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   เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
เรื่อง สารรอบตวั  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

 
ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุและประเภทของวัสดุ 

 คําชี้แจง   
  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห  ชุดที่ 1 เรื่อง 
วัสดุและประเภทของวัสดุ  เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรยีนไดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห  ในดานสวนประกอบ  ความสัมพันธ  และหลักการ 
จุดประสงค 

1. นักเรียนจําแนกและบอกประเภทของวัสดุได 
2. นักเรียนบอกความสัมพันธของวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหได 
3. นักเรียนบอกหลักการจําแนกวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหได 

เวลาที่ใช 2   ชั่วโมง 
สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุและประเภท 
ของวัสดุ  ประกอบดวย   

      กิจกรรมที่ 1.1  มาสํารวจวิเคราะหและจําแนกประเภทของวัสดุ 
      กิจกรรมที่ 1.2  บอกฉันหนอย   
      กิจกรรมที่ 1.3 แผนที่ความคิดวัสดุและประเภทของวัสดุ    
      แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรมการเรยีนรู 
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แนวดําเนินกิจกรรม 

1. ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยแบบทดสอบเปน 

แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ก  ข  ค  ง  ใชเวลา 10 นาที 
3. แบงกลุมนักเรียน  5  กลุม  กลุมละ 6 คน  การจัดกลุมแบบคละความสามารถ 

ของนักเรียน ประกอบดวยนักเรียน เกง ปานกลาง  ออนและใหแตละกลุมเลอืกประธาน รอง
ประธานและเลขานุการของกลุมเพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกลุม 

4. นักเรียนดําเนินกิจกรรมตามลําดับกิจกรรมและฟงคําแนะนําจากครู 
5. นักเรียนและครูรวมกัน อภิปรายและสรุปองคความรูจากการปฏิบัติกิจกรรม 
6. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอน

เรียน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดที่ 1 เรื่อง วัสดุและประเภทของวัสดุ 

คําชี้แจง  1.  แบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
   2. ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย    ลงใน

กระดาษคําตอบ 

1. จากตาราง ขอมูลที่กําหนดใหเปนการจัดประเภทของวัสดุขอใดไดเหมาะสมที่สุด 
กลุมที่ 1 ดินเหนียว   หวาย   กอนหิน 
กลุมที่ 2 แกวน้ํา  ถุงพลาสติก   โฟม 
ก. วัสดุหางายและวัสดุหายาก 
ข. วัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห 
ค. วัสดุมีสีกับวัสดุไมมีสี 
ง. วัสดุเปยกกับวัสดุแหง 
2. ขอใดเปนวัสดุธรรมชาติ 

    ก.  ไมไผ 
    ข.  โฟม 
    ค.  กระดาษ 
    ง.   แกว 
3.  วัสดุสังเคราะหในขอใดตองใชไมเปนวัตถุดิบในการผลิต 
    ก.  กระดาษ 
    ข.  แกว 
    ค.  พลาสติก 
    ง.  กระเบื้อง 
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4.     วัสดุจากภาพไดจากพืชในขอใด   
 
 

    ก.  ตนมะพราว 
    ข.  ตนกลวย 
    ค.  ตนหวาย 
    ง.   ตนไผ 
5. กําหนดภาพวัสดุดังนี้ 
    

 
 
 

       วัสดชุนดิที่ 1               วัสดุชนิดที ่2              วัสดุชนิดที่ 3                 วัสดุชนิดที่ 4 
    วัสดุชนิดใดจัดอยูในประเภทเดียวกัน 
    ก.  วัสดุชนิดที่ 1 และวัสดุชนิดที่ 3 
    ข.  วัสดุชนิดที่ 2 และวัสดุชนิดที่ 4 
    ค.  วัสดุชนิดที่ 1 และวัสดุชนิดที่ 4  
    ง.   วัสดชุนิดที่ 1  วัสดุชนิดที่ 3 และวัสดุชนิดที่ 4 

6.  จากขอ 5 เหตุใดนักเรียนจึงจัดวัสดุเหลานั้นอยูในประเภทเดียวกัน 

    ก.  เพราะประดิษฐเปนสิ่งอื่นได 
    ข.  เพราะรูปรางลักษณะเหมือนกัน 
    ค.  เพราะเปนวัสดุไดจากธรรมชาติ 
    ง.  เพราะมีประโยชนตอรางกาย 
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 7.  ถา ตะกรา  คูกับ  หวาย  ,  ไมกวาด  คูกับ  กานมะพราว  แลว กระทง  คูกับ สิ่งใด 
       ก.  ผักตบชวา 
       ข.  ใบกะพอ 
       ค.  กะลา 
       ง.  ใบตอง 

  8. จอมเขาไปในหองครัว เขาพบ  ถุงพลาสติก  ขวดแกว  เปลอืกขาวโพด  กอนหิน  และ ดิน
น้ํามัน  
     นกัเรียนคิดวาจอมพบวัสดุธรรมชาติกี่ชนิด  
    ก.   1   ชนิด 
    ข.   2   ชนดิ   
    ค.   3   ชนดิ 
    ง.   4   ชนิด 

  9.  จากขอ 8 วัสดุใดเปนวัสดุสังเคราะห 

    ก. ถุงพลาสติก  ขวดแกว    ดินน้ํามัน 
    ข. ขวดแกว       กอนหนิ     ดินน้ํามัน 
    ค. กอนหิน       ดินน้ํามัน    ถุงพลาสติก   
    ง.  ขวดแกว      กอนหนิ     เปลือกขาวโพด 

 10.  นักเรียนคิดวาขอดีของวัสดุธรรมชาติเปนอยางไร 

    ก.  สะดวกในการใช  
    ข.  ประหยัด ปลอดภัย 
    ค.  หางายพบโดยทั่วไป 
    ง.   เหมาะในการใชงานทุกชนิด 
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ใบความรู 
เรื่อง วัสดุและประเภทของวัสดุ 

วัสดุ  คือ  สิ่งที่เรานํามาใชทําเปนสิ่งของเครื่องใชตางๆ ทั้งของเลนของใช ซึ่งใน 
ชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับวัสดุอยูตลอดเวลา สังเกตไดจากสิ่งของเครื่องใชตางๆ รอบตัว
เราลวนทําจากวัสดุที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่เราสังเคราะหขึ้นมาเพื่อ
ทดแทนวัสดุธรรมชาติทีม่ีปริมาณลดนอยลง 

  วัสดุแบงเปน 2  ประเภท  

1. วัสดุธรรมชาติ เปนวัสดุที่ไดจากธรรมชาติและนําไปใชไดโดยตรง เชน ไมไผ 
  ดินเหนียว   ใบตอง  เปลอืกหอย  กอนหิน  กานมะพราว เปนตน 
 
 
 
 
 
                                  

                  ไมไผ                               ดินเหนียว                                ใบตอง 

 

                  

                           เปลือกหอย                          กอนหิน                                   กานมะพราว 

ภาพที่ 1  วัสดุธรรมชาตบิางชนิด 
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2. วัสดุสังเคราะห   เปนวัสดุที่สังเคราะหขึ้นโดยนําวัสดุที่ไดจากธรรมชาติมา 
ดัดแปลงหรือผานกระบวนการผลิตจนดูแทบไมออกวาเปนวัสดุธรรมชาติ เชน  กระดาษ  ผา  
  แกวน้ํา    โลหะ  พลาสติก   กระเบื้อง  เปนตน 

                           กระดาษ                                 ผา                                          แกว 

 

 
 

  

ภาพที่ 2  วัสดุสังเคราะหบางชนิด 
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กิจกรรมที ่1.2 
    มาสํารวจวิเคราะหและจําแนกประเภทของวัสดุ 

จุดประสงค    
                 นกัเรียนจําแนกประเภทของวัสดุได          
                    
               คําชี้แจง     ใหนักเรียนสํารวจวัสดุในโรงเรียนพรอมวาดภาพประกอบ            
                                และวิเคราะหแหลงที่มาของวัสดุแลวบันทึกในตารางใหถูกตอง 
ตารางบันทึกผลการสํารวจวัสดุ 

ชื่อวัสดุที่พบ วาดภาพประกอบ แหลงที่มาของวัสดุ 
 

………………………… 
  

………………………………………... 
 

………………………… 
  

………………………………………... 
 

………………………… 
  

………………………………………... 
 

………………………… 
  

………………………………………... 
 

………………………… 
  

………………………………………... 
 คําถามหลังกิจกรรม 
 1.วัสดุที่นักเรียนพบมีแหลงที่มาจากแหลงใดบาง 
........................................................................................................................................... 
2.นักเรียนคิดวาแหลงที่มาสัมพันธกับวัสดุอยางไร 
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กิจกรรมที ่1.3 
บอกฉันหนอย 

   จุดประสงค 
                  บอกประเภทของวัสดุได 
 
                     คําชี้แจง      ใหนักเรียนบอกประเภทของวัสดุวาเปนวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห 
 

ภาพวัสดุ ประเภทวัสดุ 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 

 
 

 
........................................................... 
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คิดวิเคราะหดหีรือยัง 
ขอละ 1 คะแนนนะครับ 

วัสดุธรรมชาต ิ

วัสดุสังเคราะห 

    

             กจิกรรมที่ 1.4 
                 แผนที่ความคิดวัสดุและประเภทของวัสดุ 

 
           คําชี้แจง     ใหนักเรียนเขียนแผนที่ความคิดวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห                     
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แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรม
 
 

ใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเขียนคําตอบใหถูกตอง คําชี้แจง  

 1. ในหองเรียนพบวัสดุ 10 ชนิด ดังนี้  แกวน้ํา  ขวด นาฬิกา   กานมะพราว  ไมหวาย  ลวด 
เปลือกหอย  กระดาษสี  แผนใส  ใหนกัเรียนจําแนกประเภทใหถูกตอง  (  2   คะแนน ) 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 2. ใหนักเรียนคิดวิเคราะหเปรียบเทียบขอดี ขอเสียระหวางวัสดุธรรมชาติกบัวัสดุ
สังเคราะห 
(  4  คะแนน ) 

ขอดี ขอเสีย 
  

 
วัสดุธรรมชาติ 

  
  

วัสดุสังเคราะห 
  

3.ชาวเงาะปามักจะนําวัสดุธรรมชาติมาทําเครื่องนุงหม นักเรียนคิดวาวัสดุธรรมชาติใดบาง
ที่นํามาทําเครื่องนุงหมได ( 2 คะแนน ) 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

4.กอนหิน จัดเปนวัสดุประเภทใดเพราะเหตุใด ( 2 คะแนน ) 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
. 

คิดดีๆ มีคําตอบ 
สําหรับคนเกงทุกคน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1 วัสดุและประเภทของวัสดุ 

 
คําชี้แจง  1. แบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 

   2. ใหนักเรยีนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย    ลงใน
กระดาษคําตอบ 

1. จากตาราง ขอมูลที่กําหนดใหเปนการจัดประเภทของวัสดุขอใดไดเหมาะสมที่สุด 
กลุมที่ 1 ดินเหนียว   หวาย   กอนหิน 
กลุมที่ 2 แกวน้ํา  ถุงพลาสติก   โฟม 

ก. วัสดุหางายและวัสดุหายาก 
ข. วัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห 
ค. วัสดุมีสีกบัวัสดุไมมีสี 
ง. วัสดุเปยกกับวัสดุแหง 

2. ขอใดเปนวัสดุธรรมชาติ 

    ก.  ไมไผ 
    ข.  โฟม 
    ค.  กระดาษ 
    ง.   แกว 

3.  วัสดุสังเคราะหในขอใดตองใชไมเปนวัตถุดิบในการผลิต 

    ก.  กระดาษ 
    ข.  แกว 
    ค.  พลาสติก 
    ง.  กระเบื้อง 
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4.     วัสดุจากภาพไดจากพืชในขอใด   
 
 

    ก.  ตนมะพราว 
    ข.  ตนกลวย 
    ค.  ตนหวาย 
    ง.   ตนไผ 
5. กําหนดภาพวัสดุดังนี้ 
    

 
 
 

              วัสดุชนิดที่ 1     วัสดุชนิดที ่2              วัสดุชนิดที่ 3                 วัสดุชนิดที่ 4 
    วัสดุชนิดใดจัดอยูในประเภทเดียวกัน 
    ก.  วัสดุชนิดที่ 1 และวัสดุชนิดที่ 3 
    ข.  วัสดุชนิดที่ 2 และวัสดุชนิดที่ 4 
    ค.  วัสดุชนิดที่ 1 และวัสดุชนิดที่ 4  
    ง.   วัสดชุนิดที่ 1  วัสดุชนิดที่ 3 และวัสดุชนิดที่ 4 

6.  จากขอ 5 เหตุใดนักเรียนจึงจัดวัสดุเหลานั้นอยูในประเภทเดียวกัน 

    ก.  เพราะประดิษฐเปนสิ่งอื่นได 
    ข.  เพราะรูปรางลักษณะเหมือนกัน 
    ค.  เพราะเปนวัสดุไดจากธรรมชาติ 
    ง.  เพราะมีประโยชนตอรางกาย 
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  7.  ถา ตะกรา  คูกับ  หวาย  ,  ไมกวาด  คูกับ  กานมะพราว  แลว กระทง  คูกับ สิ่งใด 
       ก.  ผักตบชวา 
       ข.  ใบกะพอ 
       ค.  กะลา 
       ง.  ใบตอง 

  8. จอมเขาไปในหองครัว เขาพบ  ถุงพลาสติก  ขวดแกว  เปลอืกขาวโพด  กอนหิน  และ ดิน
น้ํามัน  
     นกัเรียนคิดวาจอมพบวัสดุธรรมชาติกี่ชนิด  
    ก.   1   ชนิด 
    ข.   2   ชนดิ   
    ค.   3   ชนดิ 
    ง.   4   ชนิด 

  9.  จากขอ 8 วัสดุใดเปนวัสดุสังเคราะห 

    ก. ถุงพลาสติก  ขวดแกว    ดินน้ํามัน 
    ข. ขวดแกว       กอนหนิ     ดินน้ํามัน 
    ค. กอนหิน       ดินน้ํามัน    ถุงพลาสติก   
    ง.  ขวดแกว      กอนหนิ     เปลือกขาวโพด 

 10.  นักเรียนคิดวาขอดีของวัสดุธรรมชาติเปนอยางไร 

    ก.  สะดวกในการใช  
    ข.  ประหยัด ปลอดภัย 
    ค.  หางายพบโดยทั่วไป 
    ง.   เหมาะในการใชงานทุกชนิด 
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 แนวคําตอบ กิจกรรมที ่1.1 
มาสํารวจวิเคราะหและจําแนกประเภทของวัสดุ 

 
 
 
ตารางบันทึกผลการสํารวจวัสดุ (อยูในดุลยพินิจของครู) 

ชื่อวัสดุที่พบ วาดภาพประกอบ แหลงที่มาของวัสดุ 
 

...กระดาษ... 
 
 

 
....กระบวนการผลิตจากพืช...... 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู.. 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู... 

 
............อยูในดุลยพินิจของครู............ 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู.. 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู... 

 
............อยูในดุลยพินิจของครู............ 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู.. 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู... 

 
............อยูในดุลยพินิจของครู............ 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู.. 

 
...อยูในดุลยพินิจของครู... 

 
............อยูในดุลยพินิจของครู............ 

 คําถามหลังกิจกรรม 
 1.วัสดุที่นักเรียนพบมีแหลงที่มาจากแหลงใดบาง 
..................กระบวนการผลิตจากวัตถุตางๆและจากธรรมชาติโดยตรง.......................................... 
2.นักเรียนคิดวาแหลงที่มาสัมพันธกับวัสดุอยางไร 
.................วัสดุที่ผานกระบวนการผลิตจากวัตถุตางๆจัดเปนวัสดุสังเคราะหสวนวัสดุที่ไดจาก  
ธรรมชาติโดยตรงจัดเปนวัสดุธรรมชาติ....................................................................................... 
สรุปผลการทํากิจกรรม 
..................วัสดุแบงเปน 2 ประเภท คือวัสดุธรรมชาติ เปนวัสดุที่ไดจากธรรมชาติโดยตรงและวัสดุ
สังเคราะหคือวัสดุที่ผานกระบวนการผลิตจากวัตถุตางๆ ................................................................. 
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เรื่อง  สารรอบตัว  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห

 แนวคําตอบกิจกรรมที่ 1.2  
                                                                 บอกฉันหนอย 
 

     
ภาพวัสดุ ประเภทวัสดุ 

 
 
 
 

 
...............วัสดุสังเคราะห.................... 

 
 
 
 

 
..............วัสดุสังเคราะห.................... 

 
 
 
 

 
..............วัสดุธรรมชาติ................... 

 
 
 
 

 
...............วัสดุสังเคราะห................ 

 
 
 

 
..............วัสดุธรรมชาติ................ 
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วัสดุธรรมชาต ิ

วัสดุสังเคราะห 

แนวคําตอบกิจกรรมที่ 1.3 
   แผนที่ความคิดวัสดุและประเภทของวัสดุ 

 
(อยูในดุลยพินิจของครู) 

 
ไมไผ

 

ใบตอง 

กอนหิน 

ดินเหนียว 

กานมะพราว 

กระดาษ 

ผา 

แกว 

โลหะ พลาสติก 
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แนวคําตอบ 
แบบฝกหัดทายชุดกิจกรรม 

 

1. ในหองเรียนพบวัสดุ 10 ชนิด ดังนี้  แกวน้ํา  ขวด นาฬิกา   กานมะพราว  ไมหวาย  ลวด 
เปลือกหอย  กระดาษสี  แผนใส  ใหนกัเรียนจําแนกประเภทใหถูกตอง  (  2   คะแนน ) 
.............จําแนกวัสดุเปน 2   ประเภท  ดังนี้..........................................................................  

วัสดุธรรมชาติ   ไดแก   กานมะพราว  ไมหวาย   เปลือกหอย 
วัสดุสังเคราะห  ไดแก  แกวน้ํา  ขวด  นาฬิกา  ลวด  กระดาษสี  แผนใส  

........................................................................................................................................... 
 2. ใหนักเรียนคิดวิเคราะหเปรียบเทียบขอดี ขอเสียระหวางวัสดุธรรมชาติกบัวัสดุ
สังเคราะห(  4  คะแนน ) อยูในดุลยพินิจของครู 
 

ขอดี ขอเสีย 
หางายในทองถิ่น อายุใชงานนอย 

 
วัสดุธรรมชาติ 

ประหยัด ปลอดภัยในการใช ฉีกขาดงาย 
สะดวกในการใช เปนขยะยอยสลายชามาก 

วัสดุสังเคราะห 
หาซื้องายในทองตลาด มีสารเคมีตกคาง 

3.ชาวเงาะปามักจะนําวัสดุธรรมชาติมาทําเครื่องนุงหม นักเรียนคิดวาวัสดุธรรมชาติใดบาง
ที่นํามาทําเครื่องนุงหมได ( 2 คะแนน )  อยูในดลุยพินิจของครู 
.................ใบตอง  ใบไมตางๆ  ...................................................................................................... 

4.กอนหิน จัดเปนวัสดุประเภทใดเพราะเหตุใด ( 2 คะแนน )  อยูในดุลยพินิจของครู 
...................วัสดุธรรมชาติ เพราะกอนหินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ........................................... 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
ชุดที่ 1 วัสดุและประเภทของวัสดุ 

 
 
 

1.  ข 6.  ค 
 
 

2.  ก 

3.  ก 

4. ก  

5. ง  

7.  ง 

8.  ข 

9.  ก 

10.  ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


