคนู (RACCOON) ซึง่เป็นสตัวท์ีก่นิทัง้พชืและสตัว ์

 
 ตวัอยา่ง ปรสติของหนู 
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 4. แผนภมูแิบบองคก์าร เป็นแผนภมูทิีแ่สดงความสมัพนัธข์องการทาํงานของวงจร 

 ตวัอยา่ง รปูแสดงการแขง็ตวัของเลอืด 
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ตวัอยา่ง รปูแสดงการยอ่ยอาหารและการดดูซมึอาหารในทางเดนิอาหาร 

 

 
 

 

 

 5. แผนภมูแิบบต่อเน่ือง ใชแ้สดงลาํดบัขัน้ของการทาํงานหรอืดาํเนินกจิกรรมเป็นขัน้ ๆ  

 ตวัอยา่ง การถ่ายทอดพลงังานในหว่งโซ่อาหาร 

  1) แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสตัว์ ตัวอ่อนของแมลง ลูกปลา 

ปลา ง ู

  2) นก ไรนก  โปรโตซวั แบคทเีรยี ไวรสั 
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ตวัอย่าง แผนภาพแสดงการเจรญิของถุงตวัอ่อน (embryo sac) และไข ่(egg) ไขอ่่อน 

(ovule) 

 
 

6. แผนภมูแิบบเปรยีบเทยีบ เป็นแผนภมูทิีแ่สดงความแตกต่างระหวา่งแนวความคดิ  

รปูรา่ง ลกัษณะและขบวนการ 

 ตวัอยา่ง แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทยีบการยอ่ยภายในเซลล ์(intracellular digestion) 

กบัขบวนการภายนอกเซลล ์(extracellular digestion) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

(a) อาหารเขา้ภายในเซล 

(b) ไซโตพลาสซมึ สรา้งเอนไซมช์นิดชว่ย

ยอ่ยอาหารเขา้สูแ่วดควิโอวทีม่อีาหาร 

(c) เอนไซมท์าํใหโ้มเลกุลใหญ่เกดิไฮโดรลซิสิ

เป็นโมเลกุลเลก็ลง 

(d) โมเลกุลเลก็จะแพรท่ัว่เซล 

การย่อยภายใน

 

การยอ่ยภายนอกเซล 

(a) เซลผลติเอนไซมช์นิดชว่ยยอ่ยอาหารผา่นเยือ่

หุม้เซลออกนอกเซล 

(b) เอนไซมท์าํใหโ้มเลกุลใหญ่เกดิไฮโดรลซิสิเป็น

โมเลกุลเลก็ลง 

(c) โมเลกุลเลก็จะแพรเ่ขา้สูไ่ซโตพลาสซมึ 
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  ตวัอยา่ง เปรยีบเทยีบการเตบิโตของตวัออ่นของสิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ 

 
 

 ตวัอยา่ง แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบขนาดของสตัวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุกบัคน 
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7. แผนภมูแิบบขยาย เป็นแผนภมูแิบบทีข่ยายรปูรา่งลกัษณะของสว่นทีม่ขีนาดเลก็ให ้

เหน็รายละเอยีดไดช้ดัเจน เพือ่สะดวกในการทาํความเขา้ใจยิง่ขึน้ 

 ตวัอยา่ง แผนภูมลิกัษณะของดอกถัว่ ซึง่มสีว่นของกลบีดอกทีเ่ปลีย่นรปูรา่งไปมชีื่อ

วา่ wing และ keels ชว่ยใหม้กีารถ่ายละอองเรณูในดอกเดยีวกนั (self-pollination) 
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 ตวัอยา่ง แผนภมูแิสดงรายละเอยีดของเน้ือเยือ่ของไฮดราซึง่ประกอบดว้ยเซลลช์นิดต่าง ๆ  

 
 

8. แผนภมูแิบบววิฒันาการ ใชแ้สดงความเปลีย่นแปลงตัง้แต่โบราณทีม่กีารเจรญิขึน้ 

หรอืพฒันาขึน้มา ตดิต่อกนัจนถงึในเวลาปจัจุบนั 

 ตวัอยา่ง รปูแสดงววิฒันาการของมา้ 
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ตวัอยา่ง ววิฒันาการของยรีาฟ (เปรยีบเทยีบทฤษฎขีอง LAMARCK กบั DARWIN) 
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ทกัษะการเขียนภาพจากการทดลอง  

 ข้อแนะนําในการฝึกทกัษะการเขียนรปูประกอบการจดัการเรียนรู้ 

 การเขยีนรปูนัน้ถอืไดว้่าเป็นความสามารถพเิศษเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ดงัทีเ่รยีกว่า

มพีรสวรรค ์แต่สําหรบัผูท้ีจ่ะเตรยีมตวัเป็นครูถงึแมจ้ะไม่มใีจรกัในการวาดรูป และไม่ค่อยจะมี

ความสามารถในการวาดรปูกต็าม กจ็ะตอ้งมกีารฝึกหดัใหม้คีวามสามารถในการเขยีนรปูงา่ย ๆ 

เพือ่ประกอบการสอนใหม้คีวามเขา้ใจยิง่ขึน้ รปูทีค่รใูชป้ระกอบคาํอธบิายต่างกบัรปูในงานศลิปะ 

คอื รปูประกอบคาํอธบิายจะเป็นเสน้โครงรา่งไมม่แีสงเงาเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

 ในการสอนชีววิทยาหลีกเลี่ยงการเขียนรูปประกอบจะเป็นไปได้ยากเพราะเน้ือหา

ชวีวทิยานัน้ เป็นเรือ่งของรปูธรรมมากกวา่นามธรรม ดงันัน้ถา้ใชร้ปูประกอบในการอธบิายจงึทาํ

ความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รยีนไดด้กีว่า อาจจะมปีญัหายุ่งยากมากสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ค่อยมคีวามสามารถ
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ในทางวาด ๆ เขยีน ๆ แต่ถ้าจะพยายามฝึกฝนกค็งจะเกดิความชํานาญได ้การฝึกหดัวาดรูป

ประกอบการสอน มหีลกัการงา่ย ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การลากเสน้ชนิดต่าง ๆ การเขยีนรูปจะตอ้งม ีความกลา้ มคีวามมัน่ใจ ซึ่งดูไดจ้าก

การลากเสน้ ไม่ว่าจะเป็นเสน้ตรง เสน้โคง้ เสน้รอบวง จะตอ้งสามารถลากเสน้ใหต่้อรปูทรงของ

สิง่ทีจ่ะวาดรปูได ้เช่น ถา้จะเขยีนวงกลม กส็ามารถลากจากจุดเริม่ตน้จนบรรจบเป็นวงกลมดว้ย

เสน้เดยีว ไมใ่ชใ่ชว้ธิลีากเสน้สัน้ ๆ ไปบรรจบกนั 

 2. ศกึษาลกัษณะรูปร่าง ของสิง่ทีจ่ะวาด การจะเขยีนรูปไดด้จีะต้องเป็นคนช่างสงัเกต 

ขัน้แรกจะต้องรู้รูปร่างรวม ๆ ทัง้หมดก่อนว่าอยู่ในรูปเหลี่ยม หรือวงกลม ฯลฯ แล้วสเก็ต

รายละเอยีดหยาบ ๆ แลว้จงึปรบัเสน้ทีส่เกต็ซใ์หเ้ป็นรปูทีต่อ้งการ 

 3. สดัส่วน การเขยีนรูปจะต้องคํานึงถงึสดัส่วน การฝึกหดัเขยีนจะต้องสงัเกต รูปร่าง

ของวตัถุทีจ่ะวาดแลว้พยายามแบ่งสดัส่วนตามทีต่าเหน็จากการกะประมาณใหใ้กลเ้คยีงกบัความ

จรงิ ซึง่ในระยะแรก ๆ ของการฝึกอาจจะทาํไดย้าก แต่เมือ่เขยีนบ่อย ๆ จะเกดิความชาํนาญขึน้เอง 

  ตวัอยา่ง การวาดภาพดอกพูร่ะหง 

 
 รปูแมวขณะทีม่อีากาศหนาวเยน็มนัจะขดตวัใหอ้ยู่ในรปูทรงกลม ซึ่งเวลาสอนนักเรยีน

ครอูาจเขยีนรปูประกอบดงัน้ี 

 
 

 รปูสุนขัขณะทีอ่ากาศรอ้นมนัจะใชว้ธิหีอบ อา้ปาก ลิน้หอ้ยออกมา เป็นการระบายความ

รอ้นออกมา 
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 การเขียนรปูจากการทดลอง 

 ตวัอยา่ง รปูจากการผา่ตดั 
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 ตวัอยา่ง รปูจากกลอ้งจุลทรรศน์ – ลาํตน้พชืตดัตามขวาง 

 
 ตวัอยา่ง รปูอุปกรณ์การทดลอง การคายน้ําของพชื 
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 ตวัอยา่ง รปูโครงสรา้งสิง่มชีวีติ ชนิดของเทา้สตัวปี์ก 

 

 
 

 
 

ทกัษะการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ชีววิทยา 

การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์วสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลองเป็นสิง่จาํเป็น

อยา่งยิง่ เพราะการไดเ้รยีนรูจ้ากการทดลอง ถอืเป็นประสบการณ์ตรงทีผู่เ้รยีนคน้ควา้หาความรู้

ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตร ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั ดงันัน้ครู

วทิยาศาสตรจ์งึต้องมทีกัษะในการจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์สําหรบัการทดลอง ทัง้น้ีเน่ืองจากใน

สภาพจรงิสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานส่วนใหญ่ไม่มเีจ้าหน้าที่วทิยาศาสตร์ประจํา

หอ้งปฏบิตักิาร ครผููส้อนจงึตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ดว้ยตนเอง 

 วสัดอุปุกรณ์สาํหรบัชีววิทยา 

 วสัดุอุปกรณ์ชวีวทิยา สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) อาจแบ่งได้

เป็น 2 ประเภทคอื 

1. วสัดุอุปกรณ์พืน้ฐาน เป็นวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัวทิยาศาสตรท์ัว่ไป (เคม ีชวีวทิยา  

และวทิยาศาสตรก์ายภาพ-ชวีภาพ) ไดแ้ก่ 

 1.1 ถว้ยแกว้ ไดแ้ก่ ถว้ยรนิหรอืบกีเกอร ์ขนาดต่าง ๆ เชน่ 100 ml, 250 ml,  

1000 ml เป็นตน้ 



  TL 474 158 

 1.2 ขวดแกว้ ไดแ้ก่ ขวดกน้แบน ขวดกน้กลม ขวดรปูชมพู ่ขวดแกว้ทีม่ฝีาปิด ขวด

กรอง ขวดวดัปรมิาตร 

 1.3 กรวยแกว้ ไดแ้ก่ กรวยกรอง กรวยกา้นยาว กรวยฝกับวั 

 1.4 เครือ่งแกว้บอกปรมิาตร ไดแ้ก่ กระบอกตวง บวิเรต ปิเปต ขวดปรมิาตร 

 1.5 หลอดทดสอบ พรอ้มทีต่ ัง้หลอดทดสอบ และตะกรา้ใสห่ลอดทดสอบ 

 1.6 หลอดหยด หลอดนําแก๊ส สายยาง จุกยาง แทง่แกว้คนสาร 

 1.7 ถว้ยกระเบือ้ง ถว้ยระเหย โกรง่บดยา แผน่กระจก กระจกนาฬกิา 

 1.8 ชอ้นตกัสาร คมีคบีสาร ปากคบี คมีจบัหลอดทดสอบ 

 1.9 ชุดตะเกยีงแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ ตะเกยีง สามขาเหลก็ ลวดสามเหลี่ยม ตะแกรง

ลวด และทีก่ ัน้ลมและวางตะแกรงลวด 

 1.10 ขาตัง้โลหะ พรอ้มอุปกรณ์ยดึจบัอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ห่วงเหลก็ ปากกาแบบพลนิซ ์

และปากกาชนิดปรบัความกวา้งได ้

 1.11 แปรงลา้งหลอดแกว้ 

 1.12 เทอรโ์มมเิตอรแ์บบต่าง ๆ เช่น เทอรโ์มมเิตอรต์ดิฝาผนัง เทอรโ์มมเิตอรว์ดัจุด

หลอมเหลว เทอรโ์มมเิตอรว์ดัไข ้

 1.13 เครือ่งชัง่ชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครือ่งชัง่สปรงิ เครือ่งชัง่แบบคาน เครือ่งชัง่น้ําหนกั

ในของเหลว 

 2. วสัดุอุปกรณ์สาํหรบัชวีวทิยา เป็นวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชเ้ป็นประจาํในวชิาชวีวทิยา ไดแ้ก่  

 2.1 กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษากับกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ กล้อง

จุลทรรศน์เลนสป์ระกอบ กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตรโิอ สไลดถ์าวร กระจกสไลด ์กระจกปิดสไลด ์

กล่องใสส่ไลด ์

 2.2 ชุดเครื่องมอืผ่าตดั ได้แก่ ถาดผ่าตดั กรรไกรแบบต่าง ๆ มดีผ่าตดั เขม็เขี่ย 

ปากคบีแบบต่าง ๆ และแวน่ขยาย 

 2.3 อุปกรณ์ศึกษาระบบนิเวศ ได้แก่ แผ่นเซดิดิสต์ ขวดเก็บแพลงตอน สวิงตกั

แพลงตอน สวงิจบัแมลง ขวดฆ่าแมลง กระดาษจบัแมลง กล่องเกบ็แมลง เดนโซมเิตอร ์กรอบ

ไมน้บัประชากร 

 2.4 อุปกรณ์ทดลองเรื่องการหายใจ ได้แก่ ชุดเครื่องมอืวดัอตัราการหายใจ ปอด

เทยีม ซีโ่ครงเทยีม ชุดเครือ่งมอืทดลองการหายใจแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน เครือ่งทดลองการหายใจ 

 2.5 อุปกรณ์ทดลองเรื่องพชื ไดแ้ก่ เครื่องวดัอตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื 

เครือ่งมอืชุดโปโตมเิตอร ์กระบะไมห้รอืพลาสตกิสาํหรบัเพาะเมลด็ แผน่อดัใบไม ้

 2.6 อุปกรณ์ทดลองเกีย่วกบัจุลนิทรยี ์ไดแ้ก่ จานเพาะเชือ้ เขม็เขีย่เชือ้ ตูถ่้ายเชือ้ 
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 2.7 อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แผ่นพลาสตกิหลุม แผ่นทดสอบตาบอดส ีหุ่นจําลอง ตวัอย่าง

พชื ตวัอยา่งสตัว ์ยางรดัของ กระดาษกรอง กระดาษลสิมสั สาํล ีฯลฯ 

 การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในปฏิบติัการ การสอนปฏิบัติการ ครูจะต้อง

วางแผนระยะยาว อาจจะเป็นภาคเรยีนหรอืตลอดปีการศกึษา ต้องมขีอ้มูลว่าใน 1 ภาคเรยีน 

หรอื 1 ปีการศกึษา ในวชิาทีส่อนมกีารทดลองกี่ครัง้ แต่ละการทดลองต้องใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง 

ต้องใช้สารเคมอีะไรบ้าง ขอ้มูลเหล่าน้ีทําใหท้ราบจํานวนอุปกรณ์ที่ต้องใช ้และอุปกรณ์ที่มอียู่

สามารถจดัใหน้ักเรยีนไดท้ําการทดลองเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่ม ซึ่งจะต้องคาดคะเนกบัจํานวน

นักเรยีนทีจ่ะเรยีนดว้ย ซึง่อาจจะใชส้ถตินิักเรยีนเก่าเป็นฐานได ้ถ้าต้องจดัเป็นกลุ่มจะจดัไดก้ีก่ลุ่ม 

อุปกรณ์ที่จดัใหน้ักเรยีนทําเป็นกลุ่มแล้ว ยงัต้องมอุีปกรณ์สํารองอกีอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต ์

เพื่อใชท้ดแทนอุปกรณ์ทีอ่าจจะเกดิความเสยีหายในระหว่างทําการทดลอง อุปกรณ์บางอย่างมี

น้อยไม่สามารถจดัใหค้รบทุกคนหรอืทุกกลุ่มได ้จะตอ้งจดัเป็นของใชร้่วมกนั ซึ่งกต็อ้งมจีํานวน

มากพอทีจ่ะทําใหก้ารทดลองดําเนินไปไดต้ลอด สําหรบัสารเคมจีะต้องทราบว่าจะใชส้ารอะไรบา้ง 

จํานวนที่ใช้ต่อกลุ่ม และจํานวนรวมทัง้หมดเป็นเท่าไร และต้องเผื่อไว้อกี 20-50 เปอร์เซ็นต ์

เพราะระหว่างการทดลองอาจมกีารตกหล่นเสยีหาย แต่ถา้เป็นสารทีม่รีาคาแพงมาก อาจจะเผื่อ

ไวไ้ดไ้มเ่กนิ 10 เปอรเ์ซน็ต ์

 การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ก่อนมีปฏิบติัการ ก่อนมปีฏบิตักิารจะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์และ

สารเคมใีห้พร้อม อุปกรณ์ประเภทที่ต้องใช้เป็นประจําหรอืใช้บ่อยเกือบทุกการทดลอง เช่น 

หลอดทดสอบขนาดต่าง ๆ ถว้ยรนิหรอืบกีเกอร ์แท่งแกว้คนสาร ขวดน้ํากลัน่ ขาตัง้ กรวยกรอง 

กระบอกตวง จุกยาง ท่อนําแก๊ส ชุดตะเกยีงแอลกอฮอล์ และทีก่ ัน้ลม ฯลฯ จะต้องจดัเตรยีมให้

พอกบัจาํนวนนักเรยีนทีท่าํการทดลอง ถา้เป็นไปไดค้วรจดัแลว้ใหแ้ต่ละคนหรอืแต่ละกลุ่มรบัไป

ไวใ้ชต้ลอดภาคเรยีน โดยมกีารเซน็ชื่อรบัอุปกรณ์ เมื่อสิน้สุดภาคเรยีน จะตอ้งส่งคนือุปกรณ์ให้

ครบตามรายการและอยูใ่นสภาพด ี

 อุปกรณ์ทีม่จีํานวนน้อยไม่สามารถจดัใหพ้อกบัจํานวนนักเรยีนหรอืกลุ่มได ้จะจดัไวใ้ห้

นักเรยีนยมืไปใชใ้นแต่ละครัง้การทดลอง อุปกรณ์ทีต่อ้งใชร้่วมกนั เช่น เครื่องชัง่ จะตอ้งจดัวาง

ไวใ้นทีเ่ฉพาะ เพือ่ใหทุ้กคนไดใ้ชร้ว่มกนั บรเิวณนัน้ควรมพีืน้ทีม่ากพอสมควร เพือ่สะดวกในการ

ใชง้าน การชัง่สารนกัเรยีนจะชัง่ทลีะคน โดยอาจสง่ตวัแทนกลุ่มเขา้ไปชัง่และไมม่งุกนัชัง่ 

 การจดัเตรยีมสารเคมแีบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื สารเคมทีีใ่ชไ้ดจ้ากขวดโดยตรง กบั

สารเคมทีี่ต้องเตรยีมเป็นสารละลาย สารละลายประเภทน้ีไม่ควรยกไปทัง้ขวด ใหน้ักเรยีนใช ้

ควรแบ่งจากขวดใหญ่ในปรมิาณทีม่ากพอกบัจํานวนนักเรยีน และเผื่ออกี 20 เปอรเ์ซน็ต์ใส่ขวด

ใหม ่ปิดฉลากใหเ้หมอืนขวดเดมิ นําไปใหน้กัเรยีนใช ้ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัการปะปนของสาร เพราะ
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นักเรยีนอาจไม่รอบคอบพอ ตกัสารปนกนัได้ สําหรบัสารละลายที่ต้องเตรยีมขึ้นเอง จะต้อง

เตรยีมใหพ้อกบัจาํนวนนกัเรยีนและเผือ่อกี 20 เปอรเ์ซน็ต ์ตดิป้ายฉลากชื่อสารและความเขม้ขน้

ใหเ้รยีบรอ้ย สารเคมบีางอย่างมอีายุการใชง้านสัน้ ดงันัน้ถ้าจะต้องเตรยีมสารล่วงหน้าจะต้อง

คาดคะเนระยะเวลาใชง้านใหด้ ีเพราะถา้เตรยีมไวน้านสารจะเปลีย่นสภาพไปได ้

 การให้ความสะดวกในขณะปฏิบติัการ 

 การทดลองของนักเรยีนในแต่ละครัง้มเีวลาจํากดัและน้อยมาก อาจใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง 

การทดลองใหไ้ดผ้ลตามจุดประสงค ์ครูจงึต้องเป็นผูอ้ํานวยความสะดวกตลอดเวลา ระหว่างมี

การทดลองอาจมปีญัหาเกดิขึน้ได้ เช่น สารเคมหีมดกะทนัหนั เครื่องมอืขดัขอ้งไม่ทํางาน ครู

จะต้องคอยแนะนําเทคนิคทีถู่กต้องใหน้ักเรยีนคอยตอบคําถามขอ้ขอ้งใจ อกีประการหน่ึง การ

ทดลองอาจมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ไดซ้ึง่อาจเกดิจากความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ไม่ไวว้างใจนักเรยีนมาก

เกนิไป เพราะนักเรยีนเป็นผูม้ปีระสบการณ์น้อย การตดัสนิใจอาจผดิพลาดได ้ถา้จําเป็นตอ้งใช้

สารเคมทีี่มอีนัตรายมาก ครูจะต้องควบคุมการทดลองอย่างใกล้ชดิเป็นพเิศษ ครูจะต้องอยู่กบั

นกัเรยีนตัง้แต่เริม่การทดลองจนกระทัง่เสรจ็สิน้การทดลอง 

 การตรวจดคูวามเรียบร้อย 

 หลงัจากที่นักเรยีนทําการทดลองเสร็จแล้ว ครูจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยภายใน

หอ้งปฏบิตักิาร ตรวจดูวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลา้งเกบ็เรยีบรอ้ยหรอืไม่ มอุีปกรณ์ชํารุดเสยีหายที่

ต้องจดัการซ่อมแซมหรอืไม่ อุปกรณ์ประจําหอ้งอยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยหรอืไม่ตลอดจนตรวจดู

การปิดไฟฟ้า พดัลม ก๊อกน้ํา ถงัแก๊ส ใหเ้รยีบรอ้ย 

 การสาํรวจวสัดอุปุกรณ์ 

 เมือ่สิน้ภาคเรยีนครจูะตอ้งทาํการสาํรวจอุปกรณ์ว่าชาํรุดเสยีหายไปเท่าใด จะตอ้งจดัซือ้

มาทดแทน และตอ้งซือ้เพิม่อกีเท่าใด อุปกรณ์ทีช่าํรุดเพยีงเลก็น้อยพอทีจ่ะซ่อมแซมใชใ้หมไ่ดก้็

ควรทําเพื่อลดค่าใช้จ่าย สารเคมจีะต้องซื้อให้จดัทํารายการขอสัง่ซื้อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ล้างทํา

ความสะอาดดหีรอืไม ่โดยเฉพาะเครือ่งแกว้จะตอ้งลา้งใหส้ะอาด ถา้พบวา่สกปรกตอ้งจดัการลา้ง

เสยีใหม่ นอกจากน้ียงัต้องสํารวจตรวจสอบอุปกรณ์ภายในหอ้ง เช่น ก๊อกน้ํา อ่างน้ํา ท่อแก๊ส 

สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ถา้พบว่าชํารุดต้องทําบนัทกึเสนอซ่อมแซมทนัทเีพื่อความ

พรอ้มสาํหรบัการเปิดภาคเรยีนใหม ่
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1. ฝึกทกัษะที่จําเป็นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สาระชีววิทยา เช่น การนําเข้าสู่

บทเรยีน การใชค้ําถาม การอธบิาย การสรุปบทเรยีน ฯลฯ โดยใหเ้พื่อนร่วมชัน้เรยีนช่วยกนั

อภปิราย พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

 2. เกบ็รวบรวมสือ่วสัดุ เชน่ รปูภาพทีเ่ป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัสาระชวีวทิยาจากสื่อต่าง ๆ 

เชน่ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ปฏทินิ ภาพโปสเตอรโ์ฆษณา จาํนวน 10 ภาพ พรอ้มระบุว่าจะนําไปใช้

จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งอะไร อยา่งไร 

 3. ฝึกการเขยีนภาพโครงร่างของพชื สตัว ์สิง่มชีวีติอื่น ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสาระชวีวทิยา อย่างละ 5 ภาพ พรอ้มทัง้อธบิายว่าแต่ละภาพจะใชเ้พื่อการอธบิายเน้ือหาใน

เรือ่งใด อยา่งไร 

 4. ฝึกการใชก้ระดานดาํใหถู้กตอ้ง ทัง้การเขยีนขอ้ความและภาพโครงรา่ง 

 


