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 เกริก ศกัดิส์ภุาพ.  (2552).  ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสกิส์และความสามารถใน
การคดิวิเคราะห์ของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรม PDCA  
 
 การศกึษาครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิฟิสกิส์และความสามารถในการคดิ    
วิเคราะห์โดยใช้ชดุกิจกรรมการ PDCA 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แผนการ
เรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  จํานวน 45 คน ได้มาจากการสุม่
อยา่งง่าย โดยใช้แบบการวิจยัแบบ One – Group  Pretest  – Posttest  Design สถิตท่ีิใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ t – test dependent  sample 
 
 ผลการศกึษาค้นคว้าสรุปได้ดงันี ้
         1.  ผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีสอนโดยใช้ชดุ
กิจกรรม PDCA หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
        2.  ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดย
ชดุกิจกรรม PDCAหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 Krirk  Saksuparb.  (2552).  A study on the Achievement in Science and 
Analytical Thinking  of  Mathayomsuksa IV  students by using PDCA packages. 
  
 The purpose of this research was to study on the achievement in science and 
analytical thinking students by using  PDCA packages  
 The samples of this research were 45 mathayomsuksa IV students, in Satit 

Prasarnmit Demonstration School, Bangkok Thailand.  Teaching by using physics activities 
learning  PDCA  packages, by using One Group - Pretest - Posttest Design. The 
obtained data were analyzed by t - test Dependent Sample. 
 
 The results of the study indicated that : 
  1.  The achievement in science learning of the students taught physics 
activities learning  PDCA  packages  was higher than before and significant at the .05 
level. 
  2.  The analytical thinking ability of the students taught with physics 
activities learning  PDCA  packages was higher than before and significant at the .05 
level. 
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บทที ่1 
บทนํา 

ภมูหิลัง 
           ในยคุปัจจบุนัสงัคมไทยกําลงัเผชิญกบัวิกฤตการณ์ตา่ง ๆ รอบด้านอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง 
และพฒันาอยา่งรวดเร็วให้ทนักระแสยคุโลกาภิวฒัน์  สภาพการณ์ตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้  ไมว่า่จะเปลีย่นวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง  ความเสือ่มโทรมของสงัคม    ล้วนบง่ชีอ้ยา่งชดัเจนถึงความล้มเหลวของการพฒันา  
และความไมพ่ร้อมของปัจจยัตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคณุภาพของ  “มนษุย์  ซึง่เป็นทรัพยากรที่สาํคญัท่ีสดุ
ของสงัคมไทยและสงัคมทัว่โลก และเม่ือพิจารณาสภาพการจดัการศกึษาในปัจจบุนัของประเทศไทย  จะเห็น
ได้วา่คณุภาพการดําเนินการด้านตา่ง ๆ ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมน่า่พอใจ การจดัการเรียนการสอนยงัไมไ่ด้เน้น
ผู้ เรียนได้พฒันากระบวนการคิด  วิเคราะห์   หรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ครู/อาจารย์ สว่นใหญ่ยงัมุง่เน้น
การบรรยายให้ความรู้กบัผู้ เรียน  ผู้ เรียนเคยชินกบัการรับความรู้  ทําตามอาจารย์  เช่ือฟัง  โดยไมม่ีโอกาส
แสดงความคดิเห็น  ทําให้กระบวนการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีน่าเบือ่และเตม็ไปด้วยความสงสยัและคําถามมากมาย
นอกจากนีก้ระบวนการสอบคดัเลอืกมุง่เน้นเฉพาะด้านผลสมัฤทธ์ิของสถานศกึษาให้บรรลเุป้าประสงค์  ดงันัน้
การปฏิรูปการเรียนรู้จะชว่ยพฒันาคณุภาพและศกัยภาพของคนไทยให้เป็นผู้ มีความรู้  ความสามารถ  มี
ทกัษะ  มีคณุธรรมจริยธรรม  และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  จะทําให้การศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน  อาจารย์  ผู้ปกครอง  ชมุชน  และสงัคม  นอกจากนีก้ารปฏิรูปการ
เรียนรู้ยงัเป็นการดําเนินการท่ีเป็นไปตามกฎหมายการศกึษาของประเทศที่มุง่ปรับปรุง  เปลีย่นแปลงการจดั
การศกึษาของประเทศให้สอดคล้องกบัสภาพความต้องการของสงัคม  (วฒันาพร  ระงบัทกุข์. 2545: 1-2) 

  พระราชบญัญติัการศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2542  ได้กําหนดแนวการจดัการศกึษา        โดย
ยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และถือวา่ผู้ เรียนสาํคญัท่ีสดุ  
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  นอกจากนีย้งัให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และคณิตศาสตร์  เน่ืองจากวิชาดงักลา่วเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเรียนรู้ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ   (สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ.  2542: 12)  
และการท่ีประเทศไทยจะพึง่ตนเองด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีนัน้จําเป็นท่ีจะต้องสร้างจิตสาํนกึ
ของคนในชาติ  โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  มีทกัษะสาํคญัในการค้นหา
ความรู้  รู้จกัคิดใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ  ตลอดจนสามารถทํางานเป็นกลุม่  และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้อยา่งมีความสขุ (สถาบนัสง่เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศกึษาธิการ. 2533: คําแถลง)   
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ศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วทําให้สงัคมและชีวิต
ความเป็นอยูมี่ความเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก  จงึมีความจําเป็นจะต้องเร่งพฒันาคนในชาติให้เป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้ความสามารถก้าวทนัการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้  รัฐบาลจงึมีนโยบายปฏิรูปการศกึษาเพ่ือพฒันา
เยาวชนในระดบัมธัยมศกึษา  โดยมีจดุเน้นท่ีสาํคญัคือ  มุง่พฒันาความสามารถของผู้ เรียนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ  ให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้  ได้ศกึษาค้นคว้าและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือเป็น
การพฒันากระบวนการคิด  วิเคราะห์  ท่ีจะนําไปสูก่ารเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ  ด้วยการมีผลสมัฤทธ์ิ
ท่ีสงูขึน้  และมีการจดักิจกรรมการเรียนท่ีเน้นกระบวนการกลุม่  เพ่ือปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ
และสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้โดยมีพฤติกรรมกลุม่ท่ีดี  (สาํนกังานปฏิรูปการศกึษา.  2539:  141)   
 จากประสบการณ์การสอนวิชาฟิสกิส์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ซึง่เป็นวิชาท่ีมีเนือ้หามากและ
คอ่นข้างยาก สาขาหนึง่ของกลุม่สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบวา่ โดยสว่นใหญ่ผลสมัฤทธ์ิของ
การเรียนของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างต่ํา มีการพฒันาด้านความรู้ความเข้าใจและทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้น้อย  ขาดความกระตือรือร้น  เบื่อหนา่ยในการเรียนและมีเจคติท่ีไมดี่ตอ่
วิชาฟิสกิส์  จงึสมควรท่ีจะหาทางปรับปรุง  และพฒันาการเรียนการสอนวิชาฟิสกิส์เป็นอย่างย่ิง ใน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีจะเกิดผลดีและมีประสทิธิภาพนัน้  ผู้สอนจําเป็นจะต้องเลอืกใช้กระบวนการ
ท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติเนือ้หาวิชา การทดลองแตล่ะครัง้มีโอกาสผิดพลาด  เปอร์เซน็ต์ความคลาด
เคลื่อนสงู การศกึษาตวัอยา่งประกอบบางเนือ้หาหรือบางกิจกรรมไมอ่าจนําของจริงหรือสถานการณ์จริง
มาแสดงให้นกัเรียนเหน็ได้  เพราะข้อจํากดัของเวลา และสถานท่ี    ทําให้ผู้ เรียนไมส่ามารถสร้างมโนมติ
ได้   นกัเรียนเกิดความรู้สกึไมดี่  ขาดความกระตือรือร้น เบือ่หน่ายท่ีจะศกึษาในรายวิชานี ้   

ดงันัน้เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟิสกิส์มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้และเพือ่
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสกิส์  เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั   สาํหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี    4 ให้สงูขึน้กวา่ปัจจบุนัและเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสทิธิภาพการเรียน
การสอน ผู้วิจยัจงึได้พยายามปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความ
ต้องการของผู้ เรียนให้มากท่ีสดุสร้างทางเลอืกท่ีหลากหลายเพ่ือให้นกัเรียนได้สามารถใช้สือ่การเรียนการ
สอนในการสร้างความคิดรวบยอด  สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ในทกุเวลา สถานที่  ผู้วิจยัจงึเลอืก
ทดลองสร้างชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA เร่ืองแรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั   สาํหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี  4  นํามาใช้ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องตามแผนการจดั
กิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัท่ีผู้วิจยัได้จดัทําขึน้  จากหลกัการและเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจงึได้
สร้างชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA ขึน้เพ่ือพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ด้วยกระบวนการแบบ PDCA 
ได้แก ่
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1. ขัน้วางแผน (P = Plan) 
2. ขัน้ปฏิบติั ( D =do) 
3. ขัน้ตรวจสอบ (C = Check) 
4. ขัน้ปรับปรุงแก้ไข ( A = Action) 

ในหนว่ยการเรียนรู้เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  เพ่ือศกึษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการฟิสกิส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 
ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายได้ ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสกิส์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  แผนการ 
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรม PDCA 
2.เพ่ือศกึษาการทกัษะคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4     แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั    
ศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรม PDCA  
 
ความสาํคัญของการวจิยั 
 ผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้  จะทําให้ครู อาจารย์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตระหนกัถงึความสาํคญัในการ
จดัรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาฟิสกิส์ และได้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA   โดยเน้นผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาฟิสกิส์ให้มีคะแนนและความเข้าใจได้ดีขึน้  และพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ให้สงูขึน้  
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
ประชากร ท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม)   ท่ีเรียนวิชาฟิสกิส์ จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด จํานวน  94 คน 
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กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)      จํานวน 1 ห้อง เรียน เป็นจํานวน 45 คน ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิยั 
 ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2552  โดยใช้เวลาในการทดลองรวม  14  คาบ  ทํา
การสอน 4 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 4 คาบ  คาบละ 45 นาที    
ตวัแปรที่ศกึษา   
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การเรียนการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ 
PDCA 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์    และทกัษะในการ
คิดวิเคราะห์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.ชดุกิจกรรม PDCA หมายถงึ ชดุกิจกรรมท่ีได้จดักิจกรรมให้นกัเรียนได้พฒันาความสามารถท่ีมี
อยูภ่ายในตนเองของแตล่ะบคุคล โดยการจดักิจกรรมการเรียนให้นกัเรียนทําการศกึษาเนือ้หาสาระ
เก่ียวกบัเร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั  กิจกรรมท่ีกําหนดในชดุกิจกรรมแตล่ะชดุผู้ เรียน   
สามารถศกึษาได้ด้วยตนเองโดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการเรียนในชดุกิจกรรมและมีอาจารย์ให้คําปรึกษา 
โดยมีขัน้ตอนแบง่เป็น 4 ขัน้ตอน คือ 
 ขัน้  P  คือ ขัน้ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา สาระการเรียนรู้ของแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้
 ขัน้ D คือ ขัน้ท่ีต้องการให้ผู้ เรียน สามารถปฏิบติัตามได้ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบั
ชีวิตประจําวนั 
 ขัน้ C คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนสามารถประเมินตนเองวา่มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาของแตล่ะหน่วย
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
 ขัน้ A คือ ขัน้ท่ีผู้ เรียนสามารถปรับปรุงและพฒันาการเรียนของตนเองให้มีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ 
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 2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์  หมายถงึ ความรู้ ความเข้าใจ ในเนือ้หาวิชา ว 40201 
ฟิสกิส์ 1 เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.2544  
เป็นข้อสอบชนิด 4 ตวัเลือก จํานวน  30  ข้อ  ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้    
 3. ทกัษะการคิดวิเคราะห์ หมายถงึ  การคิดเป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนรู้จกั รวบรวมข้อมลูได้อยา่ง
ถกูต้อง  มีหลกัเกณฑ์ สามารถวิเคราะห์  สิง่ตา่ง ๆ ตามท่ีเกิดขึน้ มีความคิดเป็นของตนเอง และประมวล
วิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้บนพืน้ฐานของความพร้อม ความเป็นไปได้ การคิดอาจไมไ่ด้รับการตอบสนอง
ในทางปฏิบติัทนัที   แตท่กุสิง่ทกุอยา่งอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ความคิดนัน้จะได้รับการปฏิบติัตาม
วิธีการท่ีได้คดัเลือกแล้ว  
    
 
 
สมมุตฐิานการวจิยั 

1. นกัเรียนท่ีเรียนรู้จากใช้ชดุกิจกรรมฟิสิกส์  PDCA  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์

สงูขึน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

2. นกัเรียนท่ีเรียนรู้จากใช้ชดุกิจกรรมฟิสิกส์  PDCA  มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ในวิชาฟิสิกส์ 

สงูขึน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ภายหลงัจากเม่ือมีการ ใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์  
PDCA  เร่ืองแรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั    เป็นสือ่การเรียนการสอน  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  
4 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  เม่ือใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์  PDCA  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ 
เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชาฟิสกิส์ หลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียนอีกทัง้ยงัสามารถทํางานกลุม่อยา่งมีระบบขัน้ตอนได้ดี   
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการ
วิจยัและการตัง้สมมติฐานของการวิจยัในครัง้นี ้  จงึนําเสนอองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อวิจยัตามลาํดบั
หวัข้อ  ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  เอกสารเก่ียวกบัชดุกิจกรรม 
 2.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
 3.  เอกสารท่ีเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 5.  เอกสารเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ 
 6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิเคราะห์ 
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1.เอกสารที่เก่ียวกับชุดกจิกรรม  
1.1 ความหมายชุดกจิกรรม 
ความหมายของชดุกิจกรรมนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของชดุการเรียนรู้ไว้หลายทา่น  
ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2526: 196) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมไว้คล้ายกนัวา่ หมายถงึ ระบบการ

นํา สือ่ประสมท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาและประสบการณ์ของแตล่ะหน่วย มาชว่ยในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคนให้บรรลจุดุมุง่หมาย ชดุกิจกรรมนิยมจดัไว้ในกลอ่งหรือซอง แบง่เป็น
หมวดๆ 

สดุา สนิสกลุ (2521: 168) กลา่วถงึชดุกิจกรรม วา่ เป็นนวตักรรม การใช้ส่ือการสอนแบบประสมท่ี
อาศยัวิธีการจดัระบบการดํา เนินงาน มาบรูณาการสือ่ประสมตา่งๆโดยการกํา หนดทฤษฎี หรือแบบจํา ลอง
ระบบการผลติขึน้มา 

ชยัยงค์ พรหมวงศ์(2523: 118) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรม  วา่คือสือ่ประสมประเภทหนึง่ ซึง่มี
จดุหมายเฉพาะเร่ืองท่ีจะสอนโดยการผลติสือ่ท่ีสอดคล้องกบัวิชา หนว่ย หวัเร่ือง และวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้เกิด
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525: 185) ให้ความหมายของชดุกิจกรรม  ไว้วา่ ชดุกิจกรรม หมายถงึระบบการผลติ
และการทํา สือ่หลายๆ อยา่งท่ีมาสมัพนัธ์กนัและมีคณุคา่สง่เสริมซึง่กนัและกนั สือ่การเรียนอยา่งหนึง่อาจใช้
เพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะท่ีอีกอยา่งหนึง่อาจใช้เพ่ือก่อให้เกิดการแสวงหาอนันํา ไปสูก่ารเข้าใจท่ีลกึซึง้ และ
ป้องกนัการเข้าใจความหมายผิด สือ่การเรียนเหลา่นีเ้รียกอีกอยา่งหนึง่วา่ สือ่ประสม ท่ีเรานํา มาใช้ให้
สอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาเพ่ือมุง่ให้ผู้ เรียนมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

ศาสตราจารย์บนัลอื พฤกษะวนั (2531: 149) ได้กลา่วแนะนํา ไว้วา่ชดุกิจกรรม นบัเป็นสิง่ท่ีควร
สง่เสริมให้จดัทํา ขึน้ใช้เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้ เรียนและวิชาชีพทางการสอนให้ก้าวหน้าขึน้ 

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 122) ได้พฒันาระบบการผลติชดุกิจกรรม แผนจฬุาท่ีมีขัน้ตอนท่ีจดัไว้เป็น
ระบบแบง่เป็น 10 ขัน้ คือ 

1) กําหนดหมวดหมูเ่นือ้หาและประสบการณ์ อาจกําหนดเป็นหมวดวิชา หรือบรูณาการเป็นแบบสห
วิทยาการตามท่ีเหน็เหมาะสม 

2) กําหนดหน่วยการสอน แบง่เนือ้หาวิชาการออกเป็นหน่วยการสอนโดยประมาณเนือ้หาวิชาท่ีจะให้
ครูสามารถถา่ยทอดความรู้แก่นกัเรียนได้ในหนึง่สปัดาห์ 

3) กําหนดหวัเร่ือง ผู้สอนจะต้องถามตนเองวา่ ในการสอนแตล่ะหนว่ยควรให้ประสบการณ์แก่ผู้ เรียน
อะไรบ้าง แล้วกําหนดหวัเร่ืองออกมาเป็นหน่วยการสอนยอ่ย 
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4) กําหนดมโนมติและหลกัการ มโนมติและหลกัการท่ีกําหนดขึน้จะต้องสอดคล้องกบัหนว่ยและหวัข้อ 
โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลกัเกณฑ์สาํคญัไว้เพ่ือเป็นแนวทางการจดัเนือ้หามาสอนให้สอดคล้องกนั 

5) กําหนดวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกบัหวัเร่ือง เป็นจดุประสงค์ทัว่ไปและเชิงพฤติกรรมท่ีต้องมีเกณฑ์
การเปลีย่นพฤติกรรมไว้ทกุครัง้ 

6)กําหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมซึง่จะเป็นแนวทางในการเลอืก
และการผลติสือ่การสอน “กิจกรรมการเรียนการสอน” หมายถงึกิจกรรมทกุอยา่งท่ีผู้ เรียนปฏิบติั เช่น การอา่น
บตัรคํา สัง่ ตอบคํา ถาม เขียนภาพ ทํา การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เลน่เกม ฯลฯ 

7) กําหนดแบบประเมินผล ต้องประเมินผลให้ตรงวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้แบบสอบเกณฑ์ 
(Criterion test) เพือ่ให้ผู้สอนทราบวา่หลงัจากผา่นกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนกัเรียนได้เปลีย่นพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม ่

8) เลอืกและผลติสือ่การสอน วสัดอุปุกรณ์และวิธีท่ีครูใช้ถือเป็นสือ่การสอนทัง้สิน้ เมื่อผลิตสื่อการสอน
ของแตล่ะหวัเร่ืองแล้ว ก็จดัสือ่การสอนเหลา่นัน้ไว้เป็นหมวดหมูใ่นกลอ่งท่ีเตรียมเอาไว้ก่อนนํา ไปทดลองหาคา่
ประสทิธิภาพ 

9) หาประสทิธิภาพชดุกิจกรรม หมายถงึ การนํา ชดุกิจกรรม ไปทดลองใช้(Try out) คือนํา ไปทดลอง
ใช้ตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ เพือ่นํา ข้อมลูมาปรับปรุงแล้วก็นํา ไปทดลองสอนจริง (Trial run) คือ นํา ชดุการ
สอนท่ีได้ทดลองไว้และปรับปรุงไปสอนจริง 

10) การใช้ชดุกิจกรรม  ชดุกิจกรรม ท่ีได้ปรับปรุงและมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้แล้วสามารถนํา 
ไปสอนผู้ เรียนได้ตามประเภทของชดุการสอน (แบบบรรยาย แบบกลุม่กิจกรรมและรายบคุคล) และระดบั
การศกึษา (ประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา) โดยกําหนดขัน้ตอนการใช้ดงันี ้

10.1) ให้ผู้ เรียนทํา แบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่พิจารณาพืน้ความรู้เดิมของผู้ เรียน (ใช้เวลาประมาณ 
10-15 นาที) 

10.2 )  ขัน้นํา เข้าสูบ่ทเรียน 
10.3) ขัน้ประกอบกิจกรรมการเรียน (ขัน้สอน) ผู้สอนบรรยายหรือให้มีการแบง่กลุม่ประกอบกิจกรรม

การเรียน 
10.4 )ขัน้สรุปผลการสอน เพือ่สรุปมโนทศัน์และหลกัการท่ีสาํคญั 
10.5 )ทําแบบทดสอบหลงัเรียน เพือ่ดพูฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลีย่นไปแล้ว 
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1.2 แนวความคิดในการผลติชุดกจิกรรม 
แนวคิดท่ีสาํคญัท่ีนํา มาสูก่ารผลติชดุกิจกรรม นัน้ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 119)  ได้เสนอแนวคิดไว้ 

5 แนวคือ 
2.1 แนวคดิที่ 1  : เป็นแนวความคิดตามหลกัจิตวิทยาเก่ียวกบัทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

นกัการศกึษาได้นํา แนวความคิดนีม้าจดัการเรียนการสอนโดยคํานงึถงึความต้องการ ความถนดัและความ
สนใจของผู้ เรียนเป็นสําคญั ด้วยวิธีการจดัการสอนรายบคุคลหรือการศกึษาตามเอกตัภาพ 

2.2 แนวคดิที่ 2  : เป็นแนวความคิดท่ีพยายามเปลีย่นการเรียนการสอนจากแบบเดิมท่ียดึครูเป็น
ศนูย์กลางแหลง่ความรู้ มาเป็นแบบการจดัประสบการณ์และสือ่ประสมท่ีตรงตามเนือ้หาวิชาในรูปของชดุการ
สอน โดยมีครูเป็นผู้แนะนํา หรือชว่ยเหลอื 

2.3 แนวคิดที่ 3 : เป็นแนวความคิดท่ีพยายามจดัระบบการผลิตและการใช้สือ่การสอนให้เป็นรูปสือ่
ประสม โดยมีจดุมุง่หมายเปลีย่นจากการใช้สือ่เพ่ือ “ชว่ยครูสอน”มาเป็น “ชว่ยนกัเรียนเรียน” 

2.4 แนวคิดที่ 4  : เป็นแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีพยายามจะสร้างปฎิกริยาสมัพนัธ์ให้
เกิดขึน้ระหวา่งครูกบันกัเรียนและนกัเรียนกบัสภาพแวดล้อม โดยนําสือ่การสอนและทฤษฎีกระบวนการกลุม่มา
ใช้ในรูปชดุการสอน 

2.5 แนวคดิที่ 5 : เป็นแนวความคิดท่ียดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ มาจดัสภาพการเรียนการสอน โดย
เปิดโอกาสให้นกัเรียนดงันี ้

2.5.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 
2.5.2 มีทางทราบวา่ การตดัสนิใจหรือการทํา งานของตนถกูหรือผิดได้ทนัที 
2.5.3 มีการเสริมแรงบวกที่ทํา ให้นกัเรียนภาคภมิูใจท่ีได้ทํา ถกูหรือคิดถกู 
         อนัจะทํา ให้กระทํา พฤติกรรมนัน้ซํา้อีกในอนาคต 

1.3 ประเภทของชุดกจิกรรม 
ชดุกิจกรรม มีหลายประเภท ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 118) ได้จําแนกชดุการเรียนรู้ตามลกัษณะการ

ใช้ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1.3.1 ชุดกจิกรรม ประกอบการบรรยาย เป็นชดุการเรียนรู้ที่มุง่ช่วยขยายเนือ้หาสาระ 

การสอนแบบบรรยายให้ชดัเจนขึน้ ชว่ยให้ผู้สอนพดูน้อยลงและให้สือ่การสอนทําหน้าท่ีแทน 
ชดุกิจกรรม แบบบรรยายนีนิ้ยมใช้กบัการฝึกอบรมและการสอนในระดบัอดุมศกึษาที่ยงัถือวา่ 
การสอนแบบบรรยายยงัมีบทบาทสาํคญัในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน 

1.3.2 ชุดกจิกรรม แบบกลุ่มกจิกรรม เป็นชดุกิจกรรม ท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนได้ประกอบ 
กิจกรรมกลุม่ เชน่ การสอนแบบศนูย์การเรียน การสอนแบบกลุม่สมัพนัธ์ เป็นต้น 
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1.3.3 ชุดกจิกรรม ตามเอกัตภาพหรือชุดกจิกรรม รายบุคคล เป็นชดุกิจกรรม ท่ี 
มุง่ให้ผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคล อาจเป็น 
การเรียนในโรงเรียนหรือท่ีบ้านก็ได้ เพือ่ให้ผู้ เรียนก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถ 
ความสนใจ และความพร้อมของผู้ เรียน ชดุการสอนรายบคุคลอาจออกมาในรูปของหนว่ย 
การสอนยอ่ยหรือ “โมดลู” 

1.3.4 ชุดกจิกรรม ทางไกล  เป็นชดุกิจกรรม ท่ีผู้สอนกบัผู้ เรียนอยูต่า่งถ่ินตา่งเวลากนัมุง่สอนให้
ผู้ เรียนศกึษาได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องมาเข้าชัน้เรียน ประกอบด้วยสือ่ประเภทส่ิงพิมพ์  รายการ
วิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศนูย์บริการการศกึษา 
 

1.4 องค์ประกอบชุดกจิกรรม 
ชดุกิจกรรม ทีส่มบรูณ์จํา เป็นต้องประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปวสัดอุปุกรณ์และวิธีการ ซึง่ 

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสดุา สนิสกลุ (2520: 105) ได้กลา่วสรุปองค์ประกอบชดุ
กิจกรรม ท่ีจํา เป็น คือ 

1.4.1 คูมื่อและแบบฝึกปฏิบติั สาํหรับครูผู้ใช้ชดุกิจกรรม 
1.4.2 คําสัง่ หรือการมอบงาน เพือ่กําหนดแนวทางการเรียนให้นกัเรียน 
1.4.3 เนือ้หาสาระ อยูใ่นรูปของสือ่การสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้แบบกลุม่

และรายบคุคล ซึง่กําหนดไว้ตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.4.4 การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก ่แบบฝึกหดัรายงาน ค้นคว้า และผล

การเรียนรู้ในรูปแบบทดสอบตา่งๆ สว่นประกอบทัง้หมดจะอยูใ่นกลอ่ง 
หรือซองโดยจดัเป็นหมวดหมูเ่พ่ือสะดวกตอ่การใช้ 
 

1.5 คุณค่าของชุดกจิกรรม 
ได้มีการเผยแพร่แนวคิดเร่ืองชดุกิจกรรม และการศกึษาวิจยัโดยนกัการศกึษาชดุกิจกรรม มีประโยชน์

ตอ่การจดัการเรียนการสอนดงัท่ี ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 121) กลา่วไว้พอสรุปได้คือ 
1.5.1 ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาและประสบการณ์ท่ีซบัซ้อน มีลกัษณะเป็น 

นามธรรมสงูซึง่ไมส่ามารถถา่ยทอดด้วยการบรรยายได้ดี 
1.5.2 ชว่ยเร้าความสนใจของนกัเรียนตอ่สิง่ท่ีกํา ลงัศกึษา เพราะนกัเรียนมีสว่นชว่ยในการเรียนของ

ตนเอง 
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1.5.3 นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสนิใจและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความ
รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

1.5.4 สร้างความพร้อมและความมัน่ใจแก่ผู้สอน 
1.5.5 การเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของครู 
1.5.6 ชว่ยให้การเรียนเป็นอิสระจากบคุลกิภาพของครู ครูพดูไมเ่ก่งก็สอนดีได้ 
1.5.7 แก้ปัญหาครูไมเ่พียงพอโดยครูคนอ่ืนสามารถสอนแทนได้ ด้วยการใช้ชดุการสอน โดยไมต้่อง

เตรียมตวัมากนกั 
1.5.8 ชดุการเรียนรู้รายบคุคลและชดุการสอนทางไกลจะชว่ยให้การศกึษาของมวลชนมีประสทิธิภาพ

และประหยดั 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
 งานวจิัยในประเทศ 
  กรรณิการ์  ไผทฉนัท์ (2541: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมตามวธีิการ
วิจยัในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติตอ่สิง่แวดล้อมในกิจกรรมชมุนมุ
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปรากฏวา่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้บรูณาการ
ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน  โดยใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมตามวิธีการวิจยักบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเจตคติตอ่สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน  โดย
ใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมตามวิธีการวิจยั กบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
  ชลสต์ี  จนัทาส ี (2543: บทคดัยอ่) ได้ทําการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และความสามารถในการตดัสนิใจอยา่งสร้างสรรค์  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอน  โดยใช้
ชดุกิจกรรมการตดัสนิใจทางวิทยาศาสตร์กบัการสอนตามคูมื่อครู ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการสอน 
โดยใช้ชดุกิจกรรมการตดัสินใจทางวิทยาศาสตร์กบัการสอนตามคูม่ือครู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์   และความสามารถในการตดัสนิใจทางวทิยาศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  ศิริลกัษณ์  หนองเส (2545: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสามารถทางการพึง่พาตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีได้รับการสอน   โดยใช้ชดุกิจกรรมสง่เสริม
ศกัยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ผลปรากฏวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ 
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ชดุกิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  กบัการสอนตามคูม่ือครูมีความสามารถทางการพึง่พา
ตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05   และนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมศกัยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
กบัการสอนตามคูมื่อครูมีความสามารถทางการพึง่พาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ด้าน
ความสามารถในการสร้างสิง่ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากงานวิจยัดงักลา่วข้างต้นสรุปได้วา่การเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมสามารถพฒันาความสามารถของ
ผู้ เรียนได้หลากหลาย  ด้านให้โอกาสให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะตา่ง ๆ ของผู้ เรียน ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจงึสนใจท่ีจะสร้างชดุกิจกรรมการเขียนแผนผงัมโนมติเพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีประสทิธิภาพเพิม่ขึน้ 
  
  งานวจิัยต่างประเทศ 
  วิวาส (Vivas.   1985: 603) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบการพฒันาและประเมินคา่ของ
การรับรู้ทางความคิดของนกัเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา่ โดยใช้ชดุการสอนจากการศกึษาเก่ียวกบัความ
เข้าใจในการพฒันาทกัษะทัง้ 5 คือ ด้านความคิด ด้านความพร้อมในการเรียน  ด้านความคิดสร้างสรรค์  ด้าน
เชาวน์ปัญญา  และด้านการปรับตวัทางสงัคม ผลการ วิจยั พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอน  โดยใช้ชดุกิจกรรมมี
ความสามารถเพิม่ขึน้ในด้านความคิด ด้านความพร้อมในการเรียน  ด้านความคิดสร้างสรรค์  ด้านเชาวน์
ปัญญา  และด้านการปรับตวัทางสงัคมหลงัจากได้รับการสอนด้วยชดุกิจกรรมสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบปกติ 
  วิลสนั (Wilson.  1996: 416) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลการใช้ชดุ 
การสอนของครูเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนของเดก็เรียนช้าด้านคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการบวก  
การลบ ผลการวิจยัพบวา่ ครูผู้สอนยอมรับวา่การใช้ชดุการสอนมีผลดีมากกวา่การสอนแบบปกต ิอนัเป็นวิธีการ
หนึง่ท่ีชว่ยให้ครูสามารถแก้ปัญหาการสอนท่ีอยูใ่นหลกัสตูรคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็เรียนช้า 
3.  เอกสารเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กําหนดความมุง่หมาย 
ของการสอนวิทยาศาสตร์ไว้ดงันี ้(ผสุดี ตามไท. 2531: 55-57) 

 1. เพือ่ให้เกิดความเข้าใจในหลกัการและทฤษฎีขัน้พืน้ฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. เพือ่ให้เกิดความเข้าใจในลกัษณะขอบเขตและวงจํากดัของวิทยาศาสตร์ 
 3. เพือ่ให้เกิดทกัษะท่ีสาํคญัในการศกึษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ 
 4. เพือ่ให้เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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 5. เพือ่ให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีตอ่มวลมนษุย์และสภาพแวดล้อม 

สมจิต สวธนไพบลูย์ (2535: 94-101) ได้กลา่วถงึความรู้ทางวิทยาศาสตร์วา่คือ สว่นท่ี 
เป็นผลผลติทางวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ไปความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการใช้ 
กระบวนการแสวงหาความรู้ ดําเนินการค้นคว้าสบืเสาะตรวจสอบจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ ความรู้นัน้ 
จะถกูรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู ่ซึง่สรุปความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้
 
 
 
          

     อปุมาน 
 
 
            อปุมาน           
 

ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธ์ของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
 

5.1 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิดและกระทําอยา่งมรีะบบ การ
แสวงหาความรู้นัน้อาจแตกตา่งกนับ้าง แตก็่มีลกัษณะร่วมกนั ทําให้สามารถจดัเป็นขัน้ตอนได้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึง่มีลาํดบัขัน้ตอนดงันี ้(ภพ เลาหไพบลูย์. 2542: 10) 
  1. ขัน้ตัง้ปัญหา 
  2. ขัน้ตัง้สมมติุฐาน 
  3. ขัน้รวบรวมข้อมลู โดยการสงัเกตหรือการทดลอง 
  4. ขัน้สรุปผลการสงัเกตหรือการทดลอง 
 ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นัน้ นอกจากจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการ
แก้ปัญหาอ่ืน ๆ เพือ่การศกึษาค้นคว้าให้ได้ผลดีนัน้ขึน้อยูก่บัการคิด การกระทําท่ีเป็นอปุนิสยัของผู้นัน้ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การแสวงหาความรู้ เรียกวา่เจตคติทางวทิยาศาสตร์ (Scientific attitude) ประกอบด้วย
คณุลกัษณะดงันี ้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กฎ  หลกัการ 

           ทฤษฎี 

ข้อเท็จจริง สมมติุฐาน มโนมติ 

23



 1. ความอยากรู้อยากเห็น 
 2. ความเพียรพยายาม 
 3. ความมีเหตผุล 
 4. ความซื่อสตัย์ 
 5. ความมีระเบียบ รอบคอบ 
 6. ความมีใจกว้าง 
5.2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
สมาคมอเมริกนัเพือ่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advencement 

of Science – AAAS) ได้พฒันาโปรแกรมวทิยาศาสตร์และตัง้ช่ือโครงการนีว้า่ วทิยาศาสตร์กบัการใช้
กระบวนการ (Science : A Process Approach) หรือเรียกช่ือยอ่วา่โครงการซาปา (SAPA) โครงการนีแ้ล้ว
เสร็จในปี ค.ศ. 1970 ได้กําหนดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะขัน้
พืน้ฐาน (Basic Science Process Skills) 8 ทกัษะ และทกัษะขัน้บรูณาการ (Intergrated Science Process 
Skills) 5 ทกัษะ ดงันี ้

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
 1. ทกัษะการสงัเกต 
 2. ทกัษะการวดั 
 3. ทกัษะการคํานวณหรือการใช้ตวัเลข 
 4. ทกัษะการจําแนกประเภท 
 5. ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

 6. ทกัษะการจดักระทําและสือ่ความหมายข้อมลู 
 7. ทกัษะการลงความคิดเห็นจากข้อมลู 
 8. ทกัษะการพยากรณ์ 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 

 1. ทกัษะการตัง้สมมติุฐาน 
 2. ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 
 3. ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร 
 4. ทกัษะการทดลอง 
 5. ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุปข้อมลู 
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ทกัษะดงักลา่วเป็นทกัษะท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการศกึษาวทิยาศาสตร์จะต้อง
ให้นกัเรียนได้ทัง้ความรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ซึง่สมจิต สวธนไพบลูย์ (2535 : 103) ได้สรุป
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 ดงันัน้การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์เพ่ือให้นกัเรียนได้รับเนือ้หาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะต้องวดัผลทัง้สองลกัษณะและเพือ่ความ
สะดวกในการประเมินผล ผู้วิจยัได้นําการจําแนกพฤติกรรมในการวดัผลวิชาวทิยาศาสตร์ไปสร้างแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับเป็นเกณฑ์วดัผลวา่นกัเรียนได้เรียนรู้ไปมากน้อยหรือลกึซึง้
เพียงใด 4 พฤติกรรม ดงันี ้(ประวิตร ชศิูลป์. 2524: 21-31) 
 1. ความรู้-ความจํา หมายถงึ ความสามารถระลกึถึงสิง่ท่ีเคยเรียนรู้มาแล้วเก่ียวข้องกบั
ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลกัการ กฎ และทฤษฎี 
 2. ความเข้าใจ หมายถงึ ความสามารถในการจําแนกความรู้ได้เม่ือปรากฏอยูใ่นรูปใหม ่ และ
ความสามารถในการแปลความรู้จากสญัลกัษณ์หนึง่ไปอีกสญัลกัษณ์หนึง่ 
 3. การนําความรู้ไปใช้ หมายถงึ ความสามารถในการนําความรู้และวิธีการตา่ง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่ ๆ หรือจากท่ีแตกตา่งไปจากท่ีเคยเรียนรู้มาแล้วโดยเฉพาะอยา่งย่ิง คือ 
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
 4. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถงึ ความสามารถในการสบืเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสงัเกต การวดัการคํานวณ การจดักระทําและ

ปัญหาเก่ียวกับ 
- วตัถ ุ
- เหตกุารณ์ 
- ปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ 

 

กระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

- วิธิการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
- ข้อเท็จจริง 
- มโนมติ 
- สมมติฐาน 
- หลกัการ 
- กฎ 
- ทฤษฎี 
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สือ่ความหมายข้อมลู การตัง้สมมติุฐาน การกําหนดและควบคมุตวัแปร การทดลอง การตีความหมายและการ
ลงข้อสรุป 
 จากเอกสารข้างต้นผู้วิจยัได้นําการจําแนกพฤติกรรมในการวดัผลวิชาวทิยาศาสตร์ทัง้4 ด้าน คือ 
ความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ในการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหาร 
 
4.งานวจัิยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  งานวจิัยในประเทศ 
  นสุรา  เอ่ียมนวรัตน์ (2542: บทคดัย่อ) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ 
เจคติตอ่สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใช้ชดุกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบยัง่ยืนกบัการสอนโดย
ครูเป็นผู้สอน ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุ
กิจกรรมสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืนกบัการสอนโดยครูเป็นผู้สอนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และเจตคติตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน โดยใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืนกบัการสอน  
โดยครูเป็นผู้สอนแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
            สมุาล ี โชติชุม่ (2544: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
และเชาว์อารมณ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีสอนโดยใช้ชดุการเรียนวทิยาศาสตร์ท่ีสง่เสริมเชาว์  
อารมณ์กบัการสอนตามคูมื่อครู  ผลการวิจยั  พบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรียนวทิยาศาสตร์  
ท่ีสง่เสริมเชาว์ อารมณ์กบัการสอนตามคูมื่อครู มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  หนึง่นชุ กาฬภกัดี (2543 : บทคดัย่อ)   ได้ศกึษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ระดบัสงูและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอน
โดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบติัการตามแนวคอนสตคัรติวิซมึกบัการสอนตามคูมื่อครู ผลปรากฏวา่
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์วทิยาศาสตร์
แบบปฏิบติัการตามแนวคอนสตคัรติวิซมึกบัการสอนตามคูมื่อครูแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั .05 
 
 งานวจิัยต่างประเทศ 
  คอลลนิส์ (Collins.  1990: 2783 – A) ได้ศกึษารูปแบบการสอนโดยใช้การสบืเสาะหาความรู้กบั
นกัเรียนไฮสคลูปีท่ี 1 จํานวน 30 คน โดยใช้ไอคิวและเกรดคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบง่กลุม่แตล่ะกลุม่ 
ร่วมกนัอภิปรายนัน้เป็นเนือ้หาทางตรรกวทิยาและทฤษฎีเซททัง้สองกลุม่ใช้การสบืเสาะตลอดเวลา จดั
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ประสบการณ์ด้านตา่งๆ  เช่น  จดัภาพยนตร์  และตัง้ปัญหาทางตรรกวิทยา 8 ข้อ ผลปรากฏวา่ กลุม่ทดลองได้
คะแนนเฉลีย่ 6 คะแนน กลุม่ควบคมุได้ 5 คะแนน ซึง่ผลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  สมิท (Smith.  1994: 2528 – A) ได้ศกึษาผลจากวธีิการสอนท่ีมีตอ่เจตคติ และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาเกรด 7 โดยแบง่เป็นกลุม่
ทดลอง 3 กลุม่  คือ  กลุม่แรกได้รับการสอนแบบบรรยาย  กลุม่ท่ีสองได้รับการสอนแบบให้ลงมือปฏิบติัด้วย
ตนเอง  และกลุม่ท่ีสามได้รับการสอนทัง้แบบบรรยายและให้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง  เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นวิธี
ทดสอบภาคสนาม  ซึง่เรียกวา่ การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์  โดยวิธีการปฏิบติักิจกรรมแบบบรูณาการ 
(IASA) ผลวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบให้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนทัง้แบบบรรยายและให้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
บรรยาย 
 
5.เอกสารเก่ียวกับการคดิวเิคราะห์ 
 5.1 ความหมายของการคดิ 
  นกัจิตวิทยาได้ให้ความหมายของการคิดไว้ ดงันี ้

             จรูญ  คณูมี (2521: 4) กลา่ววา่ การคิดเป็น คอืความคิดในทางสร้างสรรค์ รู้จกัประดิษฐ์
คิดค้นสิง่ใหม ่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
   มงคล  จนัทร์ภิบาล (2531: 10) กลา่ววา่ การคิดเป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนรู้จกั รวบรวม
ข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง  มีหลกัเกณฑ์ สามารถวิเคราะห์  สิง่ตา่ง ๆ ตามที่เกิดขึน้ มีความคิดเป็นของตนเอง และ
ประมวลวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้บนพืน้ฐานของความพร้อม ความเป็นไปได้ การคิดอาจไมไ่ด้รับการ
ตอบสนองในทางปฏิบติัทนัที   แตท่กุสิง่ทกุอยา่งอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ความคิดนัน้จะได้รับการปฏิบติั
ตามวิธีการท่ีได้คดัเลอืกแล้ว 
   เบญจมาศ  สนัประเสริฐ (2533: 14)  และวิไลวรรณ  ปิยะกรณ์ (2535: 15)  
ตา่งให้ความหมายสอดคล้องกนัไว้วา่ การคิดเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการสร้างความคิดรวบยอด  
(Concept  Formation) เก่ียวกบัข้อเท็จจริงท่ีได้รับ  และเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการแปลความหมายข้อมลูที่
รวมถงึ  การสรุปอ้างอิงด้วยการจําแนก  รายละเอียดการเช่ือมโยง ความสมัพนัธ์ ของข้อมลูท่ีได้รับ ตลอดจนเป็น
กระบวนการเก่ียวกบัการนํากฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีเหตผุลและเหมาะสม 
   กรรณิกา  อินทรโยธิน (2534: 39 – 40)  การคิดชว่ยเปลีย่นการกระทําของมนษุย์เราที่มีแต่
ความกระหาย  งมงาย  และหนุหนั ให้กลายเป็นการกระทําที่เฉลยีวฉลาด สขุมุ คนท่ีมีความคิดจะทําอะไร  
ไตร่ตรอง  พิจารณาถงึผลได้ ผลเสยีก่อน  ซึง่ผลจากการกระทําบางอยา่งต้องอาศยัเวลาพิสจูน์ 
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   ธญัญะ บปุผเวส และคณะ  (2534) ให้ความหมายวา่ การคิดเป็นกระบวนการ 
ท่ีเกิดขึน้ในสมองของบคุคล (Cognitive  Process) โดยอาศยัข้อมลู ประสบการณ์ สิง่เร้าตา่ง ๆ   
ท่ีผา่นเข้ามาทางอวยัวะรับสมัผสั เกิดการรู้สกึ การรับรู้ และระบบความจํา 
             บญุทนั  อยูส่มบรูณ์  (2533: 235) การคิดเป็น คือ การท่ีคนมีวิธีการนําความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ท่ีสะสมออกมาใช้แก้ปัญหาแปลก ๆ ใหม ่ ๆได้อยา่งสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาท่ีอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
             วิไลพร  คําเพราะ (2539: 49) ใช้ทศันะวา่ การคิดเป็นการค้นหาหลกัการ  
(Abstraction) โดยแยกแยะคณุสมบติัของสิง่ตา่ง ๆ หรือข้อความจริงท่ีได้รับ แล้วทําการวิเคราะห์ เพ่ือหา
ข้อสรุปจนเป็นหลกัการของความจริงนัน้ ๆ รวมทัง้การนําหลกัการดงักลา่ว ไปใช้ในสถานท่ีแตกตา่งไปจากเดิม 
             กลัยา  สวุรรณแสง (2538:  107) กลา่ววา่ การคิด เป็นกระบวนการของจิตใจ ซึง่มี
ความสาํคญัตอ่การเรียนรู้ มีความซบัซ้อนไมแ่พ้การเรียนรู้ การคิดไมมี่ขอบเขตจํากดั และมีความคล้ายกบัคํา
วา่ จินตนาการ  (Imagination)  แตจิ่นตนาการเป็นเพียงความคาดคะเน 
ในเหตกุารณ์ สิง่ของหรือปรากฏการณ์เหลา่นัน้ สว่นการคิดเป็นกระบวนการแก้ปัญหา หรือพยายามหาเหตผุล
ของมนษุย์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ประสบประจําวนั 
   สมจิต  สวธนไพบลูย์ (2541: 38) กลา่ววา่ การคิดเป็นการนําปัญญามาใช้ ปัญญา  คือ  
เคร่ืองมือของการคิด การคิดสามารถที่จะพฒันาได้ การคิดและการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้อยา่งลกึซึง้ตอ่เม่ือผู้ เรียน
ได้มีโอกาสจดักระทํากบัวตัถหุรือปรากฎการณ์ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 
   อรัญญา  กินนารี (2542: 11)  สรุปวา่ การคิด คือ ปฏิบติัการทางสมองที่เป็นกระบวนการ
ของการคิด เร่ิมจากสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Thinking Started with Problematic situation)  ทําให้เกิด
ความรู้สกึติดขดั  (Conflict)  อารมณ์ถกูรบกวนเป็นทกุข์  (Disturbed) 
 เกิดความตรึงเครียด  (Tension)   จงึกระทํา (Action) อยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือแก้ปัญหาให้ลลุว่งไปสูเ่ป้าหมาย 
(Goal) 
   กรมวิชาการ (2542: 31) กลา่ววา่ การคิด หมายถงึการทํางานของสมองโดยใช้ประสบการณ์
มาสมัพนัธ์กบัสิง่เร้าและสภาพแวดล้อมโดยนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ สงัเคราะห์ และประเมินอยา่งมีระบบ
และเหตผุล เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอยา่งเหมาะสม หรือสร้างสรรค์สิง่ใหม ่
   อรพรรณ  ลอืบญุธวชัชยั (2543: 1) การคิดเป็นการระลกึถงึ นกึถงึ เป็นความพยายามใน
การสบืสอบ สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความชดัเจนในสิง่ตา่ง ๆ ท่ีดีขึน้และถกูต้อง 
   จีรนนัท์  วชัรกลุ (2546: 7) สรุปวา่ การคิด คือ กระบวนการทํางานของสมอง  
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ซึง่มีสาเหตมุาจากการรับรู้สิง่เร้าของแตล่ะบคุคล ทําให้เกิดการจดัสิง่เร้าให้เข้ากบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูแ่ล้ว
วิเคราะห์ และประเมินอยา่งมีระบบ เพ่ือให้ได้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่
   พรเพ็ญ  ศรีวิรัตน์ (2546: 9) สรุปได้วา่  การคิดเป็นความสามารถที่มีอยูใ่นตวับคุคลทกุคน 
และจะมีบทบาทเม่ือบคุคลเหลา่นัน้ได้รับข้อมลูจากสิง่แวดล้อม แล้วตีเช่ือมโยง 
เพ่ือตอบสนองออกมาเป็นการกระทําขณะเดียวกบัการคิดเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาได้และไมมี่ขอบเขตจํากดั  
ซึง่มีความสาํคญัตอ่การเรียนรู้ เพราะเป็นกระบวนการท่ีบคุคลพยายามหาเหตผุลเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
ท่ีประสบในชีวิตประจําวนั ดงันัน้ การคิดเป็นสิง่ท่ีควรฝึกฝนให้แก่เดก็และเยาวชนของชาติท่ีจะนําไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตตอ่ไป 
   เกศณีย์  ไทยถานนัดร์ (2547: 34) สรุปวา่ การคิด คือ กระบวนการทํางาน 
ของสมอง ทัง้ในสว่นท่ีเป็นศกัยภาพของสมอง การระลกึถงึ สบืสอบ  สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และความชดัเจนในสิง่ตา่ง ๆ ท่ีดีขึน้และถกูต้อง เป็นความพยายามท่ีจะรับรู้ข้อมลูสิง่ตา่ง ๆ เพ่ือนํามา
ประมวลผลเบือ้งต้นแล้วใช้วธีิการท่ีมีอยูห่รือเคยได้รับการฝึกฝนมาประมวลสรุปเพ่ือแสดงออกเป็นผลผลติของ
การคิด 
   บญุเชิด  ชมุพล (2547: 10)  กลา่ววา่ การคิดเป็นกระบวนการทํางานของสมองในการปรับ
โครงสร้างโดยใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่ห้สมัพนัธ์กบัความจริงท่ีได้รับจากข้อมลูใหมห่รือสถานการณ์ตา่ง ๆ 
เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอยา่งเหมาะสมหรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ 
   ฮิลการ์ด (Hilgard.  1962: 336)  กลา่วา่การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ในสมองเน่ืองจาก
กระบวนการใช้สญัลกัษณ์แทนสิง่ของหรือสถานการณ์ตา่ง ๆ หรือเป็นกระบวนการท่ีภาพหรือสญัลกัษณ์ของ
สิง่ของหรือสถานการณ์ตา่ง ๆ ปรากฏในแนวความคิดหรือจิตใจ 
   เพยีเจต์ (วิไลพร  คําเพราะ.  2539: 49 ; อ้างอิงจาก Piaget.  1962: 58 Cognitive 
development in the chile)  ให้ทศันะเก่ียวกบัการคิดไว้วา่ การคิด หมายถงึการกระทําสิง่ตา่ง ๆ ด้วยปัญญา 
การคิดของบคุคลเป็นกระบวนการในสองลกัษณะ คือ เป็นกระบวนการปรับเข้าโครงสร้าง (Assimilation)โดย
การจดัสิง่เร้าหรือข้อความจริงทีได้รับให้เข้ากบัสถานการณ์เดิมท่ีมีอยูก่กัระบวนการปรับเปลีย่นโครงสร้าง  
(Accommodation)  โดยการปรับประสบการณ์เดิมให้เข้ากบัความจริงท่ีรับรู้ใหม ่  บคุคลจะใช้ความคิดทัง้สอง
ลกัษณะนีร่้วมกนั  หรือสลบักนัเพือ่ปรับความคิดของตนให้เข้ากบัสิง่เร้ามากที่สดุ   ผลของการปรับเปลีย่น
ความคิดดงักลา่ว   จะชว่ยพฒันาการความคิดของบคุคลจากระดบัหนึง่ไปสูว่ิธีการคิดอีกระดบัหนึง่ที่สงูกวา่  
   กิลฟอร์ด (Guiford.  1967: 7) ให้ทศันะการคิดวา่ เป็นการค้นหาหลกัการโดยการแยกแยะ
คณุสมบติัของสิง่ตา่ง ๆ หรือข้อความจริงท่ีได้รับแล้วทําการวเิคราะห์เพือ่หาข้อสรุปอนัเป็นหลกัการของ
ข้อความจริงนัน้ ๆ รวมถงึการนําหลกัการไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกตา่งไปจากเดิม 
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   แนวคิดของบลมู (Bloom.  1979: 38 – 40 )  เก่ียวกบัการคิดและการแก้ปัญหานัน้ บลมู 
กลา่ววา่ แม้ความจํา ความรู้ จะเป็นผลลพัธ์ท่ีสาํคญัในการศกึษาแตก่็เป็นพืน้ฐานสูส่ิ่งท่ีคาดหวงัท่ีสงูกวา่ คือ 
การท่ีผู้ เรียนสามารถใช้เทคนิคหรือนําหลกัการข้อมลูตา่ง ๆ มาใช้ได้อยา่งเหมาะสมเมื่อเผชิญสถานการณ์ใหม ่
การกระทําของผู้ เรียนในลกัษณะดงักลา่วนี ้บางคนเรียกวา่ เป็นการคิดวิจารณญาณ ซึง่ จอห์น  ดิวอี ้ เรียกวา่
การคิดสะท้อนกลบั (reflective  thinking)  (Dewey.  1933: 12) หรือหลาย ๆ คนในปัจจบุนัเรียกวา่ การ
แก้ปัญหา นัน่ก็คือ ความสามารถของบคุคลในการค้นพบข้อมลูท่ีเหมาะสม  และเทคนิคในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม ่ ซึง่ต้องใช้การวิเคราะห์  มีความเข้าใจในสถานการณ์ใหม ่  โดยนําความรู้พืน้ฐานท่ีพร้อมจะ
นําไปใช้ได้ ตลอดจนความสามารถในการประยกุต์สิง่ตา่งๆ ไปใช้ในความจํากดัของสถานการณ์ตา่งๆ ได้ การ
คิดเป็นลกัษณะท่ีเฉพาะของมนษุย์ เก่ียวข้องกบัการจดัการกบัข้อมลูท่ีได้รับและการจดัการกบัข้อมลูที่เคยผา่น
การเรียนรู้มาแล้วเพือ่นําไปสูก่ารตอบสนองครัง้ใหมใ่นสถานการณ์ใหมท่ี่กําลงัเผชิญอยู ่ (Berger.  1984: 306) 
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองท่ีเกิดขึน้ภายในขึน้อยูก่บัความสมารถของสมองแตล่ะซีกของมนษุย์ เป็น
ความสามารถเฉพาะบคุคล การคิดเร่ิมต้นเม่ือมีการกระตุ้นประสาทรับรู้จากสิ่งแวดล้อมและสมองมีการเลอืก
รับรู้การกระตุ้นนัน้สมองของมนษุย์สามารถคิดได้ตัง้แตข่ัน้ต่ํา คือ การคิดสิง่ท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน จนถงึการคิดขัน้สงู
ซึง่เป็นการคิดท่ีซบัซ้อนตามความสมัพนัธ์ของกฏเกณฑ์ หรือปรากฏการณ์ ความสามารถในการคิดจะมีการ
พฒันาเป็นลําดบัจากงา่ยไปยาก 
    
 บลเูนอร์ และคนอ่ืน ๆ (ศภุพงศ์  อยู่ทอง.  2531: 23 ; อ้างอิงจาก Bruer  and  others.  1956) ได้ให้
ความหมายวา่การคิดเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการสร้างแนวความคิดรวบยอด(Concept  Formation)  ด้วยการ
จําแนกความแตกตา่งการจดักลุม่  และการกําหนด    ซึง่เรียกเก่ียวกบัข้อความจริงท่ีได้รับ  และเป็น
กระบวนการท่ีใช้ในการแปลความหมายข้อมลูรวมถงึการสรุปอ้างอิง การจําแนกรายละเอียด การเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ตลอดจนเป็นกระบวนการเก่ียวกบัการนํากฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีเหตผุลและ
เหมาะสม 
  นอร์ริส และ เอนนิส (Ennis. 1985 ; Norris;&  Ennis.  1989) ได้ให้ความหมายของการคิดวา่
การคิดเป็นกิจกรรมทางสมองท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลาการคิดท่ีเราสนใจในที่นีเ้ป็นการคิดอยา่งมีจดุมุง่หมาย 
(Directed Thinking)  ซึง่เป็นการคิดท่ีนําไปสูเ่ป้าหมายโดยตรง หรือ คิดค้นข้อสรุปอนัเป็นคําตอบสาํหรับ
ตดัสนิใจ หรือ แก้ปัญหาสิง่ใดสิง่หนึง่ การคิดจงึเป็นความสามารถอยา่งหนึง่ทางสมอง การคิดเป็นนามธรรมท่ีมี
ลกัษณะซบัซ้อนไมส่ามารถมองเห็น ไมส่ามารถสงัเกต สมัผสัวดัได้โดยตรง จงึต้องอาศยัหลกัการวดัทางจิตมิติ 
(Psychometrics) มาชว่ยในการวดั 
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 ครูลคิ และ รุดนิค ( Krulick; &  Rudnick.  1993: 3 ) ให้ความหมายวา่ การคิด เป็นความสามารถ 
(Ability) ท่ีจะเข้าถงึ หรือ นําไปสูข้่อสรุปที่ถกูต้องจากเนือ้หา ท่ีกําหนดให้ผู้ เรียนต้องสร้างความคิดเก่ียวกบั
คณุสมบติัเชิงนามธรรม จากความสมัพนัธ์ในสถานการณ์ของปัญหา จากนัน้ตรวจสอบความถกูต้อง และ
อธิบายยืนยนัข้อสรุปของเขา ข้อสรุปนีจ้ะถกูรวมไว้ในรูปของ ความคิดใหม ่(New Idea) 
 จากความหมายเบือ้งต้นสรุปได้วา่ การคิด คือ การทํางานของสมอง เป็นความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวั
ทกุคนโดยใช้ประสบการณ์มาสมัพนัธ์กบัสิง่เร้าและสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์และประเมินอยา่งมีระบบเพ่ือให้
ได้แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นกระบวนการเก่ียวกบัการนํากฏเกณฑ์ตา่ง ๆ ไปประยกุต์ได้
อยา่งมีเหตผุลและเหมาะสม 
 
 5.2 ประเภทของการคดิ 
            ฮิลการ์ด (Hilgard.  1962: 336 – 342)  ได้จําแนกประเภทของการคิดออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                5.2.1  การคิดอยา่งเลือ่ยลอยหรือไมมี่ทิศทาง หมายถงึ  การคิดจากสิง่ท่ีประสบพบเห็น จาก
ประสบการณ์ตรง จากสิง่ท่ีได้ยินได้ฟังมา หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ การคิดแบบตอ่เน่ือง (Associative  Thinking) 
จําแนกได้ 5 ประเภทยอ่ย ๆ คือ 
   5.2.1.1  Free  Association  คือ  การคิดถงึเหตกุารณ์ท่ีลว่งมาแล้ว เม่ือมีการกระตุ้นจากสิง่
เร้าจําพวกคําพดูหรือเหตกุารณ์ 
                  5.2.1.2  Controlled  Association คือ  การคิดโดยอาศยัคําสัง่เป็นแนวทาง เชน่ ผู้ คิดอาจ
ได้รับคําสัง่ให้บอกคําท่ีอยูใ่นพวกเดียวกนักบัคําท่ีตนได้ยินมา 
                  5.2.1.3  Day Dreaming คือ  การคิดท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือป้องกนัตนเอง หรือเพ่ือให้เกิดความ
พอใจในตน ซึง่เป็นการคิดฝันในขณะท่ียงัต่ืนอยู ่
                  5.2.1.4  Night  Dreaming คือ  การคิดเน่ืองจากความคิดของตนเอง หรือเป็นการคิดฝัน
เน่ืองจากการรับรู้หรือตอบสนองตอ่สิง่เร้า 
                  5.2.1.5  Autistic Thinking  คือ  การคิดหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง ซึง่ขึน้อยูก่บัความเช่ือหรือ
อารมณ์ของผู้ คิด มากกวา่ขึน้อยูก่บัลกัษณะท่ีแท้จริงของการคิด 
                5.2.2  การคิดอยา่งมีทิศทางหรือมีจดุมุง่หมาย (Directed  Thinking) หมายถงึการคิดท่ี
บคุคลเร่ิมใช้ความรู้พืน้ฐาน  เพ่ือทําการกลัน่กรองการคิดท่ีเพ้อฝัน หรือการคิดท่ีเลือ่ยลอยไร้ความหมาย  ให้
เป็นการคิดท่ีมีทิศทางท่ีมุง่ไปสูจ่ดุใดจดุหนึง่  และเป็นการคิดท่ีมีบทสรุปของการคิดท่ีคิดเสร็จแล้ว ซึง่จําแนก
ออกเป็นสองลกัษณะ  ดงันี ้

31



                  5.2.2.1  การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative  Thinking )  คือ  การคิดในลกัษณะที่คิดได้หลาย
ทิศทาง (Divergent  Thinking)  ไมซํ่า้กนั  เป็นการคิดในลกัษณะท่ีโยงความสมัพนัธ์ได้ (Association) กลา่ว 
คือ เม่ือระลกึถึงสิง่ใดได้ก็จะเป็นสะพานเช่ือมตอ่ให้ระลกึสิง่อ่ืนๆ ได้ตอ่ไปโดยสมัพนัธ์กนัเป็นลกูโซ ่
                  5.2.2.2  การคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical  Thinking) คือ การคิดอยา่งมีเหตผุล  ซึง่
เป็นการคิดท่ีใช้เหตผุลในการแก้ปัญหา  โดยพิจารณาถงึสภาพข้อมลูตา่ง ๆ วา่ 
มีข้อเท็จจริงเพียงใดหรือไม ่
  วิทคิน  และคนอ่ืน ๆ (พจนารถ  บวัเขียว.  2535:19 ; อ้างอิงจาก  Witkin; et al. 1974: 39) ได้
แบง่การคิดออกเป็น 2 แบบ คือ 
   1.  การคิดแบบไมข่ึน้กบัสภาพรอบข้าง  เป็นการคิดท่ีถือเอาตนเองเป็นศนูย์กลางการคิด
แบบนีไ้มต้่องอาศยัข้อมลูจากภายภายนอก หรือจากสภาพรอบข้าง การตดัสนิใจด้วยเหตผุลโดยถือเอาสิง่ท่ี
ปรากฏอยูจ่ริงในสิ่งเร้าเป็นเกณฑ์ 
             2.  การคิดแบบขึน้กบัสภาพรอบข้าง เป็นการคิดท่ีอาศยัข้อมลูจากภายนอก หรือจากสภาพ
รอบข้างโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ของตนเป็นสว่นประกอบช่วยในการตดัสนิใจในเร่ืองประเภทหรือ
ลกัษณะการคิด กาเย ่ (สมเจตน์  ไวยากรณ์.  2530: 13 ; อ้างอิงจาก Gagne.  1970: 283) ได้จําแนกไว้  2 
ประเภท คือ 
    2.1 การคิดอยา่งไมมี่ทิศทาง เป็นการคิดจากสิง่ท่ีพบเหน็จากประสบการณ์ตรงจากสิง่ท่ี
ได้ยินหรือได้ฟังมา เป็นการคิดตอ่เน่ือง (Associative Thinking) ได้แก่ การคิดตอ่เน่ืองอยา่งอิสระถงึเหตกุารณ์
ท่ีลว่งมาแล้วการคิดท่ีถกูควบคมุ  โดยอาศยัคําสัง่ 
เป็นแนว การคิดฝันในขณะท่ียงัต่ืนอยูเ่รียกวา่ ฝันกลางวนั การคิดฝัน การคิดหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง โดย
อาศยัความเช่ือหรืออารมณ์ของผู้ คิด 
              2.2  การคิดอยา่งมีทิศทางหรือมีจดุมุง่หมาย คือ การคิดท่ีบคุคลได้เร่ิมใช้ความรู้พืน้ฐาน
เพ่ือทําการกลัน่กรองการคิดท่ีเฟ้อฝันนําไปสูจ่ดุมุง่หมายบทสรุป ได้แก่ การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ซึง่เป็นการคิดใน
ลกัษณะท่ีคิดไว้หลายทางหรือการคิดในลกัษณะเช่ือมโยง และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณซึง่เป็นการคิดอยา่ง
มีเหตผุลเพ่ือนําไปสูท่างแก้ปัญหา 
      การคิดอยา่งมีทิศทางและมีจดุมุง่หมายนี ้คลอสมีเยอร์ และ ริบเพิล (Klausmeir; & 
Rippple.  1971)  ให้ความเห็นวา่   เป็นรากฐานสาํคญัของการเรียนรู้และการแก้ปัญหาของบคุคล ทัง้นีเ้พราะ
ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหานัน้  บคุคลจะต้องรู้จกัใช้การคิดวิเคราะห์ทําความเข้าใจข้อความจริงหรือปัญหา
ในลกัษณะตา่ง ๆ และใช้การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการค้นหาแนวทางใหม ่ๆ ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
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   สว่นบลมู ได้แยกแยะระบบการคิดของคนตามความสามารถด้านความรู้ การคิด ท่ีมีการซบัซ้อน
เพ่ิมขึน้ตามลาํดบั  6 ขัน้ ดงันี ้
   1.  ความรู้ ความจํา (Knowledge) เป็นความสามารถในการระลกึถงึส่ิงท่ีมีความหมายเชิง
รูปธรรมและสญัลกัษณ์ 
             2.  ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถงึ  ความสามารถทางปัญญาในการจบัใจความ
สาํคญัของเร่ืองแล้วแปลหรือยอ่ ขยาย ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
             3.  การนําไปใช้ (Application) หมายถงึ  ความสามารถในการนําเอาหลกัการตา่ง ๆ ไป
ประยกุต์ใช้ในอีกสถานการณ์หนึง่ได้ 
             4.  การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถงึ  ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวตา่ง ๆ 
ออกเป็นสว่นยอ่ยวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
             5.  การสงัเคราะห์ (Synthesis) หมายถงึ ความสามารถในการรวบรวมเร่ืองราวตา่ง
องค์ประกอบตา่ง ๆ หรือผสมผสานองค์ประกอบเหลา่นัน้ให้เป็นสิง่ใหม ่
             6.  การประเมินคา่ (Evaluation) หมายถงึ การวินิจฉยัตดัสนิคณุคา่สิง่ของ หรือเร่ืองราวใด
เร่ืองราวหนึง่โดยอาศยัข้อเท็จจริงหรือเกณฑ์มาตรฐาน 
    การอธิบายถงึลกัษณะของการคิด  ได้มีนกัการศกึษาหลายทา่นสร้างรูปแบบของการคิด
และมีการอธิบายไว้ในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั การคิดขัน้สงูเป็นการคิดท่ีเร่ิมตัง้แตก่ารคิดในขัน้ของการนําสาระ
ตา่ง ๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริง จนถงึการประเมินคา่ หรือหมายถงึการคิดท่ีทําให้เกิดทางเลอืกหลาย ๆ ทาง 
โดยไมส่ามารถคาดเดาหรือบอกวิธีการได้ หรือเป็นการคิดในเชิงเหตผุล   มีลําดบัขัน้ตอนได้คําตอบท่ีแนน่อน    
รวมถงึการคิดท่ีมีการทํานายสถานการณ์  การลงความเห็น การทดสอบสมมติฐาน การสร้างรูปแบบของ
สาระสาํคญัขึน้ใหมไ่ปจนถงึการประเมินคา่สาระตา่ง ๆ (Divergent & Evaluation Thinking ) (Yinger.  1980: 
23 ; Gagne.  1988: 62)  ตลอดจนการคิดถงึขัน้ท่ีมนษุย์สามารถแก้ปัญหาท่ีกําลงัเผชิญอยูไ่ด้ 
    การคิดเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีสาํคญัของการเกิดการเรียนรู้ของบคุคล 
ท่ีมีลาํดบัความยากงา่ย หรือความซบัซ้อน มนษุย์สามารถคิดได้ในระดบัต่ําสดุจนถงึสงู คือการคิดท่ีมีการ
ประเมินคา่ (Bloom.  1979: 39) หรือ ความสามารถในการแก้ปัญหา (Gagne.  1988: 56) เน่ืองจากโลกมีการ
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ความพยายามท่ีจะเข้าใจสิง่ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ และการทีจ่ะสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด้อยา่ง
สอดคล้อง มนษุย์จงึมีความจําเป็นต้องพฒันาความสามารถของการคิดในระดบันี ้
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 ทัง้นี ้ ครูลคิ ได้นําเสนอแผนภาพแสดงความตอ่เน่ืองของการคิดท่ีทกุคนจะต้องใช้ เม่ือเผชิญกบั
สถานการณ์ท่ีต้องการให้หาทางแก้ไข 
 

 
ภาพประกอบ 3 ยทุธศาสตร์ของการให้เหตผุล (The Heuristics of Reasonic) (Krulik and   
       Rudnick.  1993: 28)  
 กระบวนการคดิจะดําเนินไปได้ดี ผู้ มีประสบการณ์มากกวา่จะมีการคิดกลบัไปกลบัมาได้อยา่ง
อตัโนมติัมากกวา่ผู้ มีประสบการณ์น้อย ผู้สอนจงึต้องพฒันากระบวนการค้นหาคําตอบด้วยตนเองให้แก่ผู้ เรียน 
เบเยอร์ (Berger.  1984: 26 – 30) ได้เลอืกทกัษะปฏิบติัการ โดยใช้เกณฑ์  
3 ประการ คือ  
  1.  เป็นทกัษะท่ีใช้ซํา้ในวิชาท่ีเรียนเป็นสว่นใหญ่ 
  2.  ใช้ทัว่ไปนอกโรงเรียน 
  3.  ผู้ เช่ียวชาญระบวุา่ทกัษะเหลา่นีเ้ป็นปฏิบติัการสาํคญัของการคิด 

 

จดุมุง่เน้น 

Focus 

 

การ
วิเคราะห์ 

Analyze 

 

ตดัสนิใจ 

Resolve 

ตรวจสอบ
ความถกู
ต้อง 

 

ไตร่ตรอง 

Reflect 

1. ระบปัุญหา 

2. สงัเกตข้อมลู
ท่ี 

มีความสาํคญั 

กระจา่งให้กบั 

คณุลกัษณะ
ของนิยาม 

1. สรา้งปญัหา 
2. สงัเคราะห ์

ขอ้คน้พบ 

3. นําไปใชก้บั 

สถานการณ์ 
อื่น 

4. พจิารณา
ทาง 
   ออก 

1. ทดสอบ
ข้อสรุป 

2. อธิบาย
ความถกูต้อง 

3. Verbalize  
   Process 

1. สร้างข้อสอบ 

2. ระบคํุาตอบ 

1. จดัระบบ
ข้อมลู 

2. จําแนก
ข้อมลู 

3. ระลกึถงึ 

สารสนเทศท่ี   
เหมาะสม 

4. สร้างความ 
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 เบเยอร์ สรุปวา่ การรอบรู้ในปฏิบติัการคิดท่ีซบัซ้อนใด ๆ ต้องการกระทําซํา้ด้วยความเอาใจใสแ่ละ
ต้องใช้เวลา 
 เบนตนั และคนอ่ืน ๆ (บญุสม  ครุฑทา. 2525: 11; อ้างอิงจาก Benton and others.  1974) ได้แบง่
การคิดได้ 2 ชนิด 
  1.  การคิดเช่ือมโยง (Associative Thinking) ซึง่ไมไ่ด้เป็นการคิดท่ีนําไปสูจ่ดุมุง่หมายหรือ
เป้าหมายแตเ่ป็นการคิดท่ีเกิดจากจิตใต้สํานกึ (Sub – Conscious)  ของแต ่
ละบคุคล ซึง่เป็นการเช่ือมโยง (Association) การฝันกลางวนั (Day  Dreaming) การฝันกลางคืน (Night  
Dreaming) การคิดฟุ้ งซา่น (Autistic Thinking)  และการคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative  Thinking) 
  2.  การคิดโดยตรง (Dire Thinking) เป็นการคิดท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือแก้ปัญหา หรือนําไปสู่
จดุมุง่หมายหรือเป้าหมายโดยตรง หรือกลา่วอีกนยัหนึง่วา่เป็นการคิดท่ีมีจดุหมายนัน้เอง แบง่ออกเป็น 2 ชนิด 
คือ การคิดตรึกตรอง (Critical  Thinking) และการคิดสร้างสรรค์ (Creative  Thinking)  
 การคิดอยา่งมีทิศทางและ   มีจดุมุง่หมายนี ้   ครอสแมร์และริบเบิล (สมเจตน์ ไวยากรณ์.  2530:14 ; 
อ้างอิงจาก Klausmeir ; & Ripple.  1971) ให้ทศันะวา่ เป็นรากฐาน 
ท่ีสาํคญัของการเรียนรู้  และการแก้ปัญหาของบคุคล   ทัง้นีเ้พราะในการเรียนรู้และแก้ปัญหานัน้บคุคลจะต้อง
ใช้การคิดแบบวิเคราะห์ (Critical  Thinking) และใช้การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการค้นหาแนวทางใหม ่ ในการ
เรียนรู้และแก้ปัญหา ซึง่การคิดในลกัษณะที่เป็นการขยายทศันะของบคุคลให้กว้างไกลออกไป 
  กรูลคิ และ รูดนิค (บญุช ู ชลษัเฐียร.  2539 ; อ้างอิงจาก Krulik ; & Rudnick 1993)   ถือวา่ การ
คิดประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะ เป็นความสามารถหรือทกัษะตามลาํดบัขัน้จากต่ําไป
สงู คือ  
  1.  การคิดในระดบัลกึ (Recall  Thinking)  จะรวมทกัษะการคิดท่ีมีธรรมชาติ เกือบเป็นอตัโนมติั 
เป็นความสามารถในการระลกึข้อเทจ็จริง 
  2.  การคิดพืน้ฐาน (Basic Thinking)  เป็นความเข้าใจความรวบยอดอนัเป็นประโยชน์ตอ่การ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัและในโรงเรียน 
  3.  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking) เป็นความคิดทีใ่ช้ในการพิจารณาเช่ือมโยง  
และประเมินลกัษณะทัง้หมดของทางแก้ปัญหาหรือปัญหา ประกอบด้วยทกัษะยอ่ย ได้แก่ การมุง่เน้นไปในสว่น
ของข้อมลูในปัญหา  หรือสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู ่การตรวจสอบความถกูต้อง และวิเคราะห์ข้อมลู การจํา และ
เช่ือมโยงข้อมลูท่ีเพ่ิงได้รับจากการเรียนรู้เพ่ือกําหนดคําตอบท่ีมีเหตผุล 
            4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative  Thinking) เป็นความคิดที่เป็นต้นฉบบัท่ีทําให้เกิดผลผลติท่ี
ซบัซ้อน ความคิดในระดบันีเ้ป็นสิง่ที่ประดิษฐ์ ที่คิดหรือจินตนาการขึน้เอง ประกอบด้วยทกัษะยอ่ย ได้แก่ การ
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สงัเคราะห์ความคิด การสร้างความคิด และการนําความคิดไปใช้เพือ่หาประสทิธิภาพของความคิดใหมท่ี่สร้าง
ขึน้ 
 สาโรจน์  บวัศรี (2531: 9 – 11) ได้แยกประเภทของการคิดท่ีพฒันามาเป็นเวลานาน ตัง้แตก่่อน
คริสตกาล จนถงึสมยัของจอห์น  ดิวอี ้ ความเข้าใจในเร่ืองการคิดได้วิวฒันาการตามลาํดบัดงันี ้
            1.  การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) ในสมยัอริสโตเติล เร่ิมมีการศกึษา
เก่ียวกบัพืชและสตัว์กนัมาก  อริสโตเติล  จงึคิดแบง่พืชออกเป็นประเภทตา่ง ๆ เพ่ือการมองเห็นได้ง่ายขึน้  และ
เข้าใจได้งา่ยขึน้ไมป่นเปกนั  เช่น  แบง่พชื  เป็นพืชใบเลีย้งเด่ียว 
( Monocotyledon)  และประเภทใบเลีย้งคู ่ (Decotyledon)  เป็นต้น การรู้จกัแบง่กลุม่ รู้จกัแยกแยะเป็นชนิด  
และรู้จกัแบง่ประเภทเหลา่นี ้  นบัวา่เป็นการคดิท่ีสาํคญัอยา่งหนึง่  ไมว่า่จะเป็นคณิตศาสตร์หรือมนษุยวิทยา  
หรือประวติัศาสตร์  ยอ่มใช้การแบง่ชนิดหรือแบง่ประเภท 
  2.  การคิดโดยการตดัประเด็น (Thinking  by  Elimination) ไปทีละอยา่งก็เป็นการคิดท่ีเห็นได้
ชดัเจน และใช้กนัอยูใ่นชีวิตประจําวนัหรือในการสบืสวนสอบสวน 
  3.  การคิดแบบอปุมยั (Inductive  Thinking) เป็นการคิดจากสว่นรายละเอียดไปสูส่ว่นสรุป การ
คิดแบบอปุนยั เร่ิมต้นและทดลองอา่น และเห็นวา่เป็นจริงจงึสรุป 
  4.  การคิดแบบปรนยั (Deductive  Thinking) เป็นการคิดแบบตรงกนัข้ามกบัการคิดแบบอปุนยั 
นัน่คือ เร่ิมต้นจากข้อสรุปหรือทฤษฎีก่อน 
  5.  การคิดแบบไตร่ตรอง หรือการคิดสะท้อน (Reflective Thinking) การคิดแบบนีก็้คือ วิธี
วิทยาศาสตร์ใช้กนัอยา่งแพร่หลายอยู่ในปัจจบุนั ในวงการศกึษาเรียกวา่ วิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving  
Method) หรือวิธีแหง่ปัญญา (Method of Intelligence)  
 การคิดทัง้ 5 แบบดงักลา่ว นกัปรัชญาลทัธิพสิจูน์นิยมถือวา่เป็นการคิดแบบไตร่ตรองเป็นวิธีการ
แก้ปัญหา  ซึง่เป็นทัง้ความมุง่หมายของการศกึษา  และเป็นวิธีการของการศกึษาท่ีวา่เป็นความมุง่หมายนัน้ก็
คือ เรามุง่หมายให้ผู้ เรียนคิดเป็น ถงึขัน้คิดวิเคราะห์ได้  ซึง่หมายความวา่ ต้องสอนวิธีการคิด ดงักลา่วนีเ้ป็นท่ี
เข้าใจ และคลอ่งแคลว่ทกุขัน้ตอน  อนัเป็นการทําให้ผู้ เรียนจดัแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการนีจ้นเป็นนิสยั  เม่ือประสบ
กบัปัญหาใดๆ ในชีวิตตอ่ไปข้างหน้าก็จะไมต่กใจจนเกินไป  แตล่าํลกึถือวา่วิธีการแก้ปัญหาได้ และพยายาม
นําไปใช้ในการแก้ปัญหา เหลา่นัน้ตามแตก่รณี ลกัษณะดงักลา่วคือ “ คิดเป็น” (สาโรจน์  บวัศรี.  2521: 10) 
 บญุสม  ครุฑทา (252: 9) ได้สรุปธรรมชาติของการคิดไว้ ดงันี ้
  1.  การคิดเก่ียวกบัปฏิกิริยาของสมองที่เกิดจากความรู้สกึสงสยัหรือไมพ่อใจในสิง่แวดล้อม 
  2.  การคิดเกิดจากความจําเป็นพืน้ฐานสาํคญัในขบวนการคิด 
  3.  การคิดมีประโยชน์ในการทําให้เกิดการปรับตวัและสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ 
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  4.  การคิดทําให้มนษุย์เกิดความพยายามให้ถงึจดุหมายท่ีต้องการ อนัเป็นสิง่แสดงถงึความเจริญ
ของมนษุย์และเป็นสิง่สาํคญัในการดํารงชีวิตในสงัคมปัจจบุนั 
 5.3  การคิดวเิคราะห์ (Critical Thinking)  
  ความหมายของการคดิวเิคราะห์ 
   ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนอธิบายความหมายของการคิดวิเคราะห์โดยใช้คําท่ีแตกตา่งกนั เชน่ 
การคิดวิเคราะห์เป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซ้อน การคิดวิเคราะห์เป็นกิจกรรมทางปัญญา การคิดวิเคราะห์เป็น
การใช้เหตผุล และ เป็นการตดัสนิใจ ซึง่สอดคล้องกบั เดอ โบโน  
(De Bono.  1976: 29 – 32)  ท่ีวา่ผู้ เช่ียวชาญได้กําหนดนิยามของการคิดวิเคราะห์ในหลาย ๆ ลกัษณะทกุคํา
นิยามล้วนมีความถกูต้อง แตไ่มมี่คํานิยามใดสามารถอธิบายความหมาย ของการคิดวิเคราะห์ได้สมบรูณ์ท่ีสดุ 
   พจนานกุรมฉบบัเฉลมิพระเกียรติ พทุธศกัราช 2530 (2530: 492) คําวา่ “คิด” หมายความ
วา่ นกึดําริ ระลกึ ตรึกตรอง สว่นคําวา่ “ วิเคราะห์ ” หมายความวา่ ด ูสงัเกต ใคร่ครวญ อยา่งละเอียดรอบคอบ
ในเร่ืองราวตา่ง ๆ อย่างมีเหตผุล โดยหาสว่นดี สว่นบกพร่อง หรือ จดุเดน่จดุด้อยของเร่ืองนัน้ ๆ แล้ว เสนอแนะ
สิง่ท่ีดีสิง่ท่ีเหมาะสมนัน้อยา่งยติุธรรม 
   มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของการคิดไว้ ดงันี ้
   บลมู (ล้วน  สายยศ; และ องัคณา  สายยศ.  2539: 41 – 44 ; อ้างอิงจาก Bloom.  1956)  
ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพือ่หาสว่นยอ่ยของเหตกุารณ์ เร่ืองราวหรือ
เนือ้หาตา่ง ๆ วา่ประกอบด้วยอะไร มีความสําคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล และท่ีเป็นอยา่งนัน้อาศยั
หลกัการของอะไร 
   กู๊ด (Good.  1973: 680) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดอยา่งรอบคอบตาม
หลกัการของการประเมิน  และมีหลกัฐานอ้างอิง เพ่ือหาข้อสรุปท่ีน่าเป็นไปได้ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมด และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อยา่งถกูต้องสมเหตสุมผล 
   ดิวอี ้(ชํานาญ  เอ่ียมสาํอาง.  2539: 51 อ้างอิงจาก Dewey.  1933: 30) ให้ความหมายการ
คิดวิเคราะห์ หมายถงึ การคิดอยา่งใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขต 
การคิดวิเคราะห์วา่เป็นการคิดท่ีเร่ิมต้นจากสถานการณ์ท่ีมีความยุง่ยาก และสิน้สดุลงด้วยสถานการณ์ทีมี่
ความชดัเจน 
   รัชเชลล์ (วิไลวรรณ  ปิยปกรณ์.  2535: 20 ; อ้างอิงจาก Russel.  1956: 281 – 282)  ให้
ความหมายการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหาชนิดหนึง่โดยผู้ คิดจะต้องใช้การพิจารณาตดัสนิใน
เร่ืองราวตา่ง ๆ วา่เห็นด้วยหรือไมเ่หน็ด้วย การคิดวิเคราะห์จงึเป็นกระบวนการประเมินหรือการจดัหมวดหมู ่
โดยอาศยัเกณฑ์ท่ีเคยยอมรับกนัมาแตก่่อน ๆแล้วสรุปหรือพิจารณาตดัสนิ 
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 วตัสนัและเกลเซอร์ (1964: 11) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ เป็นสิง่ที่เกิดจากสว่นประกอบ
ของทศันคติ ความรู้ และทกัษะ โดยทศันคติ เป็นการแสดงออกทางจิตใจ ต้องการสืบค้นปัญหาที่มีอยู ่ความรู้
จะเก่ียวข้องกบัการใช้เหตผุลในการประเมินสถานการณ์ การสรุปความอยา่งเท่ียงตรง และการเข้าใจในความ
เป็นนามธรรม สว่นทกัษะจะประยกุต์รวมอยูใ่นทศันคติ และความรู้ 
   อษุณีย์  โพธ์ิสขุ (2537: 95)  ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ หมายถงึการคิดท่ีมี
เหตผุล และมีประสทิธิภาพท่ีมุง่เน้นการตดัสนิใจในสิง่ท่ีเช่ือหรือจะทําอะไร 
   อรพรรณ  ลอืบญุธวชัชยั (2538: 18) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์วา่ หมายถงึ  การคิดซึง่
เป็นการคิดท่ีเร่ิมต้นจากสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยากและสิน้สดุลงด้วยสถานการณ์ท่ีมีความชดัเจน มีเป้าหมาย
ในการคิดวิเคราะห์ข้อความรู้เพ่ือตดัสนิใจเช่ือปฏิบติั 
   นิภาภรณ์  แสงด ี (2541: 7) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์วา่ เป็นพฤติกรรมของบคุคลใน
การแยกแยะ  การคิดพิจารณาใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  เพื่อตดัสนิใจ แก้ปัญหาอยา่งละเอียดรอบคอบมีเหตผุล 
   วิไลพร  คําเพราะ (2539: 53)  กลา่ววา่  การคิดวิเคราะห์  หมายถงึ  การคิดพิจารณา ความ
เช่ือ ความรู้ คํากลา่วอ้าง และสิง่ตา่ง ๆ อยา่งสขุมุ รอบคอบ โดยหาเหตผุลเพือ่สรุป ได้อยา่งถกูต้องก่อนจะ
ตดัสนิใจ เช่ือ หรือ สรุปเลอืก 
   สมจิต  สวธนไพบลูย์ (2541: 94) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์วา่ เป็นความสามารถใน
การคิดพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยใช้เหตผุลประกอบการตดัสนิใจ 
   ชาติ  แจม่นชุ (2545: 54) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ วา่เป็นการคิด 
ท่ีสามารถแยกสิง่สําเร็จรูป ได้แก่ วตัถสุิง่ของตา่ง ๆ ที่อยูร่อบตวัหรือ บรรดาเร่ืองราว หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
ออกเป็นสว่นยอ่ย ๆ ตามหลกัการหรือเกณฑ์ท่ีกําหนดให้  เพ่ือค้นหาความจริง  หรือความสาํคญัท่ีแฝงอยูภ่ายใน 
 ดงันัน้  ผู้วิจยัจงึสรุปการคิดวิเคราะห์ได้วา่ คือ การแยกแยะข้อมลู หรือสิง่ตา่งๆ ที่อยูร่อบตวัออกเป็น
สว่นยอ่ย ๆ โดยการหาหลกัฐานหรือข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือมาสนบัสนนุหรือยืนยนัเพ่ือพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อน
ตดัสนิใจเช่ือหรือสรุปเลอืก 

 
 5.4 การคดิแบบวิเคราะห์ 
  การคิดแบบวิเคราะห์หรือการคิดระดบัการวิเคราะห์เป็นการคิดพิจารณาสิง่สาํเร็จรูปหรือระบบ
ใดๆ  อยา่งแยกแยะให้ค้นพบความจริง   ท่ีแฝงในรูปขององค์ประกอบ  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ  
และหลกัการท่ีองค์ประกอบคมุกนัอยูเ่ป็นสิง่สาํเร็จรูป หรือเป็นระบบอยูไ่ด้สิง่สาํเร็จรูปในท่ีนีห้มายถงึระบบ 
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(System) หรือระบบยอ่ย (Subsystem) ของสิง่ใดสิ่งหนึง่ซึง่แตร่ะบบยอ่มประกอบด้วยองค์ประกอบ 
(Elements) ท่ีมีความสมัพนัธ์ภายในตอ่กนั  เพ่ือบรรลเุป้าหมายเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึง่ เชน่ วตัถ ุ ส่ิงของ 
เร่ืองราว เหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ ได้แก่ พดัลมตวัหนึง่ บทความ  อเมริกายดึอิรัก ความไมส่งบในภาคใต้  ฯลฯ  
 
 5.5 การสอนให้คดิแบบวิเคราะห์ 
  การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์มุง่หมายให้ผู้ เรียนคิดอยา่งแยกแยะได้ และคิดได้อยา่งคลอ่งแคลว่ 
หรือมีทกัษะในการคิดแบบวิเคราะห์ได้  ขัน้แรกสดุ  ครูผู้สอนต้องรู้จกั ความคิดแบบวิเคราะห์นีอ้ยา่งดีเสียก่อน
ขัน้ตอ่ ๆ  ไปจงึผสมผสานการคิดแบบนีเ้ข้าไปในกระบวนการเรียน 
การสอน ไมว่า่จะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบง่แนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคําถาม
ให้พฒันาการคิดแบบวิเคราะห์ขึน้ในตวัผู้ เรียน 
   1.  การสอนการคดิวเิคราะห์องค์ประกอบ (Analysis of Elements) มุง่ให้ผู้ เรียนได้คิด
แบบแยกแยะวา่ สิง่สาํเร็จรูปหนึง่มีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดงันี ้
    1.1  วิเคราะห์ชนิด โดยมุง่ให้ผู้ เรียนคิดและวินิจฉยัวา่ บรรดาข้อความ เร่ืองราว 
เหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ใด ๆ ท่ีพิจารณาอยูน่ัน้ จดัเป็น ชนิดใด ประเภทใด ลกัษณะใด ตามเกณฑ์หรือ
หลกัการใหมท่ี่กําหนด เช่นเสียชีพอยา่เสยีสตัย์ ให้นกัเรียนคิด (หรือชว่ยกนัคิด) วา่เป็นข้อความชนิดใดและ
เพราะอะไรตามเกณฑ์ท่ีกําหนดให้ใหมท่ี่ไมเ่หมือนในตํารา เชน่ เป็นคําพงัเพย ความเห็น ความจริง คติเตือนใจ 
คําปลกุใจ เป็นต้น จดุสาํคญัของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ชนิดนีก็้คือ ต้องให้เกณฑ์ใหมแ่ละบอกเหตผุลท่ี
จดัชนิดตามเกณฑ์ใหมท่ี่กําหนด 
    1.2  วิเคราะห์สิง่สาํคญั มุง่ให้คิดแยกแยะและวินิจฉยัวา่ องค์ประกอบใด สาํคญัไม่
สาํคญั เชน่ ให้ค้นหาสาระสําคญั แก่นสาร ผลลพัธ์ ข้อสรุป จดุเดน่ จดุด้อย  
    1.3  วิเคราะห์เลศนยั มุง่ให้คิดค้นหาสิง่ท่ีพรางไว้ แฝงเร้นอยู ่มิได้บง่บอกไว้ตรง ๆ แตมี่
ร่องรอยสง่ให้เห็นวา่มีความจริงนัน้ซอ่นอยู่ 
   2.  การสอนการคดิวเิคราะห์ความสมัพนัธ์  (Analysis of Relationships) มุง่ให้ผู้ เรียน
คิดแยกแยะวา่สิง่สําเร็จรูป ระบบ มีองค์ประกอบใดสมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนัแบบใด สมัพนัธ์ตามกนัหรือกลบักนั 
สมัพนัธ์กนัสงูต่ําเพียงไร มีแนวทางดงันี ้
    2.1  วิเคราะห์ชนิดความสมัพนัธ์ มุง่ให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสมัพนัธ์  
วา่สมัพนัธ์แบบตามกนั กลบักนั ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบกบัองค์ประกอบ องค์ประกอบกบัเร่ือง
ทัง้หมด  
                 2.2 วิเคราะห์ขนาดความสมัพนัธ์  โดยมุง่ให้คิดเพ่ือค้นหาขนาด ระดบัของความสมัพนัธ์ 
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                 2.3  วิเคราะห์ขัน้ตอนของความสมัพนัธ์ มุง่ให้คิดเพ่ือค้นลาํดบัขัน้ของความสมัพนัธ์ใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม ่
                 2.4   วิเคราะห์วตัถปุระสงค์และวิธีการมุง่ให้คิดและค้นวา่การกระทําพฤติกรรม 
พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร  
                 2.5  วิเคราะห์สาเหตแุละผลที่เกิดตามมา มุง่ให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสมัพนัธ์
เชิงเหตผุล ซึง่เป็นยอดปรารถนาประการหนึง่ของการสอนให้คิดเป็น คือ หาสาเหตแุลผลได้ดี 
                2.6  วิเคราะห์แบบความสมัพนัธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสมัพนัธ์ระหวา่ง  
2 สิง่แล้วบอกความสมัพนัธ์นัน้  หรือเปรียบเทียบความสมัพนัธ์คูอ่ื่น ๆ ท่ีคล้าย ๆ กนั ทํานองเดียวกนัในรูป
อปุมาอปุไมย 
             3.  การสอนคดิวเิคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) มุง่ให้ผู้ เรียน
คิดอยา่งแยกแยะจนจบัหลกัการได้วา่ สิง่สาํเร็จรูปคมุองค์ประกอบตา่ง ๆ อยูเ่ป็นระบบอยูไ่ด้  คือ  หลกัการ
อะไร  ขัน้ตอนการวิเคราะห์หลกัการ   ต้องอาศยัการวิเคราะห์ขัน้ต้นคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ  และ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ก่อน  กลา่วคือ   ต้องแยกแยะสิง่สมบรูณ์หรือระบบให้เห็นวา่มีองค์ประกอบสาํคญัมี
หน้าท่ีอยา่งไร   และองค์ประกอบเหลา่นัน้เก่ียวข้องพาดพิง  อาศยัความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร   พิจารณาจนรู้
ความสมัพนัธ์ตลอดจนสามารถลงสรุป จบัหวัใจหรือหลกัการได้วา่  การท่ีทกุสว่นเหลา่นัน้สามารถทํางาน
ร่วมกนั  เกาะกลุม่กนัคมุกนัจนเป็นระบบอยูไ่ด้  เพราะหลกัการใด  ผลท่ีได้เป็นการวิเคราะห์หลกัการ 
(Principle) ซึง่เป็นยอดของการคิดแบบวิเคราะห์ การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์หลกัการเน้นการสอนวิเคราะห์
ดงันี ้
                3.1วิเคราะห์โครงสร้างมุง่ให้ผู้ เรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของสิง่สาํเร็จรูปนัน้ 
ไมว่า่จะเป็นปัญหาใหม ่ เหตกุารณ์  ปรากฏการณ์  ข้อความ  การทดลอง 
    3.2  การวิเคราะห์หลกัการ  มุง่ให้ผู้ เรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความ 
จริงแมบ่ทของสิง่นัน้ เร่ืองราว  สิง่ สาํเร็จรูปนัน้ ได้แก่  การคิดค้นหาหลกัการสรุปการสอนให้คิด
วิเคราะห์ ต้องให้สิง่สาํเร็จรูปแก่ผู้ เรียน  เช่น  เร่ืองราว  เหตกุารณ์ ปัญหาการทดลองแล้วให้คิดอยา่งแยกแยะ  
ให้เห็นถงึองค์ประกอบยอ่ย ความเก่ียวข้องระหวา่งองค์ประกอบ  และหลกัการท่ีครอบคลมุสิ่งสาํเร็จรูป  หรือ
ระบบนัน้อยู่ สว่นเทคนิค วิธีสอนวิธีเรียนจะเป็นแบบใดก็สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้  
 5.6  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 
  การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 2 องค์ประกอบ คือ ทกัษะในการจดัระบบข้อมลู 
ความเช่ือถือได้ของข้อมลู  และการใช้ทกัษะเหลา่นัน้อย่างมีปัญญาเพ่ือการชีนํ้าพฤติกรรม  ดงันัน้ การคิด
วิเคราะห์  จงึตรงกนัข้ามลกัษณะตอ่ไปนี ้(Scriven & Paul.  2003) 
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                1.การคิดวิเคราะห์จะไมเ่ป็นเพยีงการรู้หรือการจําข้อมลูเพยีงอยา่งเดียวเพราะการคิด
วิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาข้อมลูและการนําข้อมลูไปใช้ 
                2.การคิดวิเคราะห์ไมเ่พียงแตก่ารมีทกัษะเทา่นัน้แตก่ารคิดวิเคราะห์จะต้องเก่ียวกบัการใช้
ทกัษะอยา่งตอ่เน่ือง 
                3.การคิดวิเคราะห์ไมเ่พียงแตก่ารฝึกทกัษะอยา่งเดียวเทา่นัน้ แตจ่ะต้องมีทกัษะท่ีต้อง
คํานงึถงึผลท่ียอมรับได้ 
 การจดักิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์แตกตา่งไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยทัว่ไป
สามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 การสังเกต จากการสงัเกตข้อมลูมาก ๆ สามารถสร้างเป็นข้อเท็จจริงได้ 
 ข้อเทจ็จริง จากการรวบรวมข้อเทจ็จริงมากมายและการเช่ือมโยงข้อเท็จจริงบางอยา่ง 
ท่ีขาดหายไปสามารถทําให้มีการตีความ 
 การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอ้างอิง ทําให้เกิดการตัง้ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 การตัง้ข้อตกลงเบือ้งต้น จากข้อตกลงเบือ้งต้นทําให้สามารถมีความคิดเห็น 
 ความคดิเหน็ การแสดงความคิดจะต้องมีหลกัและเหตผุลเพ่ือพฒันาข้อคิดวิเคราะห์ 
 การวเิคราะห์ การวิเคราะห์ต้องอาศยัองค์ประกอบเบือ้งต้นทกุอยา่งร่วมกนั โดยทัว่ไปผู้ เรียนจะไม่
เหน็ความแตกตา่งระหวา่งการสงัเกต และข้อเทจ็จริง หรือตีความวา่แตกตา่งไปจากการแสดงความคิดเห็น 
หากผู้ เรียนเข้าใจถงึความแตกตา่งก็จะทําให้ผู้ เรียนเร่ิมพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้ 
 5.7  วธีิวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Watson and Glaser.  1964: 11) คือ  
การวดัความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์  โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเหตผุลในการ
พิจารณา ในการตดัสนิใจเร่ืองราวตา่ง ๆ หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ นอกจากนัน้  ท่ีสาํคญัในเหตกุารณ์ หรือ
สถานการณ์ก็จะมีความเก่ียวข้อง เป็นเหตเุป็นผลกนั   ซึง่จะเห็นวา่การคิดวิเคราะห์จะต้องมีการหาสาเหตแุละ
ผลมา  เพือ่พิจารณาอยูเ่สมอ การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์จงึมี 5 ขัน้ตอน คือ 
   1.  การระบปัุญหา  จะเป็นการกําหนดปัญหา  และทําความเข้าใจกบัปัญหาพิจารณาข้อมลู 
หรือกําหนดปัญหา  ข้อโต้แย้งหรือข้อมลูท่ีคลมุเครือ  รวมทัง้นิยามความหมายของคํา  และข้อความ  การระบุ
ปัญหาเป็นกระบวนการเร่ิมต้นของการคิดวิเคราะห์  หรือการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  เป็นการกระตุ้นให้บคุคล
เร่ิมต้นคิด  เมื่อตระหนกัวา่มีปัญหา หรือข้อโต้แย้ง หรือได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีคลมุเครือ  จะพยายามหาคําตอบ
ท่ีสมเหตสุมผล  เพือ่ทําความเข้าใจกบัปัญหานัน้ ปัญหาจงึเป็นสิง่เร้า  ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการคิดวิเคราะห์  
หรือคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
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               2.  การตัง้สมมติฐาน เป็นการพิจารณาแนวทาง การสรุปอ้างอิงของปัญหาข้อโต้แย้ง หรือข้อมลู
ท่ีคลมุเครือ  โดยนําข้อมลูที่มีการจดัระบบแล้ว   มาพิจารณาเช่ือมโยงหาความสมัพนัธ์  เพื่อกําหนดแนว
ทางการสรุปท่ีน่าเป็นไปได้วา่  จากข้อมลูท่ีปรากฏสามารถเป็นไปในทิศทางใดบ้าง  เพ่ือท่ีจะได้พิจารณาเลอืก
แนวทางท่ีเป็นไปได้มากที่สดุ  หรือการตดัสนิใจอยา่งสมเหตสุมผลในการสรุปอ้างอิงตอ่ไป 
  3.  การตรวจสอบสมมติฐาน เป็นการรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา ข้อโต้แย้ง  หรือข้อมลูท่ี
คลมุเครือจากแหลง่ตา่ง ๆ   รวมทัง้การดงึข้อมลู   หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่  มาใช้เพ่ือออกแบบ
การทดลอง   หรือวิธีการแก้ปัญหา เป็นการตรวจสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสนิใจอยา่ง
สมเหตสุมผล   ในการสรุปอ้างอิงตอ่ไป 
             4.  การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ เป็นการพิจารณาเลอืกแนวทางท่ีสมเหตสุมผลท่ีสดุ  จาก
ข้อมลูหรือหลกัฐานท่ีมีอยู ่  หลงัจากกําหนดแนวทางเลอืกที่อาจเป็นไปได้ ก็จะพยายามเลอืกวิธีการหรือ
แนวทางท่ีเป็นไปได้มากที่สดุ  ท่ีจะนําไปสูก่ารสรุปท่ีสมเหตสุมผล การใช้เหตผุลหรือทกัษะการคิดท่ีจําเป็นตอ่
การสรุปปัญหา  และเป็นทกัษะการคิดท่ีสําคญัของการคิดวิเคราะห์ หรือ คิดอยา่งมีวิจารญาณ  เพราะการคิดท่ี
ดีนัน้   ขึน้อยูก่บัการใช้เหตผุลท่ีดี และข้อสรุปท่ีดีที่สดุจะต้องได้รับการสนบัสนนุจากเหตผุลท่ีดีท่ีสดุด้วย  นอริส 
และ เอนนิส (Norris and Ennis.  1989) ดงันัน้  การคิดวิเคราะห์  หรือการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  จงึ
จําเป็นต้องใช้เหตผุลท่ีดีเพ่ือนําไปสูข้่อสรุปอยา่งสมเหตสุมผล   และคณุลกัษณะการคิดวิเคราะห์หรือการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ  มีความสมัพนัธ์กบัการใช้เหตผุลแบบตรรกศาสตร์ หรือใช้เหตผุลแบบอปุมานและอนมุาน  
เพราะฉะนัน้กระบวนการท่ีสาํคญัท่ีจะชว่ยให้การสรุปอ้างอิงเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลคือการใช้เหตผุลแบบ
อปุมานและอนมุาน (Stemberg.  1985)  หรือการสรุปอ้างอิงโดยหลกัตรรกศาสตร์ 
              5.  การประเมินการสรุปอ้างอิง  เป็นการประเมินความสมเหตสุมผลของการสรุปอ้างอิงหลงัจาก
ตดัสนิใจสรุปโดยใช้ หลกัตรรกศาสตร์จะต้องประเมินข้อสรุปอ้างอิงวา่สมเหตสุมผลหรือไม ่  ผลท่ีจะเกิดจะเป็น
อยา่งไร  ถ้าข้อมลูท่ีได้รับการเปลีย่นแปลง และได้รับข้อมลูเพิม่เติมต้องกลบัไปรวบรวมข้อมลูท่ีมีอยู่อีกครัง้หนึง่
เพ่ือตัง้สมมติฐานสรุปอ้างอิงใหม ่
  
5.8  ทฤษฎีเกี่ยวกบัการคดิวเิคราะห์ 
  เพียเจต์ (พรรณี  ช. เจนจิตร.  2538: 137 – 145) เสนอวา่ พฒันาการความสามารถทางสมอง
ของมนษุย์เร่ิมตัง้แตแ่รกเกิดไปจนถงึขีดสงูสดุในชว่งอายปุระมาณ 15 ปี ซึง่แบง่ลาํดบัของการพฒันาการ เป็น 
4 ระยะ ดงันี ้
               1.  Sensori – Motor  Intelligence (0 – 2 ปี) ในวยันีเ้ดก็แสดงออกทางการเคลือ่นไหวของ
กล้ามเนือ้ มีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิง่แวดล้อมด้วยการกระทํา การคิดของเดก็ 
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ในชัน้นีใ้ช้สญัลกัษณ์น้อยมากจะเข้าใจสิง่ตา่ง ๆ จากการกระทํา  และการเคล่ือนไหว และจะเรียนรู้จากสิง่
รอบตวัเฉพาะท่ีสามารถใช้ประสาทสมัผสัได้เทา่นัน้ 
   2.  Preoperational  Thought   (2 – 7 ปี)   เป็นขัน้ท่ีเดก็เร่ิมใช้ภาษาและสญัลกัษณ์อยา่ง
อ่ืน  การเรียนรู้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว  แตใ่นขัน้นีพ้ฒันาการด้านการคิดยงัไมส่มเหตสุมผล  ยงัติดอยูก่บัการ
เรียนรู้  ซึง่เป็นข้อจํากดัของการคิด  คือ  การยดึติดกบัสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม  ไมส่ามารถคิดย้อนกลบัโดยใช้เหตผุล  
ยดึตวัเองเป็นศนูย์กลาง มองเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  
ทีละด้าน ไมส่ามารถพิจารณาหลาย ๆ ด้านพร้อมกนั 
               3.  Concrete  Operationals  (7 – 11 ปี)  เป็นขัน้ท่ีเดก็สามารถคิดด้วยการใช้สญัลกัษณ์  และ
ภาษา  การสร้างภาพแทนในใจได้  การคิดแบบยดึตนเองเป็นศนูย์กลางลดน้อยลง  แก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมได้  
คิดย้อนกลบัได้  รวมทัง้จดัประเภทส่ิงของ  ตลอดจนเข้าใจเร่ืองการเปรียบเทียบ 
               4.  Formal  Operations  (11 ปี ขึน้ไป)  เป็นขัน้ท่ีเดก็สามารถเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  คิดอยา่ง
สมเหตสุมผล  สามารถตัง้สมมติฐานในการแก้ปัญหา  คิดแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้  รู้จกัคิดด้วยการสร้าง
ภาพในใจ  สามารถคิดเก่ียวกบัสิง่ท่ีอยูน่อกเหนือไปจากปัจจบุนัหรือสถานการณ์ทีย่งัไมไ่ด้เกิดขึน้จริง  และคิด
สร้างทฤษฎีได้  การคิดของเดก็ไมย่ดึติดกบัข้อมลูที่มาจากการสงัเกตเพียงอยา่งเดียว 
 ทฤษฎีของเพียเจต์ อธิบายพฒันาการคิด จากขัน้หนึ่งไปสูข่ัน้หนึง่อาศยัองค์ประกอบท่ีสาํคญั 4 
ประการ คือ การเจริญเตบิโตของร่างกาย และวฒิุภาวะ ประสบการณ์ทางกายภาพและทางสมอง 
ประสบการณ์ทางสงัคม และสภาวะสมดลุ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีแตล่ะคนใช้ในการปรับตวั ขัน้พฒันาของการ
คิดจะมีการเปลีย่นแปลงตามลาํดบัขัน้ซึง่พฒันาการในขัน้ต้นจะเป็นพืน้ฐานของการพฒันาการในขัน้สงู  และ
พฒันาการของการคิดแตล่ะคน  มีลกัษณะเดียวกนั แตจ่ะแตกตา่งกนั ในด้านความเร็วในการเกิดของแตล่ะ
ระดบัของพฒันาการ 
 5.9  ทฤษฎีการสอนเพื่อให้คนคดิวเิคราะห์เป็น 
  หน้าท่ีของครูก็คือ  สอนให้คิดเป็นเสยีก่อน  ครูต้องพฒันาระดบัความคิดของผู้ เรียนให้เขามี
ความคิดดี  คิดชอบ  เพ่ือประโยชน์ของสงัคมสว่นรวม  ด้วยการสร้างเจตคติ คา่นิยมท่ีถกูต้องให้เกิดขึน้เสยีก่อน  
แนวทางท่ีจะปฏิบติัเพ่ือกิจกรรมท่ีนา่สนใจน่าจะได้แกก่ารฝึกให้รู้จกัคิดและตดัสนิใจได้อยา่งมีระบบด้วยวิธีการ
ทําคา่นิยมให้กระจ่าง(Value  Clarification)  โดยครูยกเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ขึน้มาทัง้จริงและสมมติ  
ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ตามลาํดบัขัน้ตอน ดงันี ้(ดิลก  ดิลกานนท์.  2525: 64 – 6 5) 
   1.  วิเคราะห์วา่อะไรคือปัญหา ขัน้นีผู้้ เรียนต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมลูพร้อมสาเหตขุอง
ปัญหาจากการคิด  การถาม  การอา่น  หรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงนัน้ ๆ 
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   2.  กําหนดทางเลอืก  เพือ่หาสาเหตขุองปัญหานัน้ได้แล้ว  ผู้ เรียนจะต้องหาทางเลอืกที่จะ
แก้ปัญหา  โดยพิจารณาความเป็นไปได้และข้อจํากดัตา่ง ๆ  ทางเลอืกท่ีจะแก้ปัญหานัน้ไมจํ่าเป็นต้องมี
ทางเลอืกทางเดียว  อาจมีหลาย ๆ ทางเลือกก็ได้ 
               3.  ทางเลอืกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  เป็นทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหานัน้  โดยมีเกณฑ์การตดัสนิใจท่ีสาํคญั 
คือ ผลได้ ผลเสยี ท่ีจะเกิดขึน้จากทางเลอืกนัน้ซึง่จะเกิดขึน้ในด้านสว่นตวัและสงัคมสว่นรวม 
               4.  ตดัสนิใจ เม่ือพิจารณาทางเลอืกอยา่งรอบคอบในขัน้ท่ี 3 แล้วจงึตดัสินใจเลอืกทางเลอืกท่ีดี
ท่ีสดุ 
 หลงัจากผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์  และตดัสินใจ  เลอืกท่ีจะแก้ปัญหาในสถานการณ์นัน้ ๆ แล้ว  ครูต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เสนอความคิดของเขา  และอภิปรายร่วมกนัในกลุม่ โดยครูต้องยอมรับฟังความคิดเหน็
ของทกุคน  ถ้าหากคําตอบของผู้ เรียนมีความขดัแย้งขึน้ในกลุม่  ครูจะต้องเป็นผู้ตัง้คําถามให้นกัเรียนคดิตอ่ไป
วา่  คําตอบใดก่อให้เกิดผลในทางดีและไมดี่อยา่งไรบ้าง  อะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมสว่นรวมมาก
ท่ีสดุ  ครูควรระลกึไว้เสมอวา่  คําตอบท่ีผู้ เรียนเสนอมานัน้ถกูทัง้นัน้  และเหตผุลและความคิดของแตล่ะคนไมมี่
คําตอบท่ีถกูต้องเพียงคําตอบเดียว เชน่ คําตอบทางกายภาพศาสตร์  หากครูได้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกการ
คิดวิเคราะห์  และอภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เช่นนีเ้ป็นประจําก็น่าเชื่อวา่กําลงัสอนคนให้วิเคราะห์ได้แล้ว 
  
6.งานวจัิยที่เก่ียวข้องกับการคดิวเิคราะห์ 
 งานวจิัยในประเทศ 
  ศภุพงศ์  อยู่ทอง (2531: 46)  ได้ทําการวิจยัเพือ่ศกึษาอิทธิพลของคําถามขัน้วิเคราะห์ทีส่ง่ผล
พฤติกรรมการคิดแบบวิเคราะห์  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในวิชาสงัคมศกึษา พบวา่ นกัเรียนกลุม่
ทดลองซึง่สอนโดยครูซึง่ใช้แผนการสอนท่ีใช้คําถาม  ขัน้การวิเคราะห์มีพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์สงูกวา่กลุม่
ควบคมุ  ซึง่สอนโดยครูซึง่ใช้แผนการสอนท่ีใช้คําถามไมถ่งึขัน้วิเคราะห์อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ 
  พะยอม  ตนัมณี (2524: 137 – 153)  ได้ทําการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการสอนด้วย
ตําราเรียนวชิาจิตวิทยาการศกึษา  ในรูปแบบเชิงปัญหากบัรูปแบบท่ีใช้กนัอยูท่ัว่ไป ผลการวิจยั  พบวา่ นกัเรียน
ท่ีเรียนด้วยตําราเรียนจิตวิทยาการศกึษาในรูปแบบเชิงปัญหา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจิตวทิยาการศกึษา  
ความคิดวิจารณญาณ  และความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึน้กวา่ผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยตําราเรียนวิชา
จิตวิทยาการศกึษารูปแบบทัว่ไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  และผู้ เรียนด้วยตําราเรียนวิชาจิตวิทยา
การศกึษาความคิดวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ปัญหาจากการสอบครัง้หลงัเพ่ิมขึน้มากกวา่การ
สอบครัง้แรกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 เบญจมาศ  สนัประเสริฐ  (2533: บทคดัย่อ)  ได้ทําการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ   ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ด้วยการจดั
กิจกรรมการสอนเพ่ือพฒันากระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน  โดยใช้แบบฝึก
ทกัษะการทดลองกบันกัเรียนทีไ่ด้รับการสอนตามคูมื่อครูแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 นิภาภรณ์  แสงด ี (2538: 56) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการสอนแบบอริยสจักบัการสอนตามคูม่ือการสอนของ
หนว่ยศกึษานิเทศก์ กรมสามญัศกึษา ผลการวิจยั  พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษา โดยการสอนแบบ
อริยสจักบันกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามคูมื่อครู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่
นยัสาํคญัทางสถิติ   แตค่ะแนนของกลุม่ทดลอง  มีแนวโน้มสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 ภทัราภรณ์  พิทกัษ์ธรรม (2543: 106) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์  และเจตคติตอ่วิชาสงัคมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  ท่ีได้รับการสอนแบบสบืเสาะหา
ความรู้ โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภมิูมโนทศัน์กบัการสอนตามคูม่อืครู ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนแบบสบืเสาะหาความรู้ โดยใช้กิจกรรมการสร้างแผนภมิูมโนทศัน์ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง 
สถิติท่ีระดบั .05 
 ระพินทร์  คร้ามมี (2544: 80) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยา่งมี
เหตผุลเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัควิ
ซมึกบัการสอนแบบแก้ปัญหา ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซมึกบัการ
สอนแบบแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตผุลเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วยชนิดข้อคําถาม 2 ชนิด 
ได้แก่ ชนิดข้อคําถาม แบบคดิวิเคราะห์คําอธิบาย และชนิดข้อคําถามแบบเหตผุลเชิงตรรก 
 
  งานวิจัยต่างประเทศ  
  คลแีมน (Klienman.  1963: 307 – 317)  ได้สงัเกตการณ์สอนของครูจํานวน 33 คน ท่ีสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไประดบัเกรดแปด  โดยสงัเกตคนละหนึง่ครัง้   แล้วใช้การถามเป็นการจําแนกครูออกเป็น 2 
กลุม่ เลอืกครู 3 คน ท่ีถามคําถามความคิดโดยใช้วิจารณญาณ (Critical  Thinking) จํานวนเก้าคําถาม หรือ 
มากกวา่เป็นกลุม่สงู  และเลอืกครูท่ีไมเ่คยถามคําถาม ถามความคิดโดยใช้วิจารณญาณ (Critical  Thinking) 
เป็นกลุม่คําแล้วแบบทดสอบวดัความเข้าใจวิทยาศาสตร์  ใช้แบบทดสอบฉบบัหลงัคือ  แบบทดสอบความคิด
วิจารณญาณนัน้ เด็กมีความสามารถเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติสีฉ่บบัย่อย และอีกฉบบั คือ 
ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้งของเดก็ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

45



            บาสมาเจียน (Bassmajian.  1978: 210 – A)  ศกึษาความสมัพนัธ์ของระดบัวฒิุภาวะตาม
ทฤษฏีของเพียเจท์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในรัฐแคลฟิอร์เนียกบัความสามารถในการเรียนรู้วิชา
ชีววิทยา และพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์กบักลุม่นกัศกึษา 83  คน  ท่ีเรียนวิชา Biology1 โดยใช้
แบบทดสอบวดัการคิดเหตผุลเชิงตรรกศาสตร์ของเบอร์น่ี (Berne) ปรากฏวา่นกัศกึษาระดบัท่ีคิดด้วยนามธรรม  
มีผลสมัฤทธ์ิวชิาชีววิทยาสงูกวา่พวกท่ียงัไมถ่งึระดบัการคิดนามธรรม 
  เรย์ (Ray.  1979: 3220 – A) ได้วิจยัเปรียบเทียบอิทธิพลของการใช้คําถามระดบัท่ีต่ํากบัคําถาม
ระดบัท่ีสงูในการสอนวิชาเคมีท่ีมีความมีเหตมีุผลเชิงนามธรรมและการคิดอยา่งมีเหตผุล  (Abstract  
Reasoning and Critical  Thinking) ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจํานวน  2 กลุม่ กลุม่ละ 54 คน 
โดยจดัสภาพแวดล้อมให้เหมือนกนัหมด กลุม่ท่ี 1 สอนด้วยคําถามระดบัต่ํากลุม่ท่ี 2 ถามด้วยคําถามระดบัสงู 
ผลการวิจยั พบวา่ กลุม่ท่ีถามด้วยคําถามระดบัสงู สามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบในเร่ืองของมีเหตผุลเชิง
นามธรรมและการคิดอยา่งมีเหตผุลได้มากกวา่อีกกลุม่หนึง่ 
            เนลสนั (Nelson.  1970: Abstract)  ได้ทําการศกึษาโดยใช้ครูสองคนท่ีใช้วิธีสอนสองแบบกบั
นกัเรียนเกรดหก 2 ห้องเรียน ห้องหนึง่สอนโดยกระตุ้นให้คิด สว่นอีกห้องหนึง่สอนโดยวิธีไมไ่ด้กระตุ้นให้คิด โดย
สอนสปัดาห์ละ 3 วนั รวม 36 คาบเรียน จากนัน้ทัง้สองชัน้ได้รับการนําเข้าสูก่ารทดลอง  ซึง่ทดลองด้วยวิธีการท่ี
เหมือนกนั  แตใ่นอภิปรายหลงัการทดลองห้องท่ีสอนโดยไมก่ระตุ้นให้คิด ครูจะใช้คาํถามระดบัต่ํา เชน่ ถาม
ความรู้ความจํา สว่นห้องท่ีสอนโดยวิธีกระตุ้นให้คิด ครูใช้คําถามระดบัสงู เชน่ คําถามเก่ียวกบัการสรุป อ้างอิง 
และการพิสจูน์ หลงัจากนัน้จงึทําการวดั  1)  ทกัษะด้านความรู้ของนกัเรียนโดยใช้ทกัษะการเสาะแสวงหา
ความรู้ของนกัเรียนซึง่มีการสงัเกต การสรุป อ้างอิง การพิสจูน์ และการจําแนก  2)  ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ
ทางวทิยาศาสตร์ ผลพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบไมก่ระตุ้นให้คิด มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์สงูกวา่ พวกท่ีสอนแบบกระตุ้นให้คิด สว่นนกัเรียนท่ีสอน โดยวิธีกระตุ้นให้คิด มีการเพ่ิมปริมาณ 
และ คณุภาพด้านการสงัเกต และการสรุปอ้างอิงดีกวา่พวกท่ีสอนด้วยวิธีไมก่ระตุ้นให้คิด 
            เลวิน  (Levin.  1980)  ได้อ้างถงึงานวิจยัของ คอมเบอร์ และ คีฟส์ (Comber and  Keeves.  
1973)   ในโครงการ  IEA  ได้ทําการวิจยักบันกัเรียน 19  ประเทศ  พบวา่ นกัเรียนจะปฏิบติังานได้ดี  ในกรณีท่ี
งานเหลา่นัน้   ใช้ความสามารถด้านการคิด   ด้านความรู้ความจํา (Knowledge) และจะปฏิบติังานได้ดี
พอสมควรเม่ือเป็นงานท่ีใช้ความสามารถด้าน การคิดท่ีซบัซ้อนเชน่ การนําไปใช้ (Application)  การวิเคราะห์ 
(Analysis) การสงัเคราะห์ (Synthesis) การประเมิน  (Evaluation)  
            นิคเคอร์สนั (Nickerson.  1984) ได้ทําการทดลองเพิม่ศกัยภาพทางการคิดของนกัเรียนระดบั
อาชีวะชัน้สงูท่ีเรียนช้าในเมืองออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา  ซึง่ทดลองด้วยระยะเวลานานถึง 1 ปี และ พบวา่ 
สามารถเพิ่มศกัยภาพทางการคิดและสมรรถภาพทางสมองของกลุม่ทดลองได้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. การกําหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การกําหนดระยะเวลาในการวิจยั 
4. แบบแผนท่ีใช้ในการวจิยั 
5. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
6. ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพของชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA 
7. การดําเนินการทดลอง 
8. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1.การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)   ท่ีเรียนวิชาฟิสกิส์ จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด จํานวน  94 คน 
 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)      จํานวน 1 ห้อง เรียน เป็นจํานวน 45 คน ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย 
 
2.เนือ้หาที่ใช้ในการวจัิย 
 เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าเป็นเนือ้หาสาระการเรียนรู้กลุม่วิทยาศาสตร์ ชว่งชัน้ท่ี 4 ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิว
ตนั  
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โดยมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
1. มวล นํา้หนกั 
2. แรงและแรงลพัธ์ 
3. กฎการเคลือ่นที่ของนิวตนั และกฎแรงดงึดดูระหวา่งมวล 
4. การนํากฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนัไปประยกุต์ใช้ 

 
3.การกาํหนดระยะเวลาในการวจัิย 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั กระทําในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552 โดยใช้เวลาในการทดลอง 14 
ชัว่โมง  ทําการสอน  4 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 4 คาบ   คาบละ 45 นาที 
 
4.แบบแผนที่ใช้ในการวจัิย 

การวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงทดลอง ซึง่ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group 
Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 59-60 ) ซึง่มีแบบแผนการทดลองดงันี ้

 

กลุม่ สอบกอ่น การทดลอง สอบหลงั 
RE     T1         x       T2 

 
ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

 RE  แทน   กลุม่ตวัอยา่ง 
T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง ( pre-test ) 
T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง ( post-test ) 
X  แทน การสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA 
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5.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ มีดงันี ้

1. ชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรง มวล กฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั 
3. แบบทดสอบวดัทกัษะในการคิดวิเคราะห์      

 
6.ขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพของชุดกจิกรรมฟิสกิส์ PDCA 

1.  ชุดกจิกรรมฟิสกิส์ PDCA 
การสร้างและหาคณุภาพชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA เพ่ือการศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)    มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้
 1.1   ศกึษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม (ฟิสกิส์) มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้ ผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงั คําอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
 1.2  ศกึษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม (ฟิสกิส์) มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชัน้ ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั คําอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้จากหลกัสตูรสถานศกึษา 
 1.3  ศกึษารายละเอียดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม (ฟิสกิส์) ท่ีจะนํามาสร้างชดุ
กิจกรรมฟิสกิส์ PDCA 

 1.4  กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ และสือ่แหลง่การเรียนรู้ 
 1.5  สร้างชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้
 1.5.1  ช่ือชดุกิจกรรม 
 1.5.2  สารบญั 
 1.5.3  ข้อแนะนําการใช้ชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA 
 1.5.4  การประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 1.5.5  โครงสร้างชดุกิจกรรม PDCA  
 1.5.6  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA 
 1.6สร้างแบบประเมินให้มีความสอดคล้องและครอบคลมุคณุสมบติัท่ีต้องการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA ท่ีผู้วจิยัได้สร้างขึน้ในการประเมินความสอดคล้อง และความเหมาะสมของ
ชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA ซึง่กําหนดระดบัความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้
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 คณุภาพดีมาก  ให้  4  คะแนน 
 คณุภาพดี  ให้  3  คะแนน 
 คณุภาพปานกลาง  ให้  2  คะแนน 
 คณุภาพควรปรับปรุง  ให้  1  คะแนน 

นําผลจากผู้ เช่ียวชาญมาตดัสนิตามเกณฑ์ ดงันี ้
 3.99 - 4.00  หมายถงึ  มีคณุภาพระดบัดีมาก 
 3.00 - 3.99  หมายถงึ  มีคณุภาพระดบัดี 
 2.00 - 2.99  หมายถงึ  มีคณุภาพระดบัปานกลาง 
 1.00 - 1.99  หมายถงึ  มีคณุภาพระดบัควรปรับปรุง 

ผู้วิจยักําหนดเกณฑ์คณุภาพการเรียนการสอนโดยชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA ต้องมี คา่เฉลีย่ตัง้แต ่3.00 
ขึน้ไปคืออยูใ่นระดบัดีถงึดีมาก 

 1.7  นําชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA ท่ีสร้างไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์จํานวน 3 
ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของเนือ้หาความสอดคล้อง
ของจดุประสงค์กบักระบวนการเรียนรู้และภาษาท่ีใช้ ผลการประเมินคา่เฉลีย่ ความสอดคล้องในแตล่ะด้านของ
ชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA ดงัแสดงในตาราง 

1.8 นําชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริง  จํานวน 45 คน 

ลาํดบั เร่ืองประเมิน คา่เฉลี่ย ระดบัความเหมาะสม 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   
2. สาระการเรียนรู้   
3. กิจกรรมการเรียนการสอน   
4. การนําชดุไปใช้   

 
ตารางที่ 2    ตารางแสดงคา่ผลการแสดงความสอดคล้องเหมาะสมของชดุกิจกรรมฟิสกิส์       
PDCA เร่ือง“แรง มวล และ กฏการเคลือ่นที”่ ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทา่น 
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2.แบบทดสอบ 
2.1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสกิส์ 
   การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ วชิา ฟิสกิส์ เร่ือง แรง มวล และกฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตนั ดําเนินการ ดงันี ้
                1.ศกึษาสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ จากเอกสารเก่ียวกบัการวดัผล
ประเมินผลและการสร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2. ศกึษาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้
ฟิสกิส์จากหลกัสตูร คูมื่อครู เอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟิสกิส์  
ซึง่แบง่เป็นพฤติกรรมด้านตา่ง ๆ ได้ 4 ด้าน คือ ความรู้–ความจํา ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการนําไปใช้ 
        3.สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก  จํานวน 40 ข้อ 
   4.นําแบบทดสอบให้ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์    จํานวน 3 ทา่น ตรวจสอบลกัษณะ
การใช้คําถาม ตวัเลอืก ภาษาท่ีใช้ โดย ใช้ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัลกัษณะพฤติกรรมการวดั
(IOC)  แล้วเลอืกข้อสอบที่มีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่.60  ขึน้ไป ( พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2536: 122 – 127)  
   5. นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทดลองกบันกัเรียน ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งท่ีเรียน
เร่ืองนีแ้ล้ว จํานวน 74 คน  
   6. ทําการตรวจสอบและนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความยากงา่ย คา่อํานาจจําแนก
โดยใช้เทคนิค 27 % ของ จงุ เต ฟาน เลือกข้อท่ีมีความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง .20 - .80 และมีคา่อํานาจจําแนก
ตัง้แต ่.20 ขึน้ไป 
   7. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ท่ีคดัเลอืกไว้ ไปทดสอบกบั นกัเรียน
ท่ีเรียนเร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นที่ของนิวตนั มาแล้ว และไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 74 คน    เพ่ือหา
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสตูร KR-20 ของคเูดอร์ –ริชาร์ดสนั 
 ( พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2536: 122 – 127)  
   8.  นําแบบทดสอบไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งจริงตอ่ไป จํานวน  30 ข้อ จาก 40 ข้อ  
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์  
        ด้านความรู้ – ความจาํ 
1. ข้อใดแรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถเุป็นศนูย์ 

a. วตัถเุคลือ่นท่ีด้วยความเร็วคงท่ี 
b. วตัถเุคลือ่นท่ีแนวตรงด้วยอตัราเร็วคงท่ี 
c. วตัถเุคลือ่นท่ีแนวโค้งด้วยอตัราเร็วคงท่ี 

คําตอบท่ีถกูต้องคือ 
1. ข้อ a เทา่นัน้    2. ข้อ b เทา่นัน้ 
3. ข้อ a และ b    4. ข้อ a – c 

( แรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถเุป็นศนูย์ หมายความวา่วตัถจุะรักษาสภาพเดิมของตนเอง คือ ก. เดมิ 
หยดุน่ิง ก็จะหยดุน่ิง ข เดิมเคลือ่นท่ีด้วยความเร็วคงท่ี ก็จะเคลีอ่นท่ีด้วยความเร็วคงท่ี ) 
จากความรู้นีเ้อง คําตอบคือ ข้อ 3. 
 ด้านความเข้าใจ 
2.กฏข้อท่ี 3 ของนิวตนัพดูถงึแรงคูกิ่ริยาและปฏิกิริยา ข้อใดกลา่วถงึแรงคูนี่ไ้มถ่กูต้อง 
 1.  แรงคูนี่เ้กิดท่ีเวลาเดียวกนัและมีขนาดเทา่กนั 
 2.  แรงคูนี่จ้ะต้องกระทบบนวตัถคุนละก้อน 
 3.   แรงคูนี่จ้ะต้องมีทิศตรงกนัข้ามเสมอ 
 4.   แรงคูนี่ม้ีขนาดเทา่กนัและมีทิศตรงกนัข้าม ดงันัน้วตัถจุงึอยูใ่นสภาพสมดลุ 
( ความรู้ในกฏการเคลื่อนท่ีข้อท่ี 3 ของนิวตนั กลา่ววา่ทกุแรงกิริยา จะต้องมีแรงปฏิกิริยา กระทํากบัวตัถคุนละ
ก้อน  แรงทัง้สองหกัล้างกนัไมไ่ด้  เกิดขึน้ทัง้ในสภาวะสมดลุ และระบบเคลือ่นท่ี )  
จากความรู้นีเ้อง คําตอบคือ ข้อ 4. 
  
   ด้านทกัษะกระบวนการ 
3.  ในการทดลองเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงกบัความเร่ง  โดยใช้นํา้หนกัน้อตเป็นแรงดงึให้รถทดลอง
เคลื่อนท่ีบนรางไม้ซึง่ชดเชยแรงเสยีดทาน และหาความเร่งของรถทดลองจากจดุบนแถบกระดาษทีถ่กูรถดงึ
ผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณเวลา  มีการทําซํา้จนได้ข้อมลูมากพอนํามาเขียนกราฟได้ดงัรูป  ถ้ารถทดลอง 1 คนัมี

 

ความเร่ง(cm/s  )

จาํนวนนอ้ต

100

50

1 2 3 4

2
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มวล  500 กรัม  จากสถานการณ์ดงักลา่วสรุปได้วา่อยา่งไร 
ก. จํานวนน้อตมีผลตอ่ความเร่งของวตัถ ุ
ข. ตวัแปรต้นท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ จํานวนน้อต  และตวัแปรตาม คือ ความเร่งของวตัถ ุ
ค. ถ้ารถทดลองมีมวลไมค่งที่  กราฟท่ีได้จะเป็นไฮเปอร์โบลา   
ง. ปรับความเอียงของรางไม้มากเกินไป 
( จากกฏข้อท่ี 2 ของนิวตนั ถ้าแรงลพัธ์ท่ีกระทํากบัวตัถไุมเ่ป็น 0 เม่ือออกแรงผลกัรถเบาๆ รถจะ 
เคลื่อนท่ีได้ด้วยความเร็วเพ่ิมขึน้อยา่งสม่ําเสมอ ) 
    
 ด้านการนําไปใช้  
4.ดาวเคราะห์ดวงหนึง่มีมวลมากกวา่โลก 3 เทา่ แตรั่ศมีเป็นหนึง่ในสีข่องรัศมีโลกคา่ความเร่งเน่ือง 
   จากความโน้มถว่ง ท่ีผิวของดาวเคราะห์ดวงนัน้จะเป็นก่ีเทา่ของท่ีผิวโลก 
         1. 22                               2. 48  3. 56    4.74  
 
(จากสตูร F = Gm1m2 / R

2   พบวา่คา่ความเร่งเน่ืองจากความโน้มถว่งแปรผนัโดยตรงกบัมวล และแปรผกผนั
กบัรัศมียกกําลงัสอง    และการแก้สมการ) 
จากความรู้นีเ้อง คําตอบคือ ข้อ 4. 
 
 2.2   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์วชิา ฟิสกิส์ เร่ือง แรง มวล และกฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตนั ดําเนินการ ดงันี ้
   1.ศกึษาเทคนิคการสร้างข้อสอบจากหนงัสือตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการสร้างข้อสอบ หนงัสอืการวดั
และการประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
   2.สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั ท่ีประกอบด้วย 5W และ 1H ประกอบด้วย what(อะไร) where ( เมื่อไร) why (ทําไม)  when(เม่ือไร)  
who (ใคร)  และ How (อย่างไร) 
   3. นําแบบทดสอบให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่นทําการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบทดสอบในเร่ืองของสถานการณ์  ภาษา คําถาม เนือ้หา เพ่ือแก้ไขปรับปรุงโดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) ตัง้แต ่ 0.66  ขึน้ไป และการหาคณุภาพข้อสอบของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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วิชา ฟิสกิส์ เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั ใช้วิธีการของวิทนีย์และซาเบอร์ ( Whitney and 
sabers ) 
  4.แก้ไขปรับปรุงข้อสอบและนําไปทดสอบกบั นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  จํานวน 2 ห้องเรียน  
  5. นําแบบทดสอบไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
  6. ตรวจผลการทดสอบด้านการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
7. การดาํเนินการทดลอง 
 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วจิยัได้กําหนดขัน้ตอนการทดลอง  ดงันี ้
  1. สุม่เลอืกนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร(ฝ่ายมธัยม) เป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 1 ห้อง เรียน เป็นจํานวน 45 คน 
  2.ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  3.  ดําเนินการการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์  PDCA  
เป็นเวลา 14 ชัว่โมง 
  4.  เมื่อสิน้สดุการสอนตามขัน้ตอนท่ีระบแุล้ว ทําการทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผล
ฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
  5.  ตรวจสอบผลจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์แล้วหาคา่สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอ่ไป 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55



8.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 7.1  สถติพิืน้ฐาน 
  7.1.1  หาคา่เฉลีย่ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (ล้วน  สายยศ และองัคณา  สาย
ยศ.  2538: 73) 

     จากสตูร    
N

X
X   

   เมื่อ   X   แทน คา่เฉลีย่ของคะแนน 
     X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     N  แทน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 

  
  7.1.2  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 จากสตูร  
)1(

)(
..

22




  

NN

XXN
DS  

    
  เม่ือ  S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
     N  แทน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 
 

            7.1.3  หาคา่ความแปรปรวน (Variance ) 
 

 จากสตูร 
)1(

)( 22
2




 

NN

XXN
S  

   
  เม่ือ  2S    แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนน 

     X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 
     N  แทน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 
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 7.2  สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
            7.2.1  หาคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  (พวง
รัตน์  ทวีรัตน์.  2540: 117) 

 

         IOC = 

R  

   
  เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคล้องข้อคําถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 
    R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
       แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
   
  7.2.2  หาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายข้อ (Item Analysis) โดยใช้เทคนิค 27 % ของ จงุ เตห์ ฟาน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  2540: 
131)  
  7.2.3  หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สตูร KR-20 
ของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 123) 
 

  จากสตูร    














 

2
1

1 t
tt S

pq

k

k
r  

       
  เม่ือ   ttr   แทน  คา่ความช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  

     k   แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 
     p   แทน  สดัสว่นของคนทําถกูในแตล่ะข้อ 

= 
จํานวนของคนท่ีทําถกู 
จํานวนคนทัง้หมด 

 
     q    แทน  สดัสว่นของคนทําผิดในแตล่ะข้อ 
         = 1 – p 
     2

tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
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       7.3  สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
            7.3.1  ใช้คา่สถิติ t – test Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม โดยใช้  
t – test Dependent (ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ.  2538: 104)  
 

             

1

))(( 22







n

DDn

D
t  

 
   เม่ือ  t  แทน คา่ใช้ในการพจิารณา t – test Dependent 
    D  แทน ผลรวมของความแตกตา่งรายคูร่ะหวา่งคะแนนการ 

                         ทดสอบหลงัและก่อนใช้ชดุกิจกรรม 
    2D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตา่งรายคูร่ะหวา่ง 

                        คะแนนทดสอบหลงัและก่อนใช้ชดุกิจกรรม 
    n  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
    N    แทน  ประชากรกลุม่เป้าหมาย 

   X      แทน  คา่คะแนนเฉลีย่ 
    S 2   แทน   คา่ความแปรปรวนของคะแนน 
  D   แทน   ผลรวมของความแตกตา่งรายคูร่ะหวา่งคะแนนการทดสอบ 
       หลงัและก่อนใช้ชดุกิจกรรม  

   D
 2 แทน  ผลรวมของกําลงัสองของความแตกตา่งรายคูร่ะหวา่งคะแนน 

       การทดสอบหลงัและก่อนใช้ชดุกิจกรรม 
      t   แทน  คา่สถิติท่ีใช้ในการพจิารณาการแจกแจงคา่ที (t – distribution)   
  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจยัเสนอตามลาํดบั
ขัน้ตอน ดงันี ้
             1.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของการเรียนวิชาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ แรง มวล 
และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนัโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์    PDCA ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
      
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ แรง มวล และกฎการเคลือ่นที่ของนิวตนั 
โดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์    PDCA  ก่อนเรียนและหลงัเรียน          
 

การทดลอง N X  S 2 D  2D  T 
       

ก่อนเรียน 45 19.35 7.90 282 2267 16.67 * 

หลงัเรียน 45 25.64 12.19    
       

68.1)44,05(. t  
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 จากตาราง  3  พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ แรง มวล และกฎการเคลือ่นที่ของ
นิวตนัโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์    PDCA  ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนัมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 นัน่ คือ  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเขียนแผนผงัมโนมติ   สงูกวา่ก่อน
เรียน ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
   
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ตาราง4  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์    PDCA 
               ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

การทดลอง N X  S 2 D  2D  t 

       

ก่อนเรียน 45 14.42 4.25 248 1576 16.93 * 
หลงัเรียน 45 20.00 3.82    
       
       

68.1)44,05(. t  
 
  จากตาราง 4  พบวา่ คะแนนการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน กอ่นเรียนและ
หลงัเรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์    PDCA แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 นัน่คือ ผลการวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์    PDCA สงูกวา่ก่อนเรียนโดยใช้ชดุ
กิจกรรมการเขียน แผนผงัมโนมต ิซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 2  
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA สาระการเรียนรู้ เร่ือง แรง มวล กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั ของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ซึง่สามารถสรุปขัน้ตอนและวธีิการศกึษา ดงันี ้
  
จุดมุ่งหมายของการศกึษาค้นคว้า 
 1.  เพื่อศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุ
กิจกรรมฟิสกิส์ PDCA 
        2.  เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรม
ฟิสกิส์ PDCA 
  
สมมตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 
 1.นกัเรียนท่ีเรียนรู้จากชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA  มีผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียน 

        2.นกัเรียนท่ีเรียนรู้จากชดุกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชา
วิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
วธีิดาํเนินการศกึษาค้นคว้า 
  ประชากร 
       ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)   ท่ีเรียนวิชาฟิสกิส์ จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด จํานวน  94 คน 
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 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม)      จํานวน 1 ห้อง เรียน เป็นจํานวน 45 คน ได้มาจากการสุม่อยา่งงา่ย 
 
เนือ้หาที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
 เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าเป็นเนือ้หาสาระการเรียนรู้กลุม่วิทยาศาสตร์ ชว่งชัน้ท่ี 4 ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิว
ตนั 
 
เคร่ืองมือการศกึษาค้นคว้า 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย 
       1.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง เร่ือง แรง มวล กฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตนั ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ คา่ความยากงา่ย (p) 
ระหวา่ง  .20 - .80   คา่อํานาจจําแนก (r) ตัง้แต ่ .20  ขึน้ไป มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.82 
     3.  แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นชนิดแบบอตันยั  
6 ข้อหลกั   คา่ความยากงา่ย (p) ระหวา่ง .20 - .80 มีคา่อํานาจจําแนก  (r) ตัง้แต ่  .20  ขึน้ไป มีคา่ความ
เช่ือมัน่ 0.88 
 
วธีิดาํเนินการทดลอง 
 1. ดําเนินการทดลองกบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)      
จํานวน 1 ห้อง เรียน เป็นจํานวน 45 คน     
 2.  เตรียมการจดัการเรียนการสอนโดยแนะนําวิธีเรียนและบทบาทของครูและนกัเรียน 
     3.ทําการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ  
แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ กบันกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 4.  ดําเนินการจดัตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแตล่ะกิจกรรม 
 5.  เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนแล้วให้นกัเรียนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง 
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การเรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่4 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
     6.  ตรวจผลการทดสอบแล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวธีิทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศกึษาค้นคว้าผู้วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยใช้ t – test dependent samples 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
       จากผลการศกึษาค้นคว้าสามารถสรุปได้ดงันี ้
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
           2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ชดุ
กิจกรรมฟิสกิส์ PDCA แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภปิรายผลการศกึษาค้นคว้า  
 จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคดิวิเคราะห์ โดยใช้ชดุกิจกรรม
ฟิสกิส์ PDCA สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
              1.ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอน
โดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ท่ี 1 อภิปรายได้ดงันี ้

   การจดัการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  โดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA โดยให้นกัเรียนได้แสดง
ความคิด ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียนออกมา  ซึง่มีลกัษณะเป็นรูปธรรม  ทําให้นกัเรียนมองเห็นภาพรวม
ของความคิดท่ีได้ในแตล่ะเร่ือง สามารถจดัระบบความคิดความเข้าใจที่มีตอ่บทเรียนได้เป็นอยา่งด ี   โดย
มีด้วยกระบวนการแบบ PDCA ได้แก่ ขัน้วางแผน (P = Plan) เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้า
ข้อมลูจากสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ในชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA และนําเอาข้อมลูมาจดักระทําอยา่งมี
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ความหมายเพื่อนําไปสูก่ารพฒันาการคิด การสรุปองค์ความรู้  ขัน้ปฏิบติั (D =do) เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียน
ได้ศกึษาและลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง  จากสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ในชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA และ
นําเอาข้อมลูมาจดักระทําอยา่งมีความหมาย   ขัน้ตรวจสอบ (C = Check)ปรับปรุง  พฒันาแก้ไขผลงาน
อยา่งเป็นระบบ   พร้อมทัง้ได้ฝึกทกัษะการประชาสมัพนัธ์     ขัน้ปรับปรุงแก้ไข ( A = Action) ชีน้สดุท้าย
ก่อนนําเสนอข้อมลูหน้าชัน้เรียน  และเผยแพร่โดยเขียนออกมาในรูปของแผนผงัมโนมติ  มีการ
แลกเปลีย่นความรู้กนัระหวา่งนกัเรียนในชัน้เรียน    
 จากเหตผุลดงักลา่ว สนบัสนนุวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน โดย
ใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั 
สงูกวา่ก่อนเรียน   
    2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
โดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCAอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี  2 
อภิปรายได้ดงันี ้
 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA เป็นการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในหลกัการ
ด้วยตนเอง  เน้นพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดอยา่งรอบคอบภายใต้หลกัการที่เป็น 
 จากเหตผุลดงักลา่วสนบัสนนุได้วา่ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA   เร่ือง แรง มวล กฎการเคลือ่นท่ีของนิวตนั หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
  จากการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วจิยัมีข้อเสนอแนะซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้และ
การศกึษาตอ่ไปนี ้
     1.  การนําชดุกิจกรรมไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรทําความเข้าใจเก่ียวกบัชดุ
กิจกรรมและลองทําแบบฝึกหดัทกุข้อเพือ่หาข้อบกพร้องของชดุกิจกรรม 
       2.  ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ซกัถามเพ่ือทําความเข้าใจกบัชดุกิจกรรมในสว่นท่ียงัไมเ่ข้าใจ 

         3. จากการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุการสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หลงั
เรียนสงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน      ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึขอเสนอให้ครูผู้สอนวิชาฟิสกิส์ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย  จดัการเรียนการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ และมีทกัษะในการเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมย่ิงขึน้ และยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดง 
ความคิดเห็น ฝึกการตดัสนิใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม ชว่ยเหลือซึง่
กนัและกนัและนอกจากนัน้ยงัเป็นการปลกูฝังลกัษณะนิสยัให้มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง  
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        ภาคผนวก ก 
 

-     แบบประเมินชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA เร่ือง “แรง มวล และกฎการ 
      เคล่ือนท่ีของนิวตนั 
- แบบประเมินแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชดุกิจกรรมฟิสกิส์ 

PDCA 
- แบบประเมินแบบทดสอบวดัคดิวิเคราะห์ทางการเรียนชดุกิจกรรมฟิสกิส์ 

PDCA เร่ือง”แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี” 
- ชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA 
- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิาฟิสกิส์ 
- แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ 
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โดย : ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คาํชีแ้จง 
 1. การประเมินชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA เร่ือง “แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี” เพ่ือวิเคราะห์หา
คา่ความสอดคล้องของชดุ ซึง่พิจารณารายละเอียดดงันี ้
  1.1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของชดุตอ่ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือจดุประสงค์ 
  1.2 ความเหมาะสมสอดคล้องสาระการเรียนรู้ภายในชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง “แรง 
มวล และกฎการเคล่ือนท่ี” 
  1.3 กิจกรรมการสอนภายในชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA เร่ือง “แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี” 
  1.4 นําชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง “แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี” ไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอน 
 2. การลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนน
ดงันี ้
  4 = มีความสอดคล้องเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก 
  3 = มีความสอดคล้องเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี 
  2 = มีความสอดคล้องเหมาะสมอยูใ่นระดบัพอใช้ 
  1 = ไมมี่ความสอดคล้อง ไมมี่ความเหมาะสมในการนําชดุไปใช้ 
 3. เม่ือพิจารณาแล้วทําเคร่ืองหมาย / ลงในแบบประเมิน 
 
 

****************************************** 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินชุดกจิกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง “แรง มวล และกฎการเคล่ือนที่” 
ของกลุ่มทดลอง :  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง “แรง มวล และกฎการ

เคล่ือนที่” 
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ตาราง1   บนัทึกความเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีประเมินชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เร่ือง “แรง มวล และกฎ
การเคลื่อนท่ี” 

ที่ รายการ 
ระดบัความสอดคล้องเหมาะสม 

มากที่สุด มาก พอใช้ ไม่เหมาะสม 
1. จดุประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั     

 1.1 เนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA  

    

 1.2 เนือ้หาสาระมีความสอดคล้องกบั มาตราฐานการ
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

    

 1.3 กิจกรรมสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของชุดกิจกรรม
ด้วยตนเอง 

    

 1.4 กิจกรรมในชุดสอดคล้องกบัมาตราฐานการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

    

2. เนือ้หา สาระการเรียนรู้     

 2.1 ปริมาณเนือ้เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีกําหนดให้ 5      

 2.2 คําถาม มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาการเรียน     

 2.3 เนือ้หามีความสอดคล้องกบักิจกรรม การสอน     

 2.4 ลําดบัของเนือ้หามีความเหมาะสม ตอ่การเรียน     

 2.5 ภาพประกอบท่ีใช้มีความเหมาะสมน่าสนใจ     

 2.6 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผู้ เรียน     

 2.7 เนือ้หามีความกระชับ ครอบคลุมเนือ้หา มีความ
น่าสนใจ 

    

 2.8 ชดุกิจกรรมมีการกําหนดจดุประสงค์ และวิธีการใช้
ชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยา่งชดัเจน 

    

3. กิจกรรมการเรียนการสอน     

 3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ     

 3.2 ลําดบัเนือ้หามีลําดบัขัน้ตอนตอ่เน่ือง     

 3.3 กิจกรรม ในชดุมีความสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีสอน     

 3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน     

 3.5 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้ เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ตาราง1 (ตอ่) 

ที่ รายการ 
ระดบัความสอดคล้องเหมาะสม 

มากที่สุด มาก พอใช้ ไม่เหมาะสม 
 3.6 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ได้แสดง

ความคดิเห็น อยา่งอิสระ 

    

 3.7 ในกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้ใช้กระบวนการ 
ฝึกแก้ปัญหา ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
สง่เสริมความรอบรู้ 

    

4 การนําไปใช้     

 4.1 ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เหมาะสมต่อการ
นําไปใช้ สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

    

 4.2 ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA มีความสะดวกต่อการ
นําไปใช้ สําหรับครูผู้สอน 

    

 4.3 ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA สามารถฝึกทกัษะการ
เรียนรู้ และสามารถให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

    

 4.4 ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ PDCA เป็นชุดสะดวกต่อการ
นําไปใช้ของอาจารย์และนกัเรียน 

    

 4.5 มีวิธีการอธิบายการใช้ชุดให้กับนักเรียนอย่าง
ชดัเจนผู้ เรียนสามารถนําไปใช้เรียนได้ 

    

 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

                                                                                    
          ผู้ เช่ียวชาญ 
  ......................................           
     ......./....../...... 
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โดย : ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คาํชีแ้จง 
 1. การประเมินแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ืองแรง มวล และกฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั  เพ่ือวิเคราะห์หาคา่ IC แบง่คณุลกัษณะท่ีต้องการประเมินได้ดงันี ้
  1.1 ความชดัเจนของคําถาม 
  1.2 ความเหมาะสมของตวัเลือก 
  1.3 ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
  1.4 ความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั 
 2. เกณฑ์การประเมินของผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดงันี ้
  +1 = เม่ือท่านแน่ใจว่าข้อสอบนัน้สามารถวดัได้ตรงตามพฤติกรรมท่ีต้องการวดั และมี
ความชดัเจน ของข้อคําถาม สอดคล้องกบัจดุประสงค์ และตวัเลือกมีความเหมาะสม 
   0 = เม่ือท่านไม่แน่ใจว่าข้อสอบนัน้สามารถวดัได้ตรงตามพฤติกรรมท่ีต้องการวดั และมี
ความชดัเจน ของข้อคําถาม สอดคล้องกบัจดุประสงค์ และตวัเลือกมีความเหมาะสม 
  -1 = เม่ือท่านแน่ใจว่าข้อสอบนัน้ ไม่สามารถวดัได้ตรงตามพฤติกรรมท่ีต้องการวดั และ
ไมมี่ความชดัเจน ของข้อคําถาม ไมส่อดคล้องกบัจดุประสงค์ และตวัเลือกไมมี่ความเหมาะสม 
 
 

****************************************** 
 
 
ตาราง บนัทกึความเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีประเมนิแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสกิส์ 
 

ข้อที่ 
ระดบัความเหน็ 

ข้อที่ 
ระดบัความเหน็ 

+1 0 -1 +1 0 -1 
1    21    
2    22    

แบบประเมินแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชดุกิจกรรมฟิสกิส์ PDCA  
เร่ือง”แรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ี” 
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3    23    
4    24    
5    25    
6    26    
7    27    
8    28    
9    29    
10    30    
11    31    
12    32    
13    33    
14    34    
15    35    
16    36    
17    37    
18    38    
19    39    
20    40    

                                                                 
ผู้ เช่ียวชาญ     

  ..................................... 
  ......./....../...... 
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โดย : ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คาํชีแ้จง 
 1. การประเมินแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ 
PDCA เพ่ือวิเคราะห์หาคา่ IC แบง่คณุลกัษณะท่ีต้องการประเมินได้ดงันี ้
  1.1 ความชดัเจนของคําถาม 
  1.2 ความสอดคล้องกบัทกัษะท่ีต้องการวดั 
  1.3 ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
 2. เกณฑ์การประเมินของผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวชิาวิทยาศาสตร์ มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
  +1 = เม่ือท่านแน่ใจว่าข้อสอบนัน้สามารถวดัทกัษะการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ ท่ีต้องการวดั มี
ความชดัเจน ของข้อคําถามและมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
  0 = เม่ือท่านไมแ่น่ใจวา่ข้อสอบนัน้สามารถวดัทกัษะการเรียนรู้ทางฟิสกิส์ท่ีต้องการวดั มี
ความชดัเจน ของข้อคําถามและมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
  -1 = เม่ือท่านแน่ใจว่าข้อสอบนัน้ ไม่สามารถวดัทกัษะการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ ท่ีต้องการวดั 
มีไมมี่ความชดัเจน ของข้อคําถามและไมมี่ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

****************************************** 
ตาราง   บนัทกึความเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีประเมินการประเมนิแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิวิเคราะห์ทาง 
  วิชาฟิสกิส์ 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 

                                                                                                            ผู้ เช่ียวชาญ   
  ...................................... 
  

ข้อที่ 
ระดบัความคดิเหน็ 

+1 0 -1 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

แบบประเมินแบบทดสอบวัดทกัษะคิดวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฟิสิกส์ 

PDCA  
เร่ือง “แรง มวล และกฎการเคล่ือนที่” 
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ชุดกจิกรรม PDCA 

เร่ือง แรง มวล และกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
  รายวชิา ฟิสิกส์    ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 

ช่ือ..............................ชัน้..........   เลขที่........ 
       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
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 ชดุกิจกรรมPDCA เร่ืองแรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  ในสว่นของเนือ้หาเรียบเรียงขึน้ ตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544    สาระการเรียนรู้พืน้ฐานและเพ่ิมเติม  รายวิชาฟิสกิส์  ว 40201  ซึง่เนือ้หาสว่น
ใหญ่เน้นการให้นกัเรียนสามารถนําไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัเพ่ือให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้เนือ้หาได้ด้วย
ตนเองจงึได้เรียบเรียงเนือ้หาให้กระชบัและน่าสนใจและนอกจากนีย้งัได้แทรกรูปภาพและคําถามชวนคิดไว้ตลอดทําให้ไม่
เบ่ือในการอา่นและทํากิจกรรม 
 ผู้จดัทําชดุกิจกรรมเป็นอยา่งย่ิงว่า  เอกสารชดุนีจ้ะมีประโยชน์ในการเรียนรู้เนือ้หาตามหลกัสตูร   นกัเรียนได้
ฝึกฝนทกัษะการอา่น   ทกัษะการคิด  และทกัษะการเขียน  และสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทกุด้านในชีวิตประจําวนัได้
อยา่งเหมาะสม 
 
 
  
         อ.เกริก  ศกัด์ิสภุาพ 
             กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํนํา 
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หวัข้อ                           หน้า 
  
              มวล น้ําหนกั   ..................................................................................................... 
              แรง และแรงลพัธ.์.................................................................................................. 
              กฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนั  ................................................................................... 
              กฎแรงดงึดดูระหวา่งมวล....................................................................................... 
              การนํากฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนัไปใช.้................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
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ชุดกิจกรรม PDCA เร่ือง มวล แรง และกฎการเคล่ือนที่ของนิวตนั  ประกอบด้วย  
หน่วยที่ 1 มวล นํา้หนัก    
หน่วยที่ 2  แรง และแรงลัพธ์ ( Force and Net force ) 
หน่วยที่ 3 กฎการเคล่ือนที่ของนิวตนั  และกฎแรงดงึดดูระหว่างมวล 
หน่วยที่ 4  การนํากฎการเคล่ือนที่ของนิวตนัไปใช้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ้หาชุดกจิกรรมฟิสิกส์ 
เร่ือง มวล แรง และกฎการเคล่ือนที่ ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 

ใชเ้วลาเรยีน  14 ชัว่โมง 

เซอรไ์อแซค นิวตนั ซึง่มชีวีติอยูร่ะหวา่งปีค.ศ.1642-1727 
เป็นผูค้น้พบกฏการเคลือ่นทีข่องวตัถุโดยอาศยัคณิตศาสตร์
ของแคลคลูสัทีเ่ขาเป็นผูค้น้พบเชน่เดยีวกนั 
 
นิวตนัเป็นทัง้นกัฟิสกิส ์นกัดาราศาสตร ์และนกัคณิตศาสตร์
ทีส่าํคญัทีส่ดุคนหน่ึงของโลก 
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ข้อแนะนําการใช้ชุดกิจกรรม 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสกิส์จดัทําขึน้โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้นกัเรียนได้เกิดกระบวนการคดิอยา่ง
มีระบบและทําให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้จงึได้จดัการฝึกให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคดิ
อยา่งเป็นระบบโดยมีขัน้ตอนดงันีคื้อ 

1. ขัน้ P เป็นขัน้ตอนท่ีต้องการให้นกัเรียนเข้าใจวา่ในเนือ้หาของแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้นัน้มีสาระ
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั อยา่งไร ซึง่ในขัน้นีมี้หนว่ยยอ่ยคือ ขัน้สง่เสริมความรู้ เป็นตวัหลกัในการ
ดําเนินกิจกรรมนี ้

2. ขัน้ D เป็นขัน้ตอนท่ีต้องการให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดความชํานาญ ซึง่ในขัน้นีมี้หนว่ย
ยอ่ยคือ ขัน้ปฏิบตักิารดีมีประโยชน์ตอ่สงัคม เป็นตวัหลกัในการดําเนินกิจกรรมนี ้

3. ขัน้ C เป็นขัน้ตอนท่ีต้องการให้นกัเรียนได้มีการตรวจสอบความรู้ความสามารถหลงัจากได้มี
การศกึษา และหลงัปฏิบตัแิล้ว เพ่ือท่ีจะได้แก้ไขและปรับปรุงข้อผิดพลาด ขัน้นีกิ้จกรรมยอ่ย คือช่วยกนัคดิ
ช่วยกนัทํา 

4. ขัน้ A เป็นขัน้ท่ีเม่ือมีการตรวจสอบหาข้อบกพร่องแล้วแก้ไขจนเป็นท่ีเข้าใจแล้ว ก็นําไปปฏิบตัิ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง และผู้ อ่ืนได้ ขัน้นีกิ้จกรรมยอ่ยคือ ขัน้พฒันาและเผยแพร่ผลงานเป็นตวัหลกั
ในการดําเนินกิจกรรมนี ้

นกัเรียนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมท่ีหลากหลายซึง่ในชดุกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมการคดิใน
ระดบัขัน้สงูคือการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือให้เยาวชนของชาตมีิความก้าวไกลตามประเทศตา่งๆของ
โลกได้เรียนรู้และมุง่หวงัให้นกัเรียนเป็นผู้ มีสมรรถนะ(ความสามารถ) ทางฟิสกิส์ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. มีความสามารถในด้านการรอบรู้ 
2. มีความสามารถด้านปฏิบตักิาร 
3. มีความสามารถด้านการพฒันาคณุลกัษณะการค้นคว้าหาความรู้โดยการเรียนรู้ในชดุกิจกรรม

ได้จดัลําดบัขัน้ตอนท่ีเน้นการเพิ่มพนูประสบการณ์ทางการสง่เสริมความรอบรู้ สง่เสริมการปฏิบตักิารดี มี
ประโยชน์ตอ่สงัคม และ สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่ผลงาน 
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วธีิการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จากชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์นี ้
1. อา่นทําความเข้าใจข้อแนะนําการเรียนรู้จากชดุกิจกรรมนีใ้ห้ชดัเจน 
2. สร้างความรู้สกึท่ีดีให้กบัตนเอง  วา่เราเป็นผู้ มีความสามารถ  และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ทกุสิง่ท่ีสร้างสรรค์ 
3. มีความเป็นอิสระท่ีจะเรียนรู้ตามกิจกรรมท่ีเตรียมไว้ให้ในชดุกิจกรรม 
4. อา่น  คิด  เขียน  ปฏิบติั  อยา่งรอบคอบในทกุกิจกรรม 
5. ใช้เวลาในการเรียนรู้อยา่งคุ้มคา่  เพ่ือทําให้ตนเองมีความสามารถเพิ่มมากขึน้ 
6. ตระหนกัอยูเ่สมอวา่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือนํามาพฒันาตนเองและพฒันาสงัคม 
7. ขณะท่ีนกัเรียนศกึษาชดุกิจกรรมถ้ามีปัญหาเกิดขึน้ให้นกัเรียนจดข้อสงสยัไว้แล้วถามครูผู้สอนในภายหลงั 

 
การเตรียมตัวเพ่ือการศกึษาด้วยตนเอง 

นกัเรียนควรมีการศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ  เพิ่มเติม  เช่น  อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 
 
 
การศกึษาเอกสารการสอน 

1. การอา่นเนือ้หาในแตล่ะเร่ือง  ควรอา่นโดยละเอียดรอบคอบ  ขีดเส้นใต้ในสว่นท่ีต้องการเน้น   
ในระหวา่งเนือ้หาจะมีคําถามแทรกอยูต่ลอดให้นกัเรียนตอบคําถามไปพร้อมๆ  กบัการเรียนรู้พยายามตอบทกุข้อและ
นกัเรียนให้คะแนนตนเองในแต่ละคําตอบด้วย  โดยนกัเรียนประเมินเองวา่คําตอบของตนเองควรจะได้คะแนนเทา่ใด  แล้ว
ครูผู้สอนจะตรวจสอบให้คะแนนอีกครัง้ตามเกณฑ์การตอบในแต่ละข้อ 

2. นกัเรียนสามารถทราบคําตอบของแบบประเมินตนเองก่อนเรียน – หลงัเรียน  และกิจกรรม 
คําถามระหวา่งเรียนได้เม่ือมีการอภิปรายบทเรียนร่วมกบัครูผู้สอน (เฉลยเป็นแค่แนวการตอบเท่านัน้  นกัเรียนควรอา่นทํา
ความเข้าใจเนือ้หาและคิดวิเคราะห์แล้วตอบคําถามให้ได้ดีกวา่นัน้)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

***   ขอให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วทิยาศาสตร์อย่างมีความสุข   ** 

 

วธิกีารศกึษาชดุกจิกรรม 
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ชุดกจิกรรมฟิสิกส์PDCA 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ด้านการส่งเสริมความรอบรู้(ขัน้ P) 
1.1 เข้าใจความหมายของเนือ้หาในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ 
1.2 สามารถสรุปเนือ้หาในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ 

2. ด้านการปฏิบัตกิารด ีมีประโยชน์ต่อสังคม(ขัน้ D และ C) 
2.1 มีทกัษะกระบวนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.2 มีการพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ทํากิจกรรมและการทดลองของหน่วยการเรียนรู้ 
2.4 ฝึกบรูณาการความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคมได้ 

3. ด้านการพฒันา และเผยแพร่ผลงาน(ขัน้ A) 
3.1 ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขผลงานด้วยตนเองได้ 
3.2 ฝึกเขียนคําถามเพ่ือให้ผู้ อ่ืนตอบคําถามได้อยา่งหลากหลาย 
3.3 ฝึกประเมนิผลงานของตนเองและของผู้ อ่ืนได้ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. กระบวนการทํางาน 
2. การแสดงความคดิเห็นจากการปฏิบตักิิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. ผลการประเมินตนเอง และประเมินผู้ อ่ืน 
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ขัน้ P เป็นขัน้ที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
       หน่วยที่ 1 มวล (mass) 
 

มวล  หมายถงึสมบติัของวตัถท่ีุต้านตอ่การเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุ วตัถท่ีุมีมวลมากจะสามารถต้าน
การเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีได้มาก  วตัถท่ีุมีมวลน้อยจะสามารถต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีได้น้อยเช่นวตัถท่ีุอยู่
น่ิง มีมวลมากจะทําให้เคล่ือนท่ีจะทําได้ยากกว่าวตัถท่ีุมีมวลน้อย  ทํานองเดียวกนัวตัถท่ีุกําลงัเคล่ือนท่ีมีมวลมากจะทําให้
หยดุน่ิงได้ยากกวา่วตัถท่ีุมีมวลน้อย  มวลจงึมีสมบติัคล้ายกบัความเฉ่ือย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1   :  เร่ือง มวล นํา้หนัก   

   มวล ( Mass) 

ข้อควรรู้เพิ่มเตมิ 
   เรานิยามกลา่วถงึมวลใน 2 ลกัษณะ คือ 
1.มวลแห่งความเฉ่ือย (inertial mass ) เป็นค่ามวลของวตัถท่ีุพิจารณาได้จากกฎ
การเคล่ือนท่ีข้อท่ี 2 ของนิวตนั 
2.มวลแห่งความโน้มถ่วง (gravitational mass) เป็นคา่มวลท่ีพิจารณาได้จากการ
ชัง่หาขนาดของนํา้หนกัของวตัถเุทียบกบัคา่มวลมาตรฐาน (standard mass) 
ในการศกึษาระดบันีเ้ราถือวา่มวลมีคงท่ี แตจ่ากการศกึษาระดบัสงูขึน้ ในปัจจบุนันกั
ฟิสกิส์เช่ือกนัวา่ ถ้ามวลมีอตัราเร็วมากๆ มวลของวตัถจุะมากขึน้ไปด้วย โดยเฉพาะ
ขณะท่ีมวลมีความเร็วเข้าใกล้แสง มวลของวตัถจุะมีคา่เข้าใกล้อนนัต์ (infinity “   ’’) 
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ขัน้ D เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้กระทาํและปฏิบัตกิิจกรรมเพ่ือให้มีความรู้ความในแต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้นัน้ 
 
 
 
คาํชีแ้จง : นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัศกึษากิจกรรมท่ี 1.1 แล้วร่วมกนัทํากิจกรรมการทดลอง ตอบ  
 คําถาม และ สรุปเป็นความรู้ลงในบตัรบนัทกึกิจกรรมท่ี 1.1 
 
กจิกรรมที่ 1.1 มวล 
 จุดประสงค์ เพ่ือศกึษาความหมายของมวล 
 อุปกรณ์ 
 1. ขวดสาธิตขนาดเทา่กนับรรจทุรายปริมาณตา่งกนั และปิดกระดาษไมใ่ห้เหน็ปริมาณทราย 3 ใบ 
 2. เชือก 3 เส้น 
       
 วธีิทดลอง    ชุดขวดสาธิต 
   

1. นําขวดสาธิตทัง้ 3 ใบ ผกูเชือกแขวนท่ีกรอบประตหูรือหน้าตา่งโดยให้มี
ระดบัความสงูเทา่กนั 
2. ใช้ฝ่ามือผลกัขวดสาธิตท่ีแขวนแตล่ะใบให้เคล่ือนท่ีรับความรู้สกึจากฝ่า
มือ แล้วบนัทกึผล 
3. ใช้ฝ่ามือผลกัขวดสาธิตให้เคล่ือนท่ีแล้วใช้ฝ่ามือทําให้ขวดสาธิตแตล่ะใบ  
หยดุน่ิงรับความรู้สกึจากฝ่ามือ แล้วบนัทกึผล 

    4. ให้นกัเรียนเปิดกระดาษสงัเกตปริมาณทรายในขวดทัง้ 3 ใบ 
 

ภาพประกอบท่ี  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที่  1.1 
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คาํชีแ้จง  : นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม แล้วสรุปเป็นความรู้ จากนัน้ช่วยกนัตรวจคําตอบให้ถกูต้อง 
ตอน  ชดุขวดสาธิต 
1. ใช้ฝ่ามือผลกัขวดแตล่ะใบให้เคล่ือนท่ีรับความรู้สกึท่ีฝ่ามือได้อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
2. ใช้ฝ่ามือผลกัขวดแตล่ะใบให้เคล่ือนท่ี ความรู้สกึขวดแตล่ะใบต้านมือตา่งกนั หรือไม ่
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3. ใช้ฝ่ามือทําให้ขวดแตล่ะใบท่ีกําลงัเคล่ือนท่ีให้หยดุน่ิง รับความรู้สกึท่ีฝ่ามือได้อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
4. ใช้ฝ่ามือทําให้ขวดแตล่ะใบท่ีกําลงัเคล่ือนท่ีให้หยดุน่ิง รับความรู้สกึท่ีฝ่ามือขวดแตล่ะใบ 
ต้านมือตา่งกนัอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
5. ปริมาณทรายท่ีบรรจใุนขวดสมัพนัธ์กบัการต้านมืออยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ถ้าการต้านมือทําให้ขวดหยดุน่ิงเคล่ือนท่ี หรือขวดเคล่ือนท่ีทําให้หยดุน่ิงเป็นการต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของ
วตัถ ุดงันัน้ การต้านสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถมีุคา่มาก หรือน้อยขึน้อยูก่บัสิง่ใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
7. จากการทดลองทําให้ทราบความสมัพนัธ์ ปริมาณทรายการต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถท่ีุหยดุน่ิง หรือ
กําลงัเคล่ือนท่ีสามารถสรุปสมบติัของมวลได้ดงันีม้วลเป็นสมบติัของวตัถ ุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
 

 

 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบบนัทกึกิจกรรมที่  1.1 
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม แล้วสรุปเป็นความรู้ 
1. มวล (mass) คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
 
2. ความเฉ่ือย (inertia) คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งมวลกบัความเฉ่ือยเป็นดงันี ้
มวลมาก มีความเฉ่ือย………………………………… 
มวลน้อย มีความเฉ่ือย………………………………... 
4. มวลเป็นปริมาณ……………………..………..เพราะ…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
5. หน่วยของมวลในระบบเอสไอ คือ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเตม็  5 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบกจิกรรมเนือ้หาที่  1.1 
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ขัน้ C เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้มีการประเมินความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ให้นกัเรียนเขียนแผนภาพมโนทศัน์สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาในหน่วยการเรียนหน่วยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ A เป็นขัน้ตอนที่ต้องการให้นักเรียนได้มีการนําความรู้ไปใช้ได้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้กับชุมชมได้ 
ให้นกัเรียนทํากลอ่งความรู้ในหวัข้อ   มวลและความเฉ่ือย โดยต้องมีขัน้ตอนในการทําอยา่งไรพร้อม อธิบายมาให้เข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้ P เป็นขัน้ที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 
       หน่วยที่ 2 นํา้หนัก (weight) 

จากการศกึษาการตกของวตัถแุบบเสรีใกล้ผิวโลก
พบวา่วตัถเุคล่ือนท่ีด้วยความเร่งคงตวั ถ้าอาศยักฎการเคล่ือนท่ี
ข้อท่ีสองของนิวตนั (F = ma) อธิบาย จะต้องมีแรงกระทําตอ่
วตัถ ุจงึทําให้วตัถเุคล่ือนท่ีด้วยความเร่งซึง่แรงท่ีมากระทําตอ่
วตัถก็ุคือแรงดงึดดูของโลกท่ีมากระทําตอ่วตัถ ุเราอาจเรียกแรง
นีว้า่ นํา้หนัก (W) ของวตัถโุดย 

 

       
2R

mGM
gmW e 

              (1) 

   
                                                                    เม่ือ g  คือ คา่ความโน้มถ่วง  g =9.8 m/s2 

G     คือ  คา่คงท่ีโน้มถ่วงสากล = 6.67 x 10-11      

N.m2/kg2 
      eM   คือ มวลของโลก (กิโลกรัม) 
                     m    คือ มวลของโลก (กิโลกรัม) 

                    R    คือ  ระยะหา่งระหวา่งวตัถทุงัสอง (เมตร) 
 

ดงันัน้    
2R

GM
g e           (2) 

จะเหน็ได้ว่าเรายิง่สูงขึน้ไปจากผวิโลกมากเท่าไร จะทาํให้วัตถุมีน้ําหนักลดลง เน่ืองจากค่า g มีขนาด
ลดลงน้ําหนักของวัตถุมีค่ามากหรือน้อยขึน้อยู่กับขนาดของมวลและค่า g ซึง่มวลของวัตถุมีค่าคงตัวเสมอไม่ว่า
อยู่ ณ ที่ใด แต่ค่า g ณ บริเวณต่าง ๆ ท่ัวโลกจะมีค่าแตกต่างกันไป เช่น ที่ศูนย์สูตร g มีค่า 9.78 m/s2 หรือที่ข้ัว
โลก g มีค่า 9.83 m/s2 ดังน้ัน น้ําหนักของวัตถุอันเดียวกัน เม่ือช่ัง ณ สถานที่ต่างกันอาจมีค่าแตกต่างกันได้เพราะ 
g ต่างกัน 

โดยทัว่ไปเราใช้คา่ g เทา่กบั 9.8 m/s2 แตเ่พ่ือความสะดวกบางทีอาจใช้คา่ g เทา่กบั 10 m/s2  ก็ได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   นํา้หนัก ( Weight) 
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เน่ืองจากในบริเวณเดียวกนัคา่ g จะเทา่กนั ถ้าพิจารณาวตัถสุองก้อนซึง่แตล่ะก้อนมีมวล m1 และ m2  ตามลําดบั 
อตัราสว่นระหว่างมวลของวตัถทุัง้สองจะสมัพนัธ์กบัอตัราสว่นระหวา่งนํา้หนกัของวตัถทุัง้สอง คือ 
  

ขนาดนํา้หนกัของมวล m1  หาได้จาก  W1 = m1g 
 ขนาดนํา้หนกัของมวล m2  หาได้จาก  W2 = m2g 

 จะได้ อตัราสว่นระหวา่งนํา้หนกัของมวลทัง้สองเป็น  
W

W

m

m
1

2

1

2

             (3) 

 
จะเหน็ได้วา่ อัตราส่วนระหว่างมวลของวัตถุสองก้อนจะเท่ากับอัตราส่วนระหว่างนํา้หนักของวัตถุ    ทัง้สองเม่ือ
อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
 
 

      สภาพไร้นํา้หนัก 
ตามความหมายของนํา้หนกัท่ีกลา่วมาแล้ว  ความเร่ง g มี

ความสมัพนัธ์กบัระยะทาง R และถ้า R มีคา่มากขึน้เร่ือยๆ  จะ
ทําให้คา่ g  มีค่าเข้าใกล้ศนูย์ แตเ่ราทราบวา่ระยะถงึดวงจนัทร์
หรือดวงอาทิตย์ ก็ยงัมีแรงดงึดดูของโลกอยู ่

สําหรับคนท่ีอยู่บนดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลก จะไม่
รู้สกึวา่มีนํา้หนกัเลย ทกุสิง่ทกุอย่างปรากฏเสมือนลอยอยูใ่น
ดาวเทียมโดยไม่ตก เพราะทัง้วตัถแุละดาวเทียมตา่งมีความเร่ง
เทา่กนั และเคล่ือนท่ีเป็นวิถีโค้งเช่นเดียวกนั ซึง่สภาพดงักลา่ว
เรียกวา่ สภาพไร้นํา้หนกั  
( weightlessness)  หรือถ้าอยูใ่นลฟิท์ท่ีขาดจะตกลงด้วย
ความเร่ง  ทกุคนท่ีตกในนัน้จะตกลงด้วยความเร่งท่ีเทา่กบัลฟิท์ 
ในช่วงท่ีกําลงัก่อนถงึพืน้ก็จะอยู่ในสภาพไร้นํา้หนกัเช่นเดียวกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23
ขัน้ D เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้กระทาํและปฏิบัตกิิจกรรมเพื่อให้มีความรู้ความในแต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้นัน้ 
 
 
 
 
คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัศกึษาใบกิจกรรมท่ี 1.2 แล้วร่วมกนัทํากิจกรรมการทดลองตามคําถาม และสรุปเป็น    
 ความรู้ลงในใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 1.2 
 
กจิกรรมที่ 1.2  นํา้หนัก 
จุดประสงค์ เพ่ือศกึษาความหมายของนํา้หนัก 
อุปกรณ์ 
1. ถ่ายไฟฉาย 4 ก้อน 
2. ยางรัด 1 เส้น 
3. ตาชัง่สปริง 1 อนั 
วธีิทดลอง 
 1. นํายางรัดถ่านไปฉาย 1 ก้อน และนํามาแขวนกบัขอเก่ียว ตาชัง่สปริง แล้วอา่นคา่สเกลบนัทกึผลลงในแบบ    
               บนัทกึกิจกรรม 
 2. นํายางรัดถ่ายไฟฉาย 2 3 และ 4 ก้อน ตามลําดบั และนํามาแขวนกบัขอเก่ียวตาชัง่สปริง แล้วอา่นคา่สากล    
               บนัทกึผลลงในแบบบนัทกึกิจกรรม 
 3. ใช้มือถือถ่านไฟฉาย 1 ก้อน ยกสงูจากพืน้ 1 เมตร แล้วปลอ่ยตก สงัเกตการเปล่ียนแปลง 
 4. ใช้มือถือถ่านไฟฉาย 1 ก้อน ยกสงูจากพืน้ 2 เมตร แล้วปลอ่ยตก สงัเกตการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที่  1.2 
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คําชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนับนัทกึผลกิจกรรม ตอบคําถามแล้วสรุปเป็นความรู้ 
 

ครัง้ที่ จาํนวนถ่านไฟฉาย 
 (ก้อน) 

ตาํแหน่งเขม็ชีข้องตาช่ังสปริง 
 (นิวตัน) 

1 1  
2 2  
3 3  
4 4  

 
1. มวลของถ่านไฟฉายสมัพนัธ์กบัตําแหน่งเข็มชีข้องตาชัง่สปริงอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
2. เม่ือปลอ่ยถ่ายไฟฉายตกลงมาในแนวด่ิง การตกของถ่านไฟฉายเป็นอยา่งไร เพราะเหตใุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3. จากเหตผุลทัง้ 2 ข้อ คา่ท่ีอา่นได้จากตาชัง่สปริงเม่ือนําถ่านไฟฉายแขวนตาขอเก่ียว คือ  คา่อะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
4. สรุปความหมายของนํา้หนกัจากการทํากิจกรรมได้วา่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  4 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบบนัทกึกิจกรรมที่  1.2 
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม แล้วสรุปเป็นความรู้ จากนัน้ช่วยกนัตรวจ 
คําตอบให้ถกูต้องทกุข้อ จากเฉลยบตัรกิจกรรมเนือ้หาท่ี 1.3 ข้อใดไมถ่กูต้อง 
แก้ไขให้ถกูต้อง 
1. นํา้หนกั คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
2. นํา้หนกัของวตัถมีุคา่ขึน้กบัขนาดของ 
…………………………………………………….………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3. โดยทัว่ไปคา่ความเร่งเน่ืองจากแรงดงึดดูของโลก (g) มีคา่เทา่กบั…………เมตร/วินาที2 
ในการคํานวณใช้คา่เทา่กบั……….เมตร/วินาที2 
4. นํา้หนกัเป็นปริมาณ…………………………….เพราะ……………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
5. หน่วยของนํา้หนกัในระบบเอสไอ คือ…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จงเขียนบอกความแตกตา่งระหวา่งมวลและนํา้หนกั 
 
 

มวล (mass) นํา้หนัก (weight ) 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 

 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบกจิกรรมเนือ้หาที่  1.2 
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ขัน้ C เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้มีการประเมินความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ให้นกัเรียนเขียนแผนภาพมโนทศัน์สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาในหน่วยการเรียนหนว่ยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้ A เป็นขัน้ตอนที่ต้องการให้นักเรียนได้มีการนําความรู้ไปใช้ได้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้กับชุมชมได้ 
 

ให้นกัเรียนทําส่ือการเรียนการสอนท่ีอธิบายเก่ียวกบันํา้หนกั   เพ่ืออธิบายให้เพ่ือหรือบคุคลท่ีสนใจเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้ P เป็นขัน้ที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 
      หน่วยที่ 2 แรง  (force) 

แรงเป็นปริมาณท่ีจะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
สภาวะการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุซึง่จะทําให้วตัถเุกิด
การเปล่ียนแปลงความเร็ว 
 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ 

แทนด้วยสญัลกัษณ์ F


 
แรง มีหน่วยเป็นนิวตนัในระบบ SI  

 
  
 

  
 
 
แรงกิริยา( Action Force)  

แรงภายนอกท่ีกระทําตอ่วตัถ ุหรือเรียกอีกอยา่งวา่แรงสัมผัส (Contact force) 

คือเป็นแรงท่ีจะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวตัถก็ุตอ่เม่ือแหลง่กําเนิดของแรงนัน้สมัผสั
กบัวตัถ ุ  ตวัอยา่งของแรงสมัผสัเช่น แรงท่ีเท้าเตะลกูฟตุบอล แรงของมือท่ีดงึสปริงให้ยืด ดงัแสดงในรูปท่ี1 เป็นต้น 

 
           (ข)แรงท่ีมือดงึสปริงให้ยืดออก 

 
ภาพประกอบท่ี  2 แสดงตวัอยา่งของแรงสมัผสัท่ีจะให้วตัถเุปล่ียนแปลงความเร็วของการเคล่ือนท่ี (ก)แรงท่ีเท้าเตะลกู
ฟตุบอล    
     

แรงปฏิกริิยา( Reaction Force)   
แรงปฏิกิริยา( Reaction Force)  คือแรงท่ีโต้ตอบแรงกิริยา เป็นแรงท่ีเกิดขึน้ภายในวตัถ ุยกเว้นแรง

ปฏิกิริยาของนํา้หนกัวตัถจุะอยูน่อกวตัถ ุ   
 
 
 

แรง ( Force) 

แรงท่ีกระทําให้วตัถมุวล 1 กิโลกรัมเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง  
1 เมตร/วินาที2   คือ แรง 1 กิโลกรัม.เมตร / วินาที2 หรือเรียก
หน่วยนีว้า่   นิวตนั(Newton,N) 

แรง 1 นิวตนั = แรง1   กิโลกรัม.เมตร/วินาที2 

ชนิดของแรง 
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M 
m 

m

M

T 
T 

ผนั
รอ

แรงปฏิกริิยาที่เกิดในเส้นเชือก 
แรงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ในเส้นเชือก เรียกวา่ แรงตงึเชือก(Tension Force)  คือแรงท่ีเกิดขึน้ในเส้นเชือก 

จะต้องมีทิสทางออกจากวตัถท่ีุเรากําลงัพิจารณาแรงกระทําเสมอ 
  
 

แรงตงึT เป็นแรงท่ีเกิดขึน้ในเส้นเชือกหรือเส้นเอ็น เม่ือเส้น
เชือกหรือเส้นเอ็นนัน้ถกูดงึให้ตงึ โดยแรงตงึT มีคณุสมบตัท่ีิสําคญั
คือ 
1.สําหรับเส้นเชือกหรือเส้นเอ็นใดๆ ขนาดของแรงตงึT จะเทา่กนั
ตลอดทัง้เส้น 
2.ทิศทางของแรงตงึT จะไปตามเส้นเชือกหรือเส้นเอ็น  และมีทิศ
ออกจากวตัถท่ีุถกูแรงกระทําเสมอ 

 
 

แรงปฏิกริิยาระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 
แรงปฏิกิริยาระหวา่งผิวสมัผสัของวตัถ ุเม่ือมวลมีการสมัผสักนั จะเกิดแรงปฏิกิริยาระหวา่งผิวสมัผสัของ

วตัถ ุโดยทิศทางของแรงจะต้องตัง้ฉากเข้าวตัถท่ีุกําลงัพิจารณาแรงกระทําเสมอ 
 
 แรงตัง้ฉาก N (Normal Force) 

 
            (ก)   (ข)   (ค) 
   

ภาพประกอบท่ี  4 แสดงแรงตัง้ฉากN ในลกัษณะต่างๆ โดยแรงN จะตัง้ฉากกบัผิวท่ีวตัถมุวลm สมัผสัอยู่
เสมอ (ก) ผิวในแนวด่ิง (ข) ผิวในแนวระดบั (ค) ผิวในแนวพืน้เอียง 
แรงสนาม (Field force) 

แรงสนามเป็นแรงท่ีกระทําตอ่วตัถแุล้วมีผลทําให้วตัถเุปล่ียนแปลงความเร็วโดยผา่นสนามของแรง 
ในขณะท่ีแหลง่กําเนิดแรงจะไม่สมัผสักบัวตัถ ุตวัอยา่งของแรงสนามเช่น แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าหรือแรง 
คลูอมบ์ ดงัแสดงในรูปท่ี2 เป็นต้น 

พืน้ดิm 

N 

m

ผนั

m N 
F 

พืน้ดิm

m 

พืน้ดิ

N 

m

 

ภาพประกอบที ่ 3  แสดงแรงตงึเชือกตอ่วตัถ ุ
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           (ก)          (ข) 

ภาพประกอบที่  5  แสดงตวัอยา่งของแรงสนาม (ก) โลกซึง่มีมวล m ออกแรงดงึดดูวตัถท่ีุมีมวล m โดยผา่น
สนามของแรงโน้มถ่วง (ข) ประจบุวกและประจลุบออกแรงกระทําตอ่กนัโดยผา่นสนามไฟฟ้า 

 
ในการศกึษาในระดบัชัน้ม.4 แรงสนามท่ีเก่ียวข้องคือแรงโน้มถ่วงซึง่เป็นแรงท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากวตัถท่ีุมี

มวลออกแรงดงึดดูซึง่กนัและกนั โดยถ้าให้ gF  เป็นขนาดของแรงดงักลา่ว จะได้วา่ 
     

 g 2

GMm
F mg

R
     (4) 

เม่ือ  2/8.9 smg   เมตร/วินาที2 ท่ีบริเวณใกล้ๆกบัผิวโลกM และ m คือมวลของโลกและมวลของวตัถ ุ
ตามลําดบั เน่ืองจากโลกมีขนาดท่ีใหญ่มากเม่ือเทียบกบัวตัถใุดบนโลก ดงันัน้จงึสามารถประมาณได้วา่วตัถทุกุ
ชนิดจะถกูโลกดงึดดูเข้าหาจดุศนูย์กลางมวลของโลกเสมอ หรือโลกจะดงึดดูวตัถทุกุชนิดลงมาในทิศท่ีตัง้ฉากกบั
ผิวโลกเสมอ ดงัภาพประกอบในรูปท่ี 5 

 
        ภาพประกอบท่ี  6 แสดงแรง Fg ซึง่เป็นแรงท่ีโลกดงึดดูวตัถตุา่งๆท่ีอยูบ่ริเวณใกล้ๆกบัผิวโลก โดยแรง Fg จะ

มิทิศพุง่เข้าหาจดุศนูย์กลางของโลก ซึง่จะตัง้ฉากกบัผิวของโลกเสมอ  

 

M 

m 

Fg 

พืน้ดนิ 

m 

Fg 
พืน้ดนิ 

M 

 M 

โลก 

m 
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ตวัอย่างการเขียนแรงปฏกิิริยาต่างๆ   
 
        T 
        
 
 
                                  
                         คดิแรงท่ีเพดาน        mg 
 
จงเขียนแรงที่เกิดขึน้กับวัตถุแต่ละก้อนในระบบต่อไปนี ้   

A B C

ทิศทางการเคล่ือนท่ี

F

 
 
 
 
 

A

ทิศทางการเคล่ือนท่ี
F

B
u

 
 
 
 

A

B u

F

 
 

M 

M 
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ผิวขรขระ ผิวขรขระ
f  

N  

 
แรงเสียดทาน 

แรงเสียดทาน  ( friction ) คือ แรงท่ีต้านการเคล่ือนท่ี ของพืน้ผิวสองอยา่งท่ีสมัผสักนั มกัจะเกิดตรงข้ามกบัแรงท่ี
ทําให้วตัถเุคล่ือนท่ีเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  7 แสดงสาเหตขุองการเกิดแรงเสียดทาน เม่ือวตัถถุกูทําให้เคล่ือนท่ีบนผิวท่ีมีลกัษณะขรุขระ โดย (ข)แสดง
ลกัษณะผิวท่ีมีความขรุขระมาก และ (ค)แสดงลกัษณะผิวท่ีมีความขรุขระน้อย 
 
 
ชนิดของแรงเสียดทาน   แรงเสียดทาน แบง่ออกเป็น 2  ประเภท คือ 

แรงเสียดทานสถติ (Static Friction)  
เป็นแรงเสียดทานซึง่เกิดจากวตัถ ุ 2 ชนิดมาสมัผสักนั พบวา่ แรงเสียดทานท่ีเกิดจะมีคา่ไมค่งท่ี จะมีปริมาณ

เทา่กบัแรงท่ีมากระทําและจะมีคา่สงูสดุเม่ือวตัถเุร่ิมเคล่ือนท่ี  
 

แรงเสียดทานจลน์ (Kinetic Friction) 
 เป็นแรงเสียดทานท่ีเกิดกบัผิวของวตัถทุัง้ 2  ชนิดในขณะท่ีวตัถกํุาลงัเคล่ือนท่ี  

 
ขนาดของแรงเสียดทานหาได้จาก 

f = μN    (5) 
 

 เม่ือ  f   แทน  ขนาดของแรงเสียดทาน  (นิวตนั) 
   μ    แทน     สมัประสทิธ์ิของแรงเสียดทาน (ไมมี่หน่วย) 
    N     แทน  แรงปฏิกิริยาท่ีกระทําตอ่วตัถ ุ  (นิวตนั) 
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เช่น ถ้าออกแรง F = 4.8 นิวตนั ทิศไปทางขวา ดงัรูปแล้ว
พบวา่ วตัถเุคล่ือนท่ีไปทางขวาด้วยความเร็วคงท่ี แสดงวา่แรง
เสียดทาน (f) เทา่กบั 4.8 นิวตนั มีทิศไปทางซ้าย เพ่ือให้แรง
ลพัธ์เป็นศนูย์ 

 
 

ภาพประกอบท่ี  8 ขนาดของแรงดงึวตัถกุบัขนาดของแรงเสียด
ทานท่ีพืน้กระทําตอ่วตัถใุนขณะท่ีวตัถเุคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว
คงท่ี 

 
    
 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับแรงดงึ 

  ถ้าพิจารณาตัง้แต ่เร่ิมออกแรง F ดงึวตัถหุนึง่ซึง่อยูน่ิ่ง ในตอนเร่ิมต้น โดยเพิ่มขนาดของแรงให้มากขึน้เร่ือย ๆ 
(แกนนอน(ขนาดของเสียดทานท่ีพืน้ผิวหนึง่กระทําตอ่วตัถ ุ(f) จะเปล่ียนแปลงดงักราฟตอ่ไปนี ้
 
 

 
 

กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของขนาดของแรงดงึวตัถกุบัแรงเสียดทานท่ีกระทําตอ่วตัถ ุ
  
 
 
 
 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับแรงดงึ    
ตวัแปรต้น………………….. 
ตวัแปรตาม………………… 
ตวัแปรควบคมุ…………….. 
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เน่ืองจากขนาดของแรงเสียดทานจลน์ ซึง่มีคา่เดียว  จะมีคา่น้อยกวา่ขนาดของแรงเสียดทานสถิตสงูสดุเลก็น้อย
เสมอ หลงัจากวตัถขุยบัแล้ว ถ้าต้องการให้วตัถเุคล่ือนท่ีตอ่ไปด้วยความเร็วคงท่ีจะต้องลดขนาดแรงดงึลงเลก็น้อยหรือให้
เทา่กบัขนาดของแรงเสียดทานจลน์ จากกราฟ จะเหน็วา่ ถ้าออกแรง F ดงึวตัถท่ีุอยูน่ิ่ง โดยท่ีวตัถยุงัไมเ่คล่ือนท่ี ขนาดของ
แรงเสียดทานมีได้หลายคา่ แตจ่ะมีคา่สงูสดุ 1 คา่ และถ้าวตัถขุยบัเคล่ือนท่ีแล้ว ขนาดแรงเสียดทานท่ีกระทําตอ่วตัถมีุ 1 
คา่เทา่นัน้ ไมว่า่วตัถจุะเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีหรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร่งก็ตาม 

 
ขัน้ D เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้กระทาํและปฏิบัตกิิจกรรมเพื่อให้มีความรู้ความในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้นัน้ 

 
 
 
คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัศกึษาใบกิจกรรมท่ี 1.3 แล้วร่วมกนัทํากิจกรรมการทดลองตอบคําถาม และสรุปเป็น
ความรู้ลงในใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 1.3 
 
กจิกรรมที่ 1.3  แรง 
จุดประสงค์  เพ่ือศกึษาความหมายของแรง 
อุปกรณ์ 
 1. รถทดลอง 1 คนั 2. ลกูปิงปอง 1 ลกู 
วธีิทดลอง   อปุกรณ์ : รถทดลอง 
 1. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้โต๊ะสงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
 2. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ี แล้วใช้มือผลกัหรือดนัตอ่ไปอีกสงัเกตมีอะไร
เปล่ียนแปลง 

3. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ี แล้วใช้มือผลกัหรือดนัด้านหน้ารถท่ีกําลงัเคล่ือนท่ี
โดยไมใ่ห้รถหยดุ สงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
4. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ี แล้วใช้มือผลกัหรือดนัด้านหน้ารถท่ีกําลงัเคล่ือนท่ี
จนรถหยดุน่ิงสงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
5. บนัทกึผลลงในบนัทกึผลกิจกรรม 

 
อปุกรณ์ : ลกูปิงปอง 

1. ใช้มือผลกัหรือดนัลกูปิงปองให้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้โต๊ะแล้วใช้มือผลกั หรือดนัด้านข้างขวามือลกูปิงปองท่ีกําลงั
เคล่ือนท่ี สงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
2. ใช้มือผลกัหรือดนัลกูปิงปองให้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้โต๊ะแล้วใช้มือผลกั หรือดนัด้านข้างซ้ายมือลกูปิงปองท่ีกําลงั
เคล่ือนท่ี สงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 

 3. บนัทกึผลลงในบตัรบนัทกึผลกิจกรรม 
4. ร่วมปรึกษากนัในกลุม่สรุปความหมายของแรงจากการทํากิจกรรม และบนัทกึลงในบตัรบนัทกึกิจกรรม 

ใบกจิกรรมที่  1.3  แรง 
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม แล้วสรุปเป็นความรู้  
บันทกึผลกจิกรรม 
รถทดลอง 
1. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้โต๊ะสงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
2. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ี แล้วใช้มือผลกั หรือดนัตอ่ไปอีกสงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ี แล้วใช้มือผลกั หรือดนัด้านหน้ารถท่ีกําลงัเคล่ือนท่ีโดย
ไมใ่ห้รถหยดุ สงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
4. ใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ี แล้วใช้มือผลกัหรือ ดนัด้านหน้ารถท่ีกําลงัเคล่ือนท่ีจนรถ
หยดุน่ิง สงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
5. จากการทํากิจกรรมเป็นการกระทําให้สิง่ใดของรถทดลองเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
 
ลูกปิงปอง 
1. ใช้มือผลกัหรือดนัลกูปิงปองให้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้โต๊ะแล้วใช้มือผลกั หรือดนัด้านข้าง 
ขวามือลกูปิงปองท่ีกําลงัเคล่ือนท่ี สงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบบนัทกึกิจกรรมที่  1.3 
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2. ใช้มือผลกัหรือดนัลกูปิงปองให้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้โต๊ะแล้วใช้มือผลกั หรือดนัด้านข้างซ้ายมือลกูปิงปองท่ีกําลงั
เคล่ือนท่ี สงัเกตมีอะไรเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3. จากการทดลองเป็นการกระทําให้สิง่ใดของลกูปิงปองเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
4. จากการทํากิจกรรมรถทดลอง และลกูปิงปองสรุปความหมายของแรงได้วา่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม  
 
1. แรงเป็นปริมาณ………………………………………………………………………………... 
 เพราะ………………………………………………………………………………….. 
 หน่วยของแรง ………………………………………………………………………… 
 
2. หน่วยของแรงตามระบบเอสไอ (SI) คือ ………………………………………………… 
สญัลกัษณ์หน่วยนิวตนั คือ………………………………………………………………. 
 
3. กิโลกรัม.เมตร/วินาที2 เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่……………………………………………… 
 
 
แรงลัพธ์ และการหาขนาด และทศิทางของแรงลัพธ์ 
4. แรงลพัธ์ คือ…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
5. จงหาขนาดและทิศทางของแรงลพัธ์ตามหลกัทางคณิตศาสตร์จากรูปท่ีกําหนดให้ 

 
 
ขนาดของแรงลพัธ์ = ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
ทิศทางของแรงลพัธ์……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 

คะแนนเตม็  5 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบกจิกรรมเนือ้หาที่  1.3 
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a
  

b


 c
  

b


 

a
  

d


 

 
  
    
 เน่ืองจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  การรวมแรงก็เลยใช้การรวมแบบเวกเตอร์ซึง่แบง่เป็น 2  วิธี  

 1.  โดยการวาดรูป 
 2.  โดยการคํานวณ 

1.รวมเวกเตอร์แบบวาดรูป 
   ใช้เม่ือโจทย์ให้หาเวกเตอร์ผลลพัธ์โดยกําหนดเวกเตอร์ตา่ง ๆ มาเป็นสญัลกัษณ์เส้นตรงท่ีมีหวัลกูศร 
 
หลักการรวมเวกเตอร์ 
   หรือหาเวกเตอร์ลพัธ์ทําได้โดยนําหางของเวกเตอร์ อนัถดัไปมาต่อกบัหวัของเวกเตอร์ท่ีมาก่อน
ไปเร่ือย ๆ เวกเตอร์ลพัธ์คือเวกเตอร์สดุท้ายจากจดุตัง้ต้นไปจดุสดุท้าย 
 
 
ตัวอย่าง  จงหาเวกเตอร์ลพัธ์ของเวกเตอร์ตา่ง ๆ เหลา่นีร้วมกนั 

 
ก.                                               ข. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 
4 

3 3.5 หน่วย 

1.5 หน่วย 

การรวมแรง 
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cm 5e 

 
ตัวอย่าง  จากเวกเตอร์ท่ีกําหนดให้ จงหาเวกเตอร์ตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก. fedcbaA
   

  
 
 
 
 
 
  
 

 ข. fedcb
2
a

B
   

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

cm 2 a 

cm 3b   

cm  3.5c- 

cm 2f 

cm4 d- 
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2.การรวมเวกเตอร์โดยการคาํนวณ 
  หลักการแยกองค์ประกอบเวกเตอร์ 

 เวกเตอร์ใด ๆ เช่น A


 สามารถแยกออกเป็น 2 เวกเตอร์บวกกนัได้ โดยในท่ีนีจ้ะพิจารณาเฉพาะ เวกเตอร์ใด ๆ 
ท่ีสามารถเขียนในรูปผลบวกของ เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ท่ีตัง้ฉากกนั เรียกเวกเตอร์ทัง้ สองว่าเป็นองค์ประกอบ

ของเวกเตอร์ A


 (Component of vector, A


) 
        

 พิจารณาเวกเตอร์ A

ท่ีอยูใ่นระบบโคออร์ดิเนต X และ Y ดงัรูป  

 
 
 
 
 
                                   
  

   ภาพประกอบท่ี  9  แสดงองค์ประกอบของเวกเตอร์  A


 

จากรูป สามารถเขียนแทนเวกเตอร์ A


 ดงันี ้

     A


        =   yx AA
   

 โดยท่ี    xA


 = องค์ประกอบเวกเตอร์  A


 ในทิศ X 

     yA


 = องค์ประกอบเวกเตอร์ A


 ในทิศ Y 

 เราสามารถเขียนองค์ประกอบเวกเตอร์ A


 คือ xA


และ yA


 ในรูปของเวกเตอร์ A


 ได้ดงันี ้)พิจารณาเฉพาะ
ขนาดของเวกเตอร์( 

 จากรูป     sin   =   
A

A y  

 น่ันคือ   yA     =   A sin  

 และ    cos   =  
A

Ax  

 น่ันคือ   xA     =   A cos  

 ข้อสังเกต เม่ือพบัเวกเตอร์ A


 ทบัมมุ   ลงมายงัแกน X จะได้ A cos  

ถ้าเบนเวกเตอร์ A


 ออกจากมมุ   ลงมายงัแกน Y จะได้ A sin  
     **** TRICK  ชดิ Cos ห่าง Sin ****** 
 
 
 

X 

Y 

yA
 A



xA
θ
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 เม่ือได้เรียนรู้หลกัการแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ใด ๆ แล้ว ต่อไปจะพิจารณาการรวมเวกเตอร์โดยการ
คํานวณหรือการหาสตูรการคํานวณเวกเตอร์ลพัธ์ ซึง่จะแยกพิจารณาเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
  1. ในกรณีที่เวกเตอร์อยู่ในแนวเดียวกัน   แบง่เป็น 2 ประเภท คือ   

 
ก. เวกเตอร์ทัง้หลายมีทิศเดียวกนั ผลลพัธ์คือผลบวกของเวกเตอร์ยอ่ย 

   
 
 
      
    ภาพประกอบท่ี  10  แสดงเวกเตอร์ท่ีมีทิศเดียวกนั 

 

  จะได้ A


  = 321 AAA


  

  เม่ือ  A


  = เวกเตอร์ลพัธ์  

  น่ันคือ A  = 321 AAA          

                  มีทิศทางเดียวกบัเวกเตอร์ยอ่ย  321 AAA


,,  
  
 ข. เวกเตอร์ใด ๆ มีทิศตรงข้ามกนั ผลลพัธ์จะเทา่กบัผลตา่งของเวกเตอร์ยอ่ย 
   
 

 
  ภาพประกอบท่ี  11 แสดงเวกเตอร์ท่ีมีทิศตรงข้ามกนั 

  จะได้ A
  = 21 AA

   

  น่ันคือ A  = 12 AA   เม่ือ  2A >  1A  และมีทิศตาม 2A


 
 
2 .เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ทาํมุม  ซึง่กันและกัน 
       ในกรณีนีส้ามารถสร้างส่ีเหล่ียมด้านขนานโดยมี  
 เวกเตอร์ 2  เวกเตอร์เป็นด้านยาวและด้านกว้างของส่ีเหล่ียมด้านขนาน จะได้เส้นทแยงมมุของส่ีเหล่ียม 
  ด้านขนานเป็นเวกเตอร์ลพัธ์ ดงัรูป  

 
 
 
 
 
 

1A


3A


2A


1A


2A


A


B


A


B




C


S
R

QP
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ภาพประกอบท่ี  12  แสดงเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ ทํามมุ    ซึง่กนัและกนั 

 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี  13 แสดงการหาเวกเตอร์  C


 
 

จากรูป พิจารณาสามเหล่ียม QRS เฉพาะขนาด 

     
A

QR
 = cos  

      QR = A cos  

  และ                  
A

SR
 = sin  

     SR = A sin  
พิจารณาสามเหล่ียม PRS จากทฤษฎีสามเหล่ียมมมุฉากเราได้ 
    PS2 = PR2 + SR2 
  แทนคา่ PS2 = (B + A cos )2 + (A sin )2 
     = B2 + A2 2cos +2AB cos + A2 2sin  
     = A2( 2cos + 2sin ) + B2 + 2AB cos  
     = A2 + B2 + 2AB cos  (เม่ือ  2cos  + 2sin = 1) 
    C2 = A2 + B2 + 2AB cos  
  น่ันคือ  
                                          ………..(1)  

          เม่ือ  C    =  ขนาดของเวกเตอร์ลพัธ์ของเวกเตอร์ A


 รวมกบัเวกเตอร์ B  

  และ    =  มมุระหวา่ง  A

และ B  

 
หาทศิทาง 
 จากรูป  พิจารณาสามเหล่ียม PRS จะได้ 
 
  
         ………..(2) 
  

สมการท่ี )1 (   มีช่ือเรียกวา่ “กฎของโคไซน์  law of cosines 

 น่ันคือ เวกเตอร์ลพัธ์ C


 ทํามมุกบั 
θ

θ

 cos AB
sin  A

tan   α   B 1-


   

 ถ้าให้     =  00  จาก )1(  

A


B


C


T

RQP 
sinA

S

θ cos  2ABBAC 22   

θ

θ

 cos AB
sin  A

αtan  
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   C = 0 cos  2ABBA 22   

   C = 2ABBA 22     ( 10 cos 
) 

   C = 
2B)(A   

   C = BA   

 ซึง่ก็คือกรณีท่ีเวกเตอร์ A

และ B


 ขนานกนัและมีทิศทางเดียวกนันัน่เอง 

 ทํานองเดียวกนัถ้า    =  180o  จะได้ 
         C  =   A – B  

 

 และถ้า    =  90  หรือ A


   B  
 จาก )1(  

   C =    90 cos  2ABBA 22    
 
           
( 90  cos  =  0 ) 
 
 จาก )2(  

   



90cosA B

90sin A 
αtan  


  

 
 
       ซึง่ก็คือทฤษฎีของสามเหล่ียมมมุฉากนัน่เอง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C    =    22 BA   

tanα     =    B
A

 

ข้อสังเกต  
การหาแรงลพัธ์มากท่ีสดุ และแรงลพัธ์น้อยท่ีสดุในกรณีมีแรงสองแรงมาตอ่กนัทํามมุ ใดๆ   นกัเรียนมีวิธีคิดหาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………
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กรณีมีเวกเตอร์ทาํมุมกันมากกว่า 2 เวกเตอร์ขึน้ไป 
 การรวมเวกเตอร์ลกัษณะนีมี้หลกัการดงันี ้คือ 

1. ตัง้แกนโคออร์ดิเนต X และ Y ตรงจดุตดัของเวกเตอร์ 
2. แยกองค์ประกอบของเวกเตอร์แตล่ะอนัเป็นองค์ประกอบทางแกน X และองค์ประกอบทางแกน Y 

3. รวมองค์ประกอบทางแกน X เป็นผลรวมเวกเตอร์ทางแกน X ( xA


) และรวมองค์ประกอบทางแกน Y 

เป็นผลรวมเวกเตอร์ทางแกน Y ( yA


) 
4. หาเวกเตอร์ลพัธ์โดยคิดเสมือนว่าผลรวมเวกเตอร์ทางแกน X และผลรวมเวกเตอร์ทางแกน Y เป็น

เวกเตอร์ใหม ่ 2 เวกเตอร์จะได้ 

   A  2
y

2
x )A()A(    เม่ือ   A   คือผลรวมเวกเตอร์ 

 

      5.  หาทิศทางจาก    tanα     =    
x

y

A

A




   

 
ขัน้ C เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้มีการประเมินความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ให้นกัเรียนเขียนแผนภาพมโนทศัน์สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาในหน่วยการเรียนหนว่ยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้ A เป็นขัน้ตอนที่ต้องการให้นักเรียนได้มีการนําความรู้ไปใช้ได้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้กับชุมชมได้ 
 
ให้นกัเรียนทําส่ือการเรียนการสอนท่ีอธิบายเพ่ืออธิบายให้เพ่ือหรือบคุคลท่ีสนใจเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้ P เป็นขัน้ที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Sir  Isaac   Newton 

 หน่วยที่ 3 
กฎการเคล่ือนที่ข้อที่ 1   (Law 1 of Newton ) 

       กฎข้อที่ 1   ถ้าแรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถเุป็นศนูย์  
      วตัถจุะไมเ่ปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี หมายความ 
      วา่ถ้าแรงลพัธ์เท่ากบัศนูย์ วตัถจุะอยูน่ิ่งหรือ 
      เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี  การท่ีวตัถไุมเ่ปล่ียน 
      สภาพการเคล่ือนท่ีแสดงวา่วตัถมีุความเฉ่ือย 
      บางครัง้กฎข้อนีจ้งึถกูเรียกวา่กฎของความเฉ่ือย 

 
 
 
      
 
 
 
 

 
    
ภาพประกอบท่ี  14 แสดงวตัถมุวลm ซึง่ถกูแรงจากภายนอง 2 แรงกระทํา แล้วทําให้วตัถ ุ(ก) หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี 
                            (ข) เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว v คงท่ี 

 

1F
  

2F
  

m
2F
  

m
        0v   

v   คงท่ี 

(ข) 

1F
  

(ก) 

ตอนที่ 2   :  เร่ืองกฎการเคล่ือนที่ของนิวตนั     
                       (Newton’s law of motion) 

กฎข้อที่ 1 )กฎแหง่ความเฉ่ือย( “วตัถทีุห่ยดุน่ิงจะพยายามหยดุน่ิงอยู่กบัที ่ตราบ
ทีไ่ม่มีแรงภายนอกมากระทําส่วนวตัถทีุเ่คลือ่นทีจ่ะเคลือ่นทีเ่ป็นเสน้ตรงดว้ย
ความเร็วคงที ่ตราบทีไ่ม่มีแรงภายนอกมากระทําเช่นกนั“ 
 

    กฏการเคลื่อนทีข่องนิวตนัมขีอ้จาํกดัทีไ่มส่ามารถอธบิายการเคลื่อนทีท่ีม่ลีกัษณะต่อไปน้ีได้
อยา่งถกูตอ้งคอื 

1.การเคลื่อนทีข่องวตัถุทีม่ขีนาดเลก็ในระดบัอะตอมซึง่มรีศัมีr ประมาณ 1010  เมตร 
2.การเคลื่อนทีข่องวตัถุทีเ่คลื่อนทีด่ว้ยความเรว็ใกลเ้คยีงกบัความเรว็ของแสงคอื 

83 10c     เมตร/วนิาท ี
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ถ้าวตัถไุด้รับแรงลพัท์กระทําจากภายนอกเทา่กบัศนูย์ วตัถจุะคงสภาพการเคล่ือนท่ีเดมิเอาไว้ นัน่คือ

ในกรณีท่ีวตัถหุยดุน่ิงอยูก่บัท่ี วตัถก็ุจะหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี สว่นในกรณีท่ีวตัถเุคล่ือนท่ีความเร็วคงท่ีในแนวเส้นตรง 
วตัถก็ุจะยงัคงเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีในแนวเส้นตรงเช่นเดียวกนั ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์
ได้คือ 

  เม่ือ 
N

i
i=1

0,F 


 วตัถจุะคงสภาพการเคล่ือนเดมิเอาไว้  (1) 

รูปท่ี14(ก) และรูปท่ี14(ข)  แสดงวตัถมุวลm กําลงัถกูแรง 2 แรงกระทํา แล้วทําให้วตัถหุยดุน่ิงอยูก่บัท่ี 
และเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี ตามลําดบั ดงันัน้ในกรณีทัง้สอง จะได้วา่ 

 
   1 2 0F F 

 
      (2) 

 
ขัน้ D เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้กระทาํและปฏิบัตกิิจกรรมเพื่อให้มีความรู้ความในแต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้นัน้ 
 
 
 
คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัศกึษาใบกิจกรรมท่ี 1.4 แล้วร่วมกนัทํากิจกรรมการทดลองตอบคําถาม และสรุปเป็น
ความรู้ลงในใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 1.4 
กจิกรรมที่ 1.4   กฎแหง่ความเฉ่ือย 
จุดประสงค์  ให้นกัเรียนมีความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบั กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
อุปกรณ์ 
1) รถของเลน่   
2) ตุ้มถ่วงนํา้หนกั  3 ก้อน 
3) ไม้บรรทดั 

 
วธีิการทดลอง 

   1.นํารถของเลน่วางบนโต๊ะ  นําตุ้มนํา้หนกัวางบนรถ ดงัรูป แล้วใช้ไม้บรรทดัตีให้รถเคล่ือนท่ีด้วยความรวดเร็ว
สงัเกตการเคล่ือนท่ีของตุ้มนํา้หนกั บนัทกึผลการทดลอง 
   2. นํารถของเลน่วางบนโต๊ะ วางตุ้มนํา้หนกับนรถ ดงัรูป แล้วผลกัให้รถวิ่งไปพร้อมกบัตุ้มนํา้หนกัโดยใช้ไม้
บรรทดักนัให้รถของ เลน่หยดุกะทนัหนั สงัเกตการณ์เคล่ือนท่ีของตุ้มนํา้หนกั 
    3.บนัทกึผลการทดลอง 

 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที่  1.4   
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ภาพประกอบท่ี  15  การทดลองท่ี 1.4  
 
 

 
 
คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม แล้วสรุปเป็นความรู้  
 
บันทกึผลกจิกรรม 
1.เม่ือนํารถของเลน่วางบนโต๊ะ  นําตุ้มนํา้หนกัวางบนรถ ดงัรูป แล้วใช้ไม้บรรทดัตีให้รถเคล่ือนท่ีด้วยความรวดเร็วสงัเกต
การเคล่ือนท่ีของตุ้มนํา้หนกัได้ผลอยา่งไร จงอธิบาย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
2. เม่ือใช้มือผลกัหรือดนัรถทดลองจากตําแหน่งหยดุน่ิงให้เคล่ือนท่ี แล้วใช้มือผลกั หรือดนัตอ่ไปอีกสงัเกตมีอะไร
เปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3. จากการทํากิจกรรมปริมาณใดท่ีสง่ผลให้ลกูตุ้มเกิดดการเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
 
4. จากการทํากิจกรรมสรุปความหมายของคําว่าความเฉ่ือย ได้วา่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
 

คะแนนเตม็  4 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบบนัทกึกิจกรรมที่  1.4 
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม  
 
1. ความเฉ่ือยมีสมบติัอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
2. กฏของความเฉ่ือย  หรือกฎข้อท่ี 1 ของนิวตนั เก่ียวข้องกบัแรงลพัธ์อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
3.ความเฉ่ือยกบัมวลมีความเก่ียวข้องกนัอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
4.จงยกตวัอยา่งเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนัท่ีเก่ียวข้องกบักฎแหง่ความเฉ่ือย มา อยา่งน้อย 3 เหตกุารณ์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............................…… 
5. จากรูป วตัถท่ีุเคล่ือนท่ีไปบนพืน้ราบไมล่าดเอียง อตัราเร็วจะไม่เพิ่มขึน้หรือลดลง แตจ่ะหยดุลงในท่ีสดุ ทัง้นีไ้มไ่ด้มาจาก
ธรรมชาติของตวัวตัถเุอง แตม่าจากความเสียดทานท่ีเกิดขึน้ระหวา่งวตัถกุบัพืน้ 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  5 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบกจิกรรมเนือ้หาที่  1.4 

พืน้ลาดลง 

เคล่ือนท่ีเร็วขึน้ 

พืน้ชนั

เคล่ือนท่ีช้าลง 

 

จากรูปวัตถุเคล่ือนที่อย่างไร?? ถ้าพืน้ไม่มี
ความฝืด 

…………………………………..………………………
…………..…………………………………..…………
………………………..…………………………………
…………………………………....…………………… 
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กฎการเคล่ือนที่ข้อที่ 2  (Law 2 of Newton ) 
จากการศกึษาสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถแุละกฏการเคล่ือนท่ี

ข้อท่ีหนึง่ของนิวตนั ทําให้ทราบวา่ ถ้าไมมี่แรงกระทําหรือถ้ามีแรงหลาย
แรงมากระทําต่อวตัถแุตแ่รงลพัธ์มีคา่ของแรงเหลา่นัน้เป็นศนูย์แล้ววตัถุ
จะไมเ่ปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี แตถ้่าแรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถมีุคา่ไม่
เป็นศนูย์ วตัถจุะเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี กลา่วคือ ความเร็วของวตัถุ
อาจเพิ่มหรือลดลงหรืออาจเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี  ซึง่เรียกวา่ วัตถุมี
ความเร่ง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดและทิศทางของแรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถ ุ 

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวล และความเร่งของวัตถุ 
      

1. เม่ือมวล m มีค่าคงตัว ให้แรงลพัธ์ F กระทําต่อวตัถมีุคา่
เปล่ียนแปลง ทําให้ความเร่ง a ของวตัถเุปล่ียนแปลงไปด้วย ซึง่เม่ือเขียนกราฟ
ระหวา่งแรงลพัธ์ F กบัความเร่ง a จะได้กราฟ ดงัรูป 

 
                                                                               a  
 
     

                                          
  F 

  
จากกราฟจะได้วา่ เม่ือมวล m มีคา่คงตวั ความเร่ง a แปรผนัตรงกบัขนาด
ของแรงลพัธ์ F ซึง่เขียนเป็นความสมัพนัธ์ได้วา่  
เม่ือมวล m คงตวั 
 

                                                          a  F                      .… .(1)     
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  16 :  แสดงวา่ ความเร่งเป็นสดัสว่นตรงกบัแรงลพัธ์ท่ีกระทํากบัวตัถ ุ 
                               โดยมีทิศทางเดียวแรงท่ีกระทํา 

a 

F 

 
2F 

2

กฎข้อที่ 2  ของนิวตนั 
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2. เม่ือแรงลัพธ์ F มีค่าคงตัว เปล่ียนมวล m ของวตัถทํุาให้ ความเร่ง a ของ
วตัถเุปล่ียนไป เม่ือนํามาเขียนกราฟระหวา่งมวล m กบัความเร่ง a จะได้กราฟ ดงั
รูป 

                                                                                a 
 
                                                                   
                                                                                                                                                        

                     1/m   
  
 

จากกราฟจะได้วา่ขนาดของความเร่ง a แปรผกผนักบัมวล m เม่ือแรง
ลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถเุป็นแรงคงตวั ซึง่เขียนเป็นความสมัพนัธ์ได้ว่า 

                                                                                      a   
m

1          .... (2)   

 
 เม่ือ แรง F คงตวั 
จากความสมัพนัธ์ (1) และ (2) ถ้าการทดลองอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อม
เดียวกนัสามารถสรุปรวมกนัได้วา่ 

                                                    a   
m

F  

     หรือ                                 F   ma 
     ซึง่เขียนได้วา่                       F = kma   .... (3) 
  

จากนิยาม แรง 1 นิวตนั เป็นแรงท่ีทําให้วตัถมุวล 1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ี
ด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2  
จากสมการ (3) ถ้า F = 1 N และ m = 1 kg จะได้วา่ a = 1 m/s2 นัน่คือ
จะได้วา่ k = 1 ดงันัน้ สมการ (3) จะเขียนใหมไ่ด้วา่  

 

                                                                 maF     
      

หรืออาจเขียนในรูปสมการเวกเตอร์ได้วา่ 
          

amF


  
  

และถ้ามีแรงหลายแรงกระทําตอ่วตัถ ุอาจเขียนได้วา่ 
        amF


 

  

      นิวตนัได้สรุปเก่ียวกับแรง
และการเปล่ียนสภาพการ
เคล่ือนที่ของวัตถุ เป็นกฎการ
เคล่ือนที่ข้อที่สองของนิวตนั ว่า 
  
        เม่ือมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาด
ไม่เป็นศูนย์มากระทาํจะทาํให้
วัตถุเกิดความเร่งในทศิ  
เดยีวกับแรงลัพธ์ที่มากระทาํ
และขนาดของความเร่งจะแปร
ผันกับขนาดของแรงลัพธ์และ
จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ 

        

 
 

                   
ภาพประกอบท่ี  17    ถ้าออกแรง   F  เทา่เดิม พบวา่ 
…………………………………………………………
……………………………………...……………………
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัศกึษาใบกิจกรรมท่ี 1.5 แล้วร่วมกนัทํากิจกรรมการทดลองตอบคําถาม และสรุปเป็น
ความรู้ลงในใบบนัทกึกิจกรรมท่ี 1.5 
 
กจิกรรมที่ 1.5    ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงกบัความเร่ง 
 
จุดประสงค์       เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงท่ีกระทําตอ่วตัถกุบัความเร่ง ท่ีเป็นผลมาจากแรงนัน้       
                     เม่ือมวลของวตัถท่ีุพิจารณามีคา่คงตวั 
อุปกรณ์ 
1) ชดุการทดลองกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  
2) เคร่ืองเคาะสญัญาณเวลาและแถบกระดาษ 

 
วธีิทาํ            

ตอนที่ 1   
 จดัตัง้อปุกรณ์ วางรางไม้บนโต๊ะ นําแขนรางไม้ท่ีมีรอกติดมาประกอบกบัรางไม้ แล้วจดัปลาย

รางไม้ด้านท่ีมีรอกให้ย่ืนพ้นขอบโต๊ะออกมาเลก็น้อย  
 นํารถทดลองวางบนรางไม้แล้วติดปลายข้างหนึ่งของแถบกระดาษกบัท้ายรถทดลอง นําปลาย

อีกข้างหนึง่ของแถบกระดาษสอดผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณเวลา ซึง่ตอ่อยูก่บัหม้อแปลงโวลต์
ต่ํา  

 ผกูสายไนลอนกบัแกนเหลก็ท่ีอยู่ด้านหน้ารถทดลองแล้วคล้องสายไนลอนผา่นรอกห้อยลงมา
ในแนวด่ิง  

 ผกูขอเก่ียวโลหะท่ีปลายสายไนลอน จดัให้แนวแถบกระดาษ ตวัรถ และสายไนลอนอยูใ่นแนว
เส้นตรงเดียวกนั 

 ลองผลกัรถทดลองเบา ๆ ในทิศเข้าหารอกถ้ารถเคล่ือนท่ีไปแล้วหยดุในทนัที ให้หนนุปลาย
รางด้านท่ีอยูต่รงข้ามกบัท่ีติดรอกให้สงูขึน้เลก็น้อย แล้วลองผลกัใหม่  

 ทําการปรับโดยหนนุให้รางอยูใ่นตําแหน่งท่ีเม่ือผลกัเบา ๆ รถทดลองจะแลน่ตามรางด้วย
ความเร็วคงตวั  ซึง่สามารถตรวจสอบได้จากวิธีการให้กระแสผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณเวลา 
แล้วตรวจสอบว่าระหวา่งจดุบนแถบกระดาษเท่ากนัหรือไม่ 
(เน่ืองจาก เร่ิมต้นการทดลองระบบต้องไมมี่ความเร่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที่  1. 5   
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ตอนที่ 2   ทดลองหาความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดความเร่งกบัขนาดแรงดงึเม่ือมวลวตัถมีุคา่คงตวัใช้ชดุการทดลองท่ี
เตรียมไว้จากตอนท่ี 1  

 นําน๊อต 1 ตวัคล้องกบัขอเก่ียวโลหะ จบัรถทดลองไว้ จดัแถบกระดาษให้เรียบร้อย 
 ให้กระแสไฟผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณเวลาพร้อมกบัปลอ่ยรถทดลองให้เคล่ือนท่ี 
 นําแถบกระดาษท่ีได้มาเขียนข้อความไว้ท่ีด้านหลงัวา่ น๊อต 1 ตวั  
 เปล่ียนแถบกระดาษใหมแ่ล้วทําการทดลองซํา้เหมือนเดิม แตเ่พิ่มจํานวนน๊อตเป็น 2,3,4 และ 
5 ตวัตามลําดบั 

 เขียนข้อความไว้ด้านหลงัแถบกระดาษทกุครัง้วา่ น๊อต 2 ตวั ,น๊อต 3 ตวั , น๊อต 4 ตวัและน๊อต 
5 ตวั ตามลําดบั  

 น๊อตท่ีนํามาแขวนกบัขอเก่ียวโลหะจะทําให้เกิดแรงดงึให้รถทดลองเคล่ือนท่ี ถ้าให้น๊อต 1 ตวั
ดงึรถทดลองด้วยแรงขนาด 1F ดงันัน้ น๊อต 2 ตวั ,น๊อต 3 ตวั , น๊อต 4 ตวัและน๊อต 5 ตวัจะมี
แรงดงึรถทดลองด้วยขนาด 2F , 3F , 4F และ 5F ตามลําดบั  

 วิเคราะห์หาความเร่งของรถทดลองจากจดุบนแถบกระดาษแต่ละแถบ โดยวิธีเดียวกบัการ
หาความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก บนัทกึขนาดความเร่งของรถทดลอง เม่ือใช้แรงตา่ง 
ๆ ดงึรถทดลอง  

 เขียนกราฟระหว่าง แรงท่ีดงึรถทดลอง F กบัขนาดความเร่ง a ของรถทดลอง โดยให้ F อยูบ่น
แกนนอน และ a อยูบ่นแกนยืน 

  
ตอนที่ 3 ทดลองหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ขนาดความเร่งกบัมวลของวตัถ ุ เม่ือขนาดของแรงดงึมีคา่คงตวั ใช้อปุกรณ์การ
ทดลองท่ีเตรียมไว้จากตอนท่ี 1  

 นําน๊อต 5 ตวั คล้องกบัขอเก่ียวโลหะ จบัรถทดลองไว้ จดัแถบกระดาษให้เรียบร้อย ให้
กระแสไฟฟ้าผา่นเคร่ืองเคาะสญัญาณเวลาพร้อมกบัปลอ่ยรถทดลองให้เคล่ือนท่ี 

 นําแถบกระดาษมาเขียนข้อความไว้ท่ีด้านหลงัว่า รถ 1 คนั 
 เปล่ียนแถบกระดาษใหมแ่ล้วทําการทดลองซํา้เหมือนเดิม แตเ่พิ่มจํานวนรถทดลองเป็น 2 , 3 

, 4 และ 5 คนั ตามลําดบั เขียนข้อความไว้ด้านหลงัแถบกระดาษทกุครัง้วา่ รถ 2 คนั , รถ 3 
คนั , รถ 4 คนั และ รถ 5 คนั ตามลําดบั รถทดลองท่ีนํามาเพิ่มจะทําให้มวลรถเพิ่มขึน้ด้วย 

 ถ้ารถทดลอง 1 คนัแทนมวล 1m ดงันัน้ เม่ือใช้รถทดลอง 2 , 3 , 4 และ 5 คนัมวลจะมีคา่ 2m 
, 3m , 4m และ 5m ตามลําดบั 

 วิเคราะห์หารความเร่งของรถจากจดุบนแถบกระดาษแตล่ะแถบ โดยวิธีเดียวกบัการหา
ความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก บนัทกึขนาดความเร่งของรถทดลอง เม่ือมวลรถ
ทดลองตา่ง ๆ แล้วเขียนกราฟระหวา่ง มวลรถ 1/m กบัขนาดความเร่ง a ของรถทดลอง โดย
ให้ 1/m อยูบ่นแกนนอน a อยูบ่นแกนยืน 
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม แล้วสรุปเป็นความรู้  
 
บันทกึผลกจิกรรม 
 
  ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที่ 2            

                             
เวลา   ความเร็ว(cm/4 ช่วงจดุ)    เวลา   ความเร็ว(cm/4 ช่วงจดุ)   

 1F 2F 3F 4F 5F   1m 2m 3m 4m 5m 
3/50       3/50      
6/50       6/50      
10/50       10/50      
14/50       14/50      
18/50       18/50      
22/50       22/50      

 
 
ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที่ 3 

 
แรง 1F 2F 3F 4F 5F  มวล 1m 2m 3m 4m 5m 

a(cm/s2)       a(cm/s2)      
       1/m      
             

สรุปผลการทดลองของกลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบบนัทกึกิจกรรมที่  1.5 
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คาํชีแ้จง นกัเรียนในกลุม่ช่วยกนัตอบคําถาม  
1. ก่อนหนนุปลายรางไม้ให้สงูขึน้ เม่ือผลกัรถทดลองเบาๆ เหตใุดรถทดลองเคลื่อนท่ีไปแล้วจงึหยดุ 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
2. การทดลองครัง้นีทํ้าไมต้องชดเชยแรงเสียดทาน 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
3. จากลกัษณะกราฟขนาดของความเร่ง a  กบัขนาดของแรง F มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
4. นกัเรียนทราบได้อยา่งไร รถทดลองเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตวั 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
5.จากการทดลอเวลาเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง แรงหรือสว่นกลบัของมวล กบัความเร่ง พบวา่บางกลุม่
เส้นกราฟตดัแกนความเร่ง a ทําไมไมเ่ร่ิมจากจดุกําเนิด แต่ความเร่งเร่ิมต้นกลบัอยูตํ่าแหน่งเหนือจดุกําเนิด  หรืออยูใ่ต้จดุ
กําเนิด  จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

ใบกจิกรรมเนือ้หาที่  1.5 
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กฎการเคล่ือนที่ข้อที่ 3   (Law 3 of Newton ) 
 
 

จากกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีหนึง่และท่ีสองของนิวตนั เป็นการ
อธิบายสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถเุม่ือมีแรงภายนอกมากระทําตอ่วตัถ ุ
จากการศกึษาในขณะท่ีมีแรงกระทําตอ่วตัถ ุวตัถอุอกแรงโต้ตอบแรงท่ีมา
กระทํานัน้ เช่น เม่ือเราออกแรงผลกักําแพง เราก็จะรู้สกึวา่กําแพงออกแรง
ผลกัเราเช่นกนั ดงัรูป 18 หรือเม่ือเราออกแรงดงึเคร่ืองชัง่สปริง เรารู้สกึวา่
เคร่ืองชัง่สปริงก็ดงึมือเรา ดงัรูป 19. และย่ิงออกแรงดงึเคร่ืองชัง่สปริงด้วย
แรงมากเทา่ไร เราก็จะรู้สกึวา่เคร่ืองชัง่สปริงดงึมือเรามากย่ิงขึน้เทา่นัน้ 

 

                                                               จากภาพประกอบ 18 AF


  คือ แรงท่ีมือผลกักําแพง 

                          AF


                                      BF


   คือ แรงท่ีกําแพงผลกัมือ 

                                                       BF


 
                                                                          

ภาพประกอบ 18 
 
 

                                                                                       

                                                                1F


                        2F


       
 
                                                       ภาพประกอบ 19          1F


 เป็นแรงท่ีมือดงึเคร่ืองชัง่สปริง 

                                                                    2F

เป็นแรงท่ีเคร่ืองชัง่สปริงดงึมือ 

 
จากตวัอยา่งการเกิดแรงกระทําระหวา่งวตัถดุงัรูปท่ี 18 และรูปท่ี 19 
พบวา่ เม่ือมีแรงกระทําตอ่วตัถหุนึง่ วตัถนุัน้จะออกแรงโต้ตอบในทิศตรง
ข้ามกบัแรงท่ีมากระทํา แรงทัง้สองนีจ้ะเกิดขึน้พร้อมกนัเสมอ เราเรียก 
แรงที่มากระทาํต่อวัตถุว่า แรงกริิยา (action force) 
และเรียกแรงที่วัตถุโต้ตอบต่อแรงที่มากระทาํว่า แรงปฏกิริิยา 
(reaction force) แรงทัง้สองนีร้วมเรียกว่า แรงคู่กริิยา - ปฏิกริิยา 
(action – reaction  pairs) 

 
  
 
 

กฎข้อที่   3 ของนิวตนั 
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จากการศกึษาพบวา่ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา มีขนาดเทา่กนัแตมี่ทิศทาง
ตรงกนัข้ามกนัเสมอ นิวตนัได้สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ไว้เป็นกฏการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสามของนิวตนั ซึง่มีใจความวา่  
 

 
        ทุกแรงกริิยาต้องมีแรงปฏิกริิยา ที่มีขนาดเท่ากันและทศิตรงข้ามเสมอ 
    Aciton = - Reaction 
 

 
ลกัษณะของแรงคูกิ่ริยา - ปฏิกิริยา ท่ีพิจารณามาแล้วเกิดขึน้เม่ือวตัถทุัง้สองสิง่
สมัผสักนั ถ้าพิจารณาในกรณีวตัถสุองสิง่ไม่สัมผัสกัน เช่น การนําวตัถผุกูด้วย
เชือกแล้วแขวนไว้ในแนวด่ิง ดงัรูป     

 
        

                              เพดาน                                                                                        

                                                                           R


 
                                                                           T


                                 

   
                                              F


 โลก 

         ภาพประกอบที่ 20       

 
  
 
 
  
 

                                                                     

T


 
                                                                                                                      N


 

                                                                                      gmW


  
                                                                              F


                                      ภาพประกอบที่ 21 

 
 
 

จากภาพประกอบ20 
เม่ือพจิารณาที่เพดานตรงตาํแหน่งแขวนเชือก 
 R


  เป็นแรงท่ีเพดานดงึเชือก 

 T


  เป็นแรงท่ีเชือกดงึเพดาน 

ได้วา่  R


  และ T


 เป็นแรงคูกิ่ริยา – ปฏิกิริยากนั 

 

จากภาพประกอบ 20 
เม่ือพจิารณาที่วัตถุ 

 T


  เป็นแรงท่ีเชือกดงึวตัถ ุ

 N


  เป็นแรงท่ีวตัถดุงึเชือก 

ได้วา่   T


 และ N


 เป็นแรงคูกิ่ริยา – ปฏิกิริยากนั 

 
จากภาพประกอบ21 
เม่ือพจิารณาที่วัตถุและโลก 

 W


  เป็นแรงท่ีโลกดงึวตัถ ุ

 F


   เป็นแรงวตัถดุงึโลก 

ได้วา่ W


 และ F


 เป็นแรงคูกิ่ริยา – ปฏิกิริยากนั 
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ลักษณะของแรงคู่กริิยา - ปฏิกริิยาและแรงกระทาํต่อวัตถุ 
 
 
 
1. วางวัตถุบนพืน้ราบ 
 แรงคูกิ่ริยา - ปฏิกิริยา                      gm


  เป็น แรงท่ีโลกดงึดดูวตัถ ุ

                               N


                            F


   เป็น แรงท่ีวตัถดุงึดดูโลก        
                                                          

R


    เป็น แรงท่ีวตัถกุดพืน้ 

                          R


     gm
                     N


    เป็น แรงท่ีพืน้ดนัวตัถ ุ

                             F


 
  ภาพประกอบท่ี 22 

จากภาพประกอบท่ี22  แรงท่ีกระทําตอ่วตัถ ุ   คือ  N


 และ gm


 (สองแรงนีห้กัล้างกนัได้ เพราะแรงทัง้สอง 
ไมไ่ช่ แรงคู่กริิยา – ปฏกิริิยา) 

                             N


 
                                                     N


 เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ แรงปฏิกิริยาท่ีพืน้กระทําตอ่วตัถ ุ

     จะได้   

 N


 = gm


    (กฏข้อท่ี 1 ) 

                                 gm
  

 
2. วางวัตถุบนพืน้เอียงล่ืน    แรงคู่กริิยา - ปฏกิริิยา    

                        N


                          gm


  เป็นแรงท่ีโลกดงึดดูวตัถ ุ

                                             F


     เป็นแรงท่ีวตัถดุงึดดูโลก 

 
                    gm

      R


                    R


     เป็นแรงท่ีวตัถกุดพืน้ 

                                 F


                              N


    เป็นแรงท่ีพืน้ดนัวตัถ ุ

                   
  ภาพประกอบท่ี 23 

 
 

จากรูปจงึสรุป ลักษณะของแรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยาได้ว่า 
1. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะเกิดขึน้พร้อม ๆ กนัเสมอ 
2. แรงคูกิ่ริยา - ปฏิกิริยา เป็นแรงท่ีกระทําตอ่วตัถคุนละวตัถกุนั ดงันัน้แรงคูนี่จ้งึรวมกนัไมไ่ด้ 
3. แรงคูกิ่ริยา - ปฏิกิริยาเกิดขึน้ได้ทัง้กรณีท่ีวตัถสุมัผสักนั หรือไมส่มัผสักนัก็ได้  เช่น แรงดงึดดู
ระหวา่งโลกกบัดวงจนัทร์  แรงระหวา่งประจไุฟฟ้า  

แรงคู่กริิยา - ปฏกิริิยา 

แรงคู่กริิยา - ปฏกิริิยา 

แรงคู่กริิยา - ปฏกิริิยา 

แรงคู่กริิยา - ปฏกิริิยา 
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จากภาพประกอบท่ี 23   แรงกระทําตอ่วตัถ ุ

                                     N


                          แรงท่ีกระทําตอ่วตัถ ุคือ N

และ gm

   
โดย mg สามารถแยกออกได้เป็น mg cos  และ mg sin  

        mg sin                    mg cos        โดย   mg cos  = N 
                                                           สว่น mg sin  เป็นแรงฉดุให้วตัถเุคล่ือนท่ีลงตามพืน้เอียง 

                                          gm
  

 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
การอ้างกฎการเคล่ือนที่ของนิวตันเพ่ือาใช้ในการคาํนวณ 
ผลจากกฎข้อที่  1 ยอ่มอ้างอิงได้วา่ ถ้าวตัถอุยูน่ิ่ง หรือเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี หมายความวา่แรง ลพัธ์เป็นศนูย์ 

     
0

0





m

maF

 

  
ผลจากกฎข้อที่  2  เม่ือมีแรงสทุธิไมเ่ป็นนูย์ หรือแรงซึง่ไมส่มดลุกระทํา ยอ่มทําให้เกิดความเร่ง 

     

)( uvmFt

mumvFt
t

uv
m

maF









    

 
  

เม่ือ    F  คือ    แรง มีหน่วยเป็น  (นิวตนั)  
    m  คือ   มวลของวตัถ ุ (กิโลกรัม) 
    v   คือ  ความเร็วปลายของวตัถ ุ(เมตร/วินาที) 
    u   คือ  ความเร็วต้นของวตัถ ุ(เมตร/วินาที)   
    t   คือ   เวลาท่ีใช้ (วินาที) 
 

ตอนที่ 3   :  เร่ืองการประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนที่ของ
ิ ั

สรุป     คา่ของแรงปฏิกิริยาท่ีพืน้กระทําตอ่วตัถ ุ  ไม่จาํเป็นต้องเท่ากับ mg แตทิ่ศทางแรง
ปฏิกิริยา N


 จะต้องตัง้ฉาก    กบัผิวสมัผสัระหวา่งวตัถกุบัพืน้เสมอ 
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ผลจากกฎข้อที่ 3  

   Aciton = - Reaction 

 ใช้ในการเขียนแนวแรง เม่ือแยก Free body  ของวตัถแุตล่ะก้อนในการคํานวณ เช่น ออกแรงผลกัมวล M ซึง่จะ
ทําไปดนัมวล m บนพืน้ผิวเกลีย้ง ดงัรูป 
 
           F  
    
 
แยก free  body 
หาแรงท่ีกระทําวตัถแุตล่ะก้อน                     F                     R                       R 
 
 
 
สรุปสูตรการคาํนวณนิวตัน 

          4 สูตรหลัก           

)4(2

)3(
2

1

)2(
2

)1(

22

2









asuv

atuts

t
vu

s

atuv











 





               

  

  )5(  maF ใช้เม่ือทราบFหรือหา F 

 
 
การประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน 
 หลักการพจิารณา 

1. พิจารณาเฉพาะแรงภายนอกท่ีกระทํากบัวตัถ ุโดยการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทํา
ตอ่วตัถท่ีุ เรียกว่า Free  body diagram  

2. แตกแรงท่ีกระทําตอ่วตัถใุห้อยูใ่นแกนท่ีเหมาะสม 
3. พิจารณาแรงท่ีกระทําตอ่วตัถใุนแตล่ะแกน โดยใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   M m 

 
   M 

m 

แรงR ซึง่ผลกัระหวา่งมวลนี ้
เป็น  Action และReaction  
เราเรียกแรงนีว้า่ Interaction  
(แรงคูกิ่ริยา-ปฏิกิริยา) 
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ขัน้ C เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้มีการประเมินความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ให้นกัเรียนเขียนแผนภาพมโนทศัน์สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาในหน่วยการเรียนหนว่ยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ A เป็นขัน้ตอนที่ต้องการให้นักเรียนได้มีการนําความรู้ไปใช้ได้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้กับชุมชมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้พฒันา และเผยแพร่ผลงาน 
ยิ่งพฒันา : กย็ิ่งดใีจ : เป็นการทํากิจกรรมเพ่ือพฒันาชมุชน 

ให้นกัเรียนทําส่ือการเรียนการสอนท่ีอธิบายหลกัการนํากฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนัไปใช้เพ่ืออธิบายให้เพ่ือ
หรือบคุคลท่ีสนใจเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้ P เป็นขัน้ที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ขัน้
ส่งเสริมความรอบรู้ 
 

หน่วยที่ 4  กฎแรงดงึดูดระหว่างมวล 
จากการสงัเกตของนกัดาราศาสตร์พบวา่ ดาวเคราะห์ท่ีโคจร

รอบดวงอาทิตย์ หรือดวงจนัทร์ท่ีโคจรรอบโลก ลกัษณะของวงโคจรเป็น
วงกลมหรือวงรี แสดงวา่ต้องมีแรงมากระทําตอ่ดาวเคราะห์และดวงจนัทร์ 
เพราะแนวทางการเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลง นิวตนั ได้อธิบายการท่ีดาว
เคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เน่ืองจากมีแรงกระทํา ระหวา่งดวงอาทิตย์
กบัดาวเคราะห์ ซึง่แรงนีเ้ป็นแรงดงึดดูระหวา่งดวงอาทิตย์กบัดาวเคราะห์ 
ซึง่แรงนีเ้ป็นแรงดงึดดูระหวา่งมวลของดวงอาทิตย์กบัดาวเคราะห์นัน่เอง 
นิวตนัยงัเช่ืออีกวา่แรงดงึดดูระหวา่งดวงอาทิตย์กบัดาวเคราะห์เป็นแรง
แบบเดียวกนักบัแรงดงึดดูระหวา่งโลกกบัวตัถบุนผิวโลก และเป็นแรง
ดงึดดูระหวา่งวตัถทุกุชนิดในเอกภพ นิวตนั 

 
จงึสรุปเป็นกฎแรงดงึดดูระหวา่งมวลซึง่มีใจความวา่ 

“วตัถทุัง้หลายในเอกภพจะออกแรงดงึดดูซึง่กนัและกนั โดยขนาดของแรง
ดงึดดูระหวา่งวตัถคุูห่นึง่ๆ จะแปรผนัตรงกบัผลคณูระหวา่งมวลของวตัถุ
ทัง้สอง และจะแปรผกผนักบักําลงัสองของระยะหา่งระหวา่งวตัถทุัง้สอง
นัน้” 

 
 

 
 
 
 
 

เม่ือ    G   คือ ค่าคงตวัความโน้มถ่วงสากล = 6.67 x 10-11  N.m2/kg2 
    m1 m2  คือ มวลของวตัถท่ีุออกแรงดงึดดูกนั (kg) 

     R   คือ  ระยะห่างระหวา่งวตัถทุhังสอง(m) 
 
 

m1 m2 

GF


GF


R 

กฎแรงดึงดดูระหว่างมวล 

2
21

R

mGm
FG 

???ลองคํานวณหาดซูิวา่วา่มวลของโลกมีคา่เทา่กบัก่ีกิโลกรัม  
(คําตอบคือ  มวลของโลกมีคา่เท่ากบั   5.98 x 1024  kg) 
 

ใครรู้ช่วยตอบที  ทําไม กําหนด ให้เทอม 

2R

GM
g E     สตูรนีม้าจากไหน ?? 

ถาม  แรงดงึดดูระหวา่งโลกกบัดวงจนัทรเ์ป็นไปตาม
กฎขอ้ทีเ่ทา่ไรของนิวตนั  ??? 

ตอบ 

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

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

.............................................................................. 
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การคาํนวณแรงดึงดูดระหว่างมวล

1.การหาความเร่งของวตัถุท่ีบริเวณต่างๆ

1) ท่ีศูนย์กลางโลก g เป็น ศูนย์
2) ลงเหวลึกๆจากผิวโลก ค่า g จะลดลง
3) ข้ึนไปสูงๆ จากผิวโลก ค่า g จะลดลง
4) ค่า g ท่ีผิวโลกมค่ีามากท่ีสุด

ถา้วางมวล m บนผิวโลก จะทาํให้เกิดแรงดึงดูดระหวา่งมวล  = 
GMm

GMm

R

R

R

R

R

R

R

R

2

2

2

2

ซ่ึงจะทาํให้เกิดแรงโน้มถ่วง = m g 

จาก  =  mg 

g   = GM

M

g

g

g

g

1

1

1 1
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2
= 

= 

(

(

)

)

 

 

M

M

M

M

M g
G

=   M  =  มวลโลก

2.การหานําหนัก คือ แรงท่ีโลกดึงดูดวัตถุ

 W = mg
w
w

= g
g โดย

 

  หรือ   







22 R

GM
m

R

GmM
W EE  
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ขัน้ C เป็นขัน้ตอนที่ฝึกให้นักเรียนได้มีการประเมินความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ให้นกัเรียนเขียนแผนภาพมโนทศัน์สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาในหน่วยการเรียนหนว่ยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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ขัน้ A เป็นขัน้ตอนที่ต้องการให้นักเรียนได้มีการนําความรู้ไปใช้ได้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้กับชุมชมได้ 
 

ขัน้พฒันา และเผยแพร่ผลงาน 
ยิ่งพฒันา : กย็ิ่งดใีจ : เป็นการทํากิจกรรมเพ่ือพฒันาชมุชน 

 

ให้นกัเรียนทําส่ือการเรียนการสอนท่ีอธิบายหลกัการนํากฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนัไปใช้พ่ืออธิบายให้เพ่ือ
หรือบคุคลท่ีสนใจเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 
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การนํากฎการเคล่ือนที่ของนิวตันไปใช้ 
 
 
 

หลัก    1. เขียนรูป  เขียนแรงภายนอก)แรงตงึเชือกจะถือวา่เป็นแรงภายใน(ท่ีกระทําตอ่วตัถ ุใสท่ิศความเร่ง 
 2. แรงใดไมไ่ด้อยูใ่นแนวราบ )แกน x  (หรือในแนวด่ิง )แกนy (ให้แตกแรงนัน้อยูใ่นแนวราบ และแนวด่ิง 

 3. แรงท่ีอยูใ่นแนวราบ ใช้สตูร  maF


 โดยแรงท่ีมีทิศเดียวกบั a เป็นบวก แรงท่ีมีทิศ 
                   สวนทางกบั a เป็นลบ 

 4. แรงท่ีอยูใ่นแนวด่ิง ใช้สตูร   0F


 จะได้ แรงขึน้ = แรงลง 
 5. ถ้าเป็นพืน้เกลีย้ง นํา้หนกัจะไมมี่ผลตอ่การคํานวณ  แตถ้่าพืน้มีความฝืด นํา้หนกัจะมีผล 
                  ตอ่แรงเสียดทาน 
 

แบบท่ี 3  วตัถุเคล่ือนท่ีในแนวด่ิง

การคาํนวณจะต้องนํานํ้าหนักของวัตถุมาเก่ียวขอ้งในการหาแรงลพัธ์ดว้ย
โดยพิจารณาทิศการเคล่ือนท่ีเป็นหลัก      โดยวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีข้ึน ให้เอาแรงข้ึน
เป็นตวัหลกั ถา้วัตถุเคล่ือนท่ีลง ให้เอาแรงลงเป็นตวัหลกั   และเมือ่หาแรงลพัธ์
ไดแ้ล้วจึงแทนลงไปในสูตร

ถา้มรีอกเดียวตายตวั ขนาดความเร่งจะเท่ากนั ดงันั้นให้รวมเป็นระบบเดียวกนั 

a

mg

T

m

m
1

2

m

m
m

1

2

3
รูป A

รูป B รูป C
 

แบบท่ี 2 วตัถเุคล่ือนท่ีในแนวด่ิง 

แบบท่ี 1 สาํหรบัวตัถเุคล่ือนท่ีในแนวราบด้วยความเร่ง 
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แบบท่ี 4 การเคล่ือนท่ีของลิงไตเ่ชือก

mg

T

 
 
หลัก  1.ใช้สตูร   maF  แรงในแนวด่ิง คือ mg  และ T  

2.ถ้ามวลเคล่ือนท่ีไปทางไหนด้วยความเร่ง ให้สมมติวา่แรงข้างนัน้มากกวา่ ให้เอาแรงนัน้เป็นตวัตัง้ใน การ
คํานวณ 
 ถ้าลงิอยูน่ิ่งๆ       0F   mgT   

ถ้าลงิไตข่ึน้ด้วยความเร่ง    maF     mamgT   
ถ้าลงิไตล่งด้วยความเร่ง    maF     maTmg   
หมายเหต ุ ถ้าโจทย์บอกวา่การเคล่ือนท่ีด้วยความหน่วง ให้แทนคา่ a เป็นลบ  
 
 
 

 
  

  แบ่งเป็น 2 กรณี 
1. ถ้าใช้มือดงึเชือกเส้นลา่งท่ีผกูกบัวตัถไุว้อยา่งช้า ๆ ผลท่ีเกิดขึน้ คือ จะทําให้เชือกเส้นบนขาดก่อน 

   F = ma, TB + mg – TA = m(0) 
      TA -  TB = mg 
            กลา่วคือ       TA > TB   เชือกเส้นบนตงึมากกวา่จงึขาดก่อน   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบท่ี 3 ลิงไต่เชือก 

แบบท่ี 4 การดึงเชือกจากวตัถซ่ึุงแขวนด้วยเชือก ห้อยจากเพดาน 
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2. ถ้าใช้มือถือกระตกุเชือกเส้นลา่งอยา่งเร็ว ผลท่ีเกิดขึน้คือ จะทําให้เชือกเส้นลา่งขาดก่อน เม่ือกระตกุด้วยความเร่ง 
a > g 

  F  = ma, TB + mg – TA =    ma 
              TB – TA =    m(a - g) 
     จะได้ TB > TA  

กลา่วคือ       TB > TA   เม่ือ a > g   เชือกเส้นลา่งตงึมากกว่าจงึขาดก่อน 
 
 
 
 
   
   หลัก 
  

1.วตัถแุขวนอยูบ่นเคร่ืองชัง่สปริง  
 

 

    1. F= 0,                T = mg 

    2. F = ma, T – mg = ma 

    3. F   = ma, mg – T = ma 
 
  
 

2. วตัถวุางบนตาชัง่ 

 
 

    1. F =  0,      N – mg  =    0 

    2. F =  ma,      N– mg =   ma 

    3. F  =  ma,      mg – N  =   ma 
 

   ถ้า  N  ตดิลบ ตาชัง่จะอา่นคา่ศนูย์ เพราะลงด้ายความเร่งมากเกินไป 

 

  
 
3.วตัถหุรือคนอยูบ่นลฟิต์ 
 

นํา้หนกัท่ีตาชัง่อา่นได้ = แรงตงึเชือก T 

นํา้หนกัท่ีตาชัง่อา่นได้ = แรงท่ีพืน้ดนัวตัถ ุN 

นํา้หนกัท่ีปรากฎ  = แรงท่ีพืน้ลฟิต์ดนัวตัถ ุN 

แบบท่ี 5 การคาํนวณหาน้ําหนักของวตัถท่ีุอ่านได้จากตาชัง่ 
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     1. F =   0  ,  N – mg   = 0  ( m = วตัถ)ุ 

      2. F =  ma  , N– mg    = ma 

    3. F =   ma  , mg – N = ma 
 
  

 จากรูป หาแรงตงึเชือก 

1. ได้ T = (m1 + m2)g 

2. ได้ T – (m1 + m2)g   =   (m1 + m2)a 

3. ได้ (m1 + m2)g – T   =   (m1 + m2)a 
 

 
 

 
 1. วัตถุเคล่ือนที่บนพืน้เอียงล่ืน 
 เม่ือวตัถเุคล่ือนท่ีบนพืน้เอียงล่ืน จะมีแรงกระทํา คือ 
 1. แรงท่ีฉดุวตัถลุงขนานกบัพืน้เอียงจะเป็น mg sin θ  เสมอ 
 2. แรงท่ีกดวตัถตุัง้ฉากกบัพืน้เอียงเป็น mg  cos θ  
 ความเร่งของวตัถท่ีุเคล่ือนท่ีบนพืน้เอียง 
 คิดในแนวขนานกบัพืน้เอียง  
      F           = ma 
      mg sin θ   =   ma 
   
 

 
ดงันัน้วตัถท่ีุเคล่ือนท่ีบนพืน้เอียงจะมีความเร่งฉดุวตัถลุงตามแนวพืน้เอียงเป็น g  sinθ  เสมอไมว่า่ 
มวลเทา่ใดก็ตาม 
2. การหาค่าสัมประสทิธ์ิความเสียดทาน  จากพืน้เอียง 

                              ถ้าวตัถ ุ เร่ิมเคลื่อนท่ี จะได้ 
      tan θ  =  สมัประสทิธ์ิความเสียดทานสถิต sμ  
                          จาก     mg sin θ  =  fs      
        ……………. )1(  
                                     mg cos θ  = N …………….(2) 

      tan θ  = s
2
N
f μ  

 

a    =    g  sin θ  

m 
mg sin θ  

θ  
θ  

mg cos θ  
mg 

sμ     =    tan s  

N 

mg sin θ  

θ  
θ  

mg cos θ  mg 

f 

แบบท่ี 6 การเคล่ือนท่ีของวตัถบุนพืน้เอียง 
 



 71
 
 
ถ้าวตัถ ุ เคล่ือนลงด้วยความเร็วคงตวั จะได้ tan θ  = สมัประสทิธ์ิความเสียดทานสถิต   (  kμ  ) 
 
 
 
3.ตาช่ังเล่ือนลงตามแนวพืน้เอียง 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ถ้าโจทย์ถามแรงท่ีอา่นได้จากตาชัง่ ซึง่จะมีคา่เท่ากบัแรง N ซึง่แรงนีอ้ยูใ่นแนวดิง่ แตว่ตัถเุคล่ือน 
 
ท่ี โดยมีความเร่งอยูใ่นแนวขนานพืน้เอียงเป็น a = g sin θ  ดงันัน้ จงึต้องแตกความเร่งให้อยูใ่นแนวด่ิงก่อน (ay) 

    ay   =    a sin θ     =      (g sin θ )  sin θ   = g sin2 θ  
 
4.ผลักวัตถุบนพืน้เอียงให้เคล่ือนที่ไปพร้อมพืน้เอียง 

      ท่ีมวล m  Fy   =  0,  N cos θ   =  mg 

                Fx   =  0,  N sin θ    =  ma 

            tan θ    = 
g
a

 

   
 
 
 
 

  
 
สรุป   ถ้าผลกัพืน้เอียงด้วยความเร่งในแนวราบ a = g tan   และ F = (m + μ ) g tan   จะทําให้วตัถอุยู่บนพืน้เอียงได้โดยไม่

ไถลลง 
 
 
 
 

kμ     =    tan k  

a    =    g tan   

F    =    (m + M) g  tan   

N 

mg sin θ  

θ  
mg cos = θ  

mg 

a = g tan θ  

m 

M 

F 
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มวล m1, m2, m3  ผกูติดกนัด้วยเชือกเบา และคล้องผา่นรอกเกลีย้ง ดงัรูป ปลอ่ยมวล m3 มวล m1, m2 จะเคล่ือนท่ีตาม 

 
ขัน้ A เป็นขัน้ตอนที่ต้องการให้นักเรียนได้มีการนําความรู้ไปใช้ได้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ในเร่ืองนีใ้ห้กับชุมชมได้ 
ให้นกัเรียนทําส่ือการเรียนการสอนท่ีอธิบายกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนัและ กฏแรงดงึดดูระหวา่งมวลเพ่ืออธิบายให้เพ่ือหรือ
บคุคลท่ีสนใจเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  10 คะแนน    คะแนนท่ีนกัเรียนได้รับ ....................................... 

แบบท่ี 7  การพิจารณามวลทัง้หมดเป็นระบบเดียวกนั 
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ฟแบบฝึกเสริมประสบการณ์ 
เร่ือง แรง มวล และกฎการเคล่ือนที่ 

***************************************************************** 
1.  จากรูป  รถทดลองมวล m เคล่ือนท่ีพุง่ชนกําแพงแล้วกระเด้งกบัทางเดมิ  โดยท่ีด้านหน้าของรถตดิสปริง
ไว้ทําให้รถทดลองมีอตัราเร็วคงท่ีตลอด  การเคลื่อนท่ี  ข้อใด ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
      ก.  สภาพการเคล่ือนท่ีคงเดมิ       เพราะอตัราเร็วคงท่ี           
      ข.  สภาพการเคลื่อนท่ีเปล่ียนไป   เพราะความเร็วเปล่ียน 
      ค.  สภาพการเคลื่อนท่ีคงเดมิ ง.  สภาพการเคล่ือนท่ีเปล่ียนไป  

2. แรง F1 

F 2    


F3  และ F4  ขนาด 80100 110 และ 160 นิวตนั  กระทํากบัมวลก้อนหนึง่ ดงัรูป  จง

คํานวณขนาดและทิศทางของแรงลพัธ์ท่ีกระทํากบัแกน X 
 
 
 
 
 
       
 ก. 119  N 143 องศา      ข.100 N  45  องศา ค.110  N  150 องศา     ง. 80  N 55 องศา 
3.  อนภุาคถกูแรงกระทํา 2 แรงดงัรูป  อนภุาคนีจ้ะเคล่ือนในทิศทํามมุเท่าไรกบัทิศตะวนัออก ถ้า F1และ 

F2  มีขนาด 1 และ 2 นิวตนัตามลําดบั 
 
 
 
 

 ก. tan1 1

3
   พุง่ไปทางตะวนัออกเฉียงใต้         
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  ข.  tan1 1

3
   พุง่ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 

        ค. tan1 1

3 3
พุง่ไปทางตะวนัออกเฉียงใต้        

       ง.  tan1 1

3 3
พุง่ไปทางตะวนัออกเหนือ 

4.  ลฟิต์ 3 ตวักําลงัเคลื่อนท่ี   ดงัรูป  A เคล่ือนท่ีขึน้ด้วยความเร็วคงท่ี v1  มีขนาดมากกวา่ลฟิต์ C ท่ีกําลงั

เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี v2 สว่น B กําลงัเคลื่อนท่ีขึน้ด้วยความเร่งคงท่ี a  ทัง้ v1 

v2 และ


a  ได้จากการ

สงัเกตของผู้สงัเกตซึง่อยูน่ิ่งท่ีพืน้  ข้อใดตอ่ไปนี ้    ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
          
 ก.  A มองเห็น B    มีความเร่งมากกวา่ a                 ข.  C มองเห็น B มีความเร่งมากกวา่ a  
          ค.  A และ C เห็น B มีความเร่งไมเ่ท่ากนั        ง.   A และ C เห็น B มีความเร่ง a    
 
5.  รถสองคนัวางลงบนพืน้ราบ  รถคนัหนึง่มีมวล m1ซึง่มากกวา่รถอีกคนัซึง่มีมวล m2 รถคนัท่ีมีมวล m1 จะ
ถกูเข็นให้เคล่ือนท่ีได้ยากกวา่รถคนัท่ีมีมวล m2 ข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็นเหตผุล  
     ก. พืน้ของรถท่ีมีมวล m 1 ฝืดกวา่พืน้ของรถท่ีมีมวล m 2     ข.  รถคนัท่ีมีมวล m1 เฉ่ือยมากกวา่รถท่ีมีมวล m2 
     ค. รถคนัท่ีมีมวล m2 เฉ่ือยมากกวา่รถท่ีมีมวล m1                ง.  เราออกแรงเข็นรถท่ีมีมวล m1  น้อยเกินไป  
 
6.   ข้อใดตอ่ไปนีไ้ม่ถูกต้อง                                   
      ก. นายแดงมีมวล  60  กิโลกรัมท่ีผวิโลก  จะมีมวล  60  กิโลกรัมด้วย  ถ้านายแดงขึน้ไปอยูท่ี่ผิวดวงจนัทร์ 
      ข.  นายสมชายมีมวล  60  กิโลกรัมท่ีผิวโลก  จะมีมวลเป็นศนูย์เม่ืออยูใ่นอวกาศในสภาพไร้นํา้หนกั   
      ค.  นํา้หนกัเป็นปริมาณเวกเตอร์  สว่นมวลเป็นปริมาณสเกลาร์ 
      ง.  มวลของวตัถกุ้อนหนึง่ไมเ่ท่ากบันํา้หนกัของวตัถกุ้อนนัน้ 
 
7.   วตัถท่ีุอยูน่ิ่งหรือความเร็งคงท่ี  แสดงวา่                                                                 

                                    ก. วตัถนุัน้มีแรงกระทําเป็นศนูย์เสมอ       
ข.  วตัถนุัน้ไมมี่แรงกระทําเสมอ   
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         ค.  วตัถนุัน้มีแรงลพัธ์เป็นศนูย์เสมอ       
         ง.   วตัถนุัน้มีแรงกระทําท่ีมีขนาดและทิศทางคงท่ีเสมอ 
8.  ข้อใดถกูต้องสําหรับนํา้หนกัของวตัถกุ้อนหนึง่ 

ก. เป็นปริมาณเหนือสารของวตัถ ุ  ข. เก่ียวข้องกบัความเฉ่ือย 
ค. เป็นปริมาณพืน้ฐานท่ีมีคา่เทา่กบัมวลของวตัถ ุ แตห่น่วยตา่งกนั 
ง. เป็นแรงท่ีโลกดงึดดูวตัถกุ้อนนัน้ 

9.   ในขณะท่ีเคร่ืองบนิลําหนึง่กําลงับนิไตร่ะดบัสงูขึน้เร่ือยๆ  ข้อใดถกูต้อง 
           ก. มวลเพิ่มขึน้             ข. มวลลดลง ค. นํา้หนกัเพิม่ขึน้                  ง. นํา้หนกัลดลง 
10. จากการทดลองลากมวล m ตา่งๆ กนัไปบนพืน้ราบ  จะได้กราฟแรงลพัธ์กบัความเร่งของมวล  ดงัรูป
โดยท่ีกราฟ  A,B,C และ D เป็นกราฟของวตัถ ุA,B,C และ D ตามลําดบั  วตัถมุวลใดมากท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
           ก. A                       ข. B  ค.  C                            ง. D 
11.  รถทดลองเคลื่อนท่ีในแนวตรงจากจดุหยดุน่ิงจนได้ทาง 10 เมตร  จะมีความเร็ว 10 เมตร/วินาที  จง
คํานวณแรงลพัธ์ท่ีกระทํา กบัรถทดลองคนันีเ้ม่ือรถมีมวล 0.5 กิโลกรัม 
         ก.  2.5 นิวตนั            ข.  5.0 นิวตนั ค.  7.5  นิวตนั               ง.  10.0  นิวตนั 
12.  กราฟในข้อตอ่ไปนีเ้ป็นกราฟท่ีได้จากการเคล่ือนท่ีของวตัถใุนแนวตรง  โดยท่ี s เป็นการกระจดั v เป็น
ความเร็วและ t เป็นเวลาข้อใดท่ีแสดงวา่วตัถมีุสภาพการเคลื่อนท่ีเปล่ียนไปและแรงลพัธ์ท่ีกระทํา 
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13. กราฟความเร็ว - เวลา  ของการเคลื่อนท่ีในแนวตรงของวตัถกุ้อนหนึง่มวลคงท่ี  เป็นไปดงัรูปท่ี
กําหนดให้   ข้อใดไม่ถูกต้อง 
  
 
 
 
 
 
 

ก. วตัถมีุแรงลพัธ์กระทําสองครัง้ในทิศทางตรงกนัข้าม 
ข. แรงกระทําในช่วง OA น้อยกวา่แรงกระทําในช่วง AB  
ค. แรงกระทําในช่วง OA มีคา่ใกล้เคียงกบัแรงในชว่ง CD 
ง. ช่วง OC วตัถมีุสภาพการเคลื่อนท่ีเปล่ียนไป  แตช่่วง CD สภาพมีการเคล่ือนท่ีคงเดมิ 

14. จากปัญหาข้อ 13 กราฟในข้อใดตอ่ไปนีแ้สดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงลพัธ์(

F ) กบัเวลา (t) ได้

สอดคล้องกบักราฟท่ีกําหนดให้ถกูต้องท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. เดก็ชายคนหนึง่ต้องการลากมวล 5 กิโลกรัมบรรจขุองมวล 45 กิโลกรัม  ด้วยแรง 100 นิวตนั  ถ้าพืน้
เล่ือน เดก็คนนีจ้ะลากรถไปได้ไกลเท่าไรจากจดุหยดุน่ิงในเวลา 2 วนิาที 
      ก. 10 เมตร                 ข. 8 เมตร ค. 4 เมตร                    ง. 2 เมตร 
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16. กลอ่งใบหนึง่มีมวล 100 กิโลกรัม   วางบนพืน้ราบลืน่   ถกูเร่งจากจดุหยดุน่ิงจนกระทัง่มีความเร็ว 40 
เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 วนิาที  จงคํานวณแรงท่ีใช้เร่ง 
       ก. 100 นิวตนั          ข. 200 นิวตนั ค. 300 นิวตนั              ง. 400 นิวตนั 
17. จงพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
       A: ชายคนหนึง่พยายามดนัวตัถกุ้อนหนึง่ให้ขยบัไปบนพืน้ระดบั   แตว่ตัถไุมข่ยบั  แสดงวา่มีแรงคู ่
            ปฎิกิริยาท่ีมีขนาดเทา่กนั  แตมี่ทิศตรงกนัข้าม 
       B:  เม่ือมีแรงลพัธ์ท่ีไมเ่ป็นศนูย์กระทําตอ่อนภุาค  จะทําให้อตัราเร็วของอนภุาคเปล่ียนไปเสมอ 
       C:  ในกรอบอ้างอิงใด ๆ วตัถจุะรักษาอยูน่ิ่ง  หรือสภาพเคล่ือนท่ีอยา่งสม่ําเสมอในแนวเส้นตรง   
             นอกจากจะมีแรงลพัธ์ซึง่มีคา่ไมเ่ป็นศนูย์มากระทํา 

ก. Aและ B ถกู                                        ข. A และ C  ถกู 
 ค.  C  ถกู                                               ง.  ผิดทกุข้อ 
 

18. จากรูป  เป็นการทดลองเพ่ือศกึษากฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
        แผน่กระดาน   (D)    สามารถปรับมมุเอียง      ได้ตามความต้องการ  การปรับมมุ    เพ่ือชดเชย
ความเสียดทานระหวา่งรถทดลองกบัแผน่กระดาษ  กราฟในข้อใดท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงฉดุรถ
ทดลอง (นํา้หนกัB )กบัความเร่งของรถได้สอดคล้องกบั  การปรับมมุ    ซึง่น้อยเกินไป 
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19. จากปัญหาข้อ 18 ปรากฏวา่แถบกระดาษท่ีได้เป็นดงัรูป  =30องศา  เป็นการปรับท่ีพอดี ขณะนัน้
นํา้หนกัท่ีฉดุรถทดลองจะมีคา่เทา่ไร 
 
 
 
 

ก. 25

3
 นิวตนั         ข.  25

7
 นิวตนั  ค. 

9

25   นิวตนั           ง. 25

16
 นิวตนั  

20. มวลก้อนหนึง่วางบนพืน้ระดบัล่ืน  เม่ือออกแรง  p  ขนาด  20  นิวตนั  ดงึมวลในแนวขนานกบัพืน้      
มวลจะเคลื่อนไปด้วยความเร่ง  5  เมตรตอ่วินาที2  ถ้าเปล่ียนไปใช้แรง  Q   ขนาด  5  นิวตนั  มวลก้อนนัน้
จะมีความเร่งเท่าไร 
      ก.  1.4  เมตร/วินาที2                                 ข.  12    เมตร/วินาที2    
      ค.    10  เมตร/วินาที2                                ง.   0.8  เมตร/วินาที2   
 
21.  มวล  20  กิโลกรัม  วางบนพืน้ล่ืนมีแรง  F1   และ  F2   ขนาด  10 2  และ  20 2   นิวตนั  กระทําดงั
รูป  ความเร่งของมวลนีมี้ขนาดเท่าไร 
 
 
       
 
       
 
 
       ก. 0.3  เมตรวินาที2                                    ข.  0.5  เมตรวินาที2  
       ค. 0.7  เมตรวินาที2                                         ง.  0.9  เมตรวินาที2  
22.  จากปัญหาข้อท่ี  21  แรงปฏิกิริยาท่ีพืน้กระทํากบัมวล  20  กิโลกรัมจะมีคา่เทา่ไร   
        ก.  170  นิวตนั           ข.  157.6  นิวตนั     ค.  200  นิวตนั            ง.  230  นิวตนั 
23.  จากรูปมวล  m1   และ  m3   ขนาด  2  และ  1  กิโลกรัมแตะกนัวางบนพืน้ล่ืน  อยากทราบวา่แรง  


F        

จะต้องมีขนาดเท่าไรจงึจะทําให้แรงท่ี  m2   กระทํากบั  m1   มีคา่  10  นิวตนั 
 
   ก.  20  นิวตนั                     ข.  30  นิวตนั 
   ค.  40  นิวตนั                     ง.  50  นิวตนั 
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24.  มวล  m1 , m2   และ  m3   ขนาด  3,1  กิโลกรัม  แตะกนัวางบนพืน้ล่ืน  ถกูผลกัด้วยแรง  30  นิว
ตนั ให้เคล่ือนท่ีไป  จงคํานวณ  แรงผลกัท่ีกระทํากบั  m2   ในแนวการเคล่ือนท่ี 
 
      ก.  20  นิวตนั                         ข.  15  นิวตนั   
      ค. 5   นิวตนั                           ง.  10   นิวตนั  
                        

25.จากรูปมวล m1และ m2 และ m3 ขนาด 86 กิโลกรัมตามลําดบั  วางบนพืน้ล่ืน  ผกูตดิกนัด้วยเชือกเบา 
ออกแรง


F  ขนาด 100 นิวตนั ลากมวลทัง้สามไป  ข้อใดถกูต้อง 

 
 
 
 
 
         ก. แรงตงึในเส้นเชือกทัง้สองสว่นเทา่กนัเทา่กบั  100  นิวตนั     
         ข.  แรงตงึในเส้นเชือกทัง้สองสว่นไมเ่ทา่กนัเทา่กนัมีคา่  40 และ70 นิวตนั   
         ค.   แรงตงึในเส้นเชือกทัง้สองสว่นไมเ่ทา่กนัเทา่กนัมีคา่  70 และ40 นิวตนั   

      ง.   แรงตงึในเส้นเชือกทัง้สองสว่นอาจเท่าหรือไมเ่ทา่กบัก่ีเมตรตอ่วินาที2  
26. จากปัญหาข้อ 25 คา่ความเร่งของมวลทัง้สามเท่ากบัก่ีเมตรตอ่วินาที2             

            ก.   2                    ข. 7

2
      ค. 5                      ง.  7 

27. จากรูปเฮลคิอปเตอร์มวล  15,000  กิโลกรัมยกรถมวล  4,500  กิโลกรัม ขึน้ในแนวดิง่ทัง้ระบบด้วย
ความเร่ง ก.4 เมตรต้อวินาที2 จงคํานวณแรงฉดุท่ีเกิดจากใบพดัของเฮลคิอปเตอร์ 
 

ก. 167,700นิวตนั                ข. 119,700นิวตนั  
ค. 222,300นิวตนั                ง.  90,300นิวตนั 

 
 
 
28. จากข้อ 27 จงคํานวณแรงตงึในสายเคเบลิท่ีใช้โยงระหวา่งรถยนต์กบัเฮลคิอปเตอร์  ไมค่ดิมวลของสาย
เคเบลิ 
           ก. 51,300 N             ข.  50,300 N         ค. 48,300 N                  ง.   45,300 N 
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29. ถงัใสนํ่า้มวล 40 กิโลกรัม  เอาเชือกผกูท่ีหขูองถงัโดยท่ีเชือกมีมวล 1 กิโลกรัม จากนัน้ออกแรง 


F  ดงึ

ขึน้ในแนวดิง่  ดงัรูป แตป่รากฎวา่ถงัใสนํ่า้กลบัเคลื่อนลงด้วยความเร่งคงท่ี a  ถ้าตงึในเส้นเชือกท่ี B เท่ากบั 
200 นิงตนั  ขนาดของแรง 


Fจะมีคา่ก่ีนิวตนั 

 
ก. 400  นิวตนั                   ข. 410  นิวตนั 
ค. 205   นิวตนั                   ง. 240   นิวตนั 

 
 
 
30. มวล m1 และ m2  ผกูตดิกนัด้วยเชือกเบา  ออกแรงดงึมวลทัง้สองตามแนวดิง่ ดงัแสดงในรูป  ถ้าตอน
แรก      ออกแรง F1  ระบบลอยขึน้ด้วยความเร่ง 5 เมตมตอ่วินาที2  อยากทราบวา่แรงตงึในเส้นเชือกตอน
แรก จะเป็นก่ีเท่าของแรงจงึในเส้นเชือกตอนหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ก.  3  เทา่                   ข. 2  เท่า  ค.  1  เท่า                     ง. 1

3
 เท่า 

31. มวล m1 และ m2  ผกูตดิกนัด้วยเชือกเบาคล้องกบัรอกล่ืน  ถ้า  m1 = m  และ  m2 = 2m แรงตงึในเส้น
เชือกจะเป็นเทา่ไร 
 

ก. 4

3
mg                         ข.   8

3
mg  

ค. 2

3
mg                          ง.   6

3
mg  
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32. จากรูป  เป็นระบบลฟิต์ประกอบด้วย A เป็นตวัลฟิต์ B เป็นตุ้มนํา้หนกัเพ่ือถ่วงสมดลุ C เป็นกลไก  
ในการขบัเคลือ่นลฟิต์ A และB เช่ือมตอ่กนัด้วยสายเคเบลิ  สมมตวิา่ไมมี่มวล  ถ้าลฟิต์กําลงัเคลื่อนท่ีขึน้
ด้วยความเร่ง  ข.3 เมตรตอ่วินาที2 และ B ก็เคล่ือนลงด้วยความเร่งเดียวกนั  จงหาแรตงึในสาเคเบลิ T1   
และ T2  เม่ือมวล 1,000 กิโลกรัม  และ B มีมวล  1,400 กิโลกรัม 
 
          ก.  7,700 นิวตนั,  17,220 นิวตนั                                  
   ข.  17,220 นิวตนั,  7,700 นิวตนั 
   ค.  10,780 นิวตนั,  17,300 นิวตนั                               
   ง.  12,300 นิวตนั,  10,780 นิวตนั 
 
 
 
 
33. จากรูป m1 = 1 กิโลกรัม m2 = 2 กิโลกรัม ผกูกบัเชือกเบาคล้องกบัรอกล่ืน  โดยท่ีรอกมีมวล 0.2 
กิโลกรัม  ขณะหนึง่ m2 วางน่ิงอยูก่บัท่ีบนพืน้ ถ้าออกแรง 


F  ดงึรอกขึน้ถามวา่แรง  


F  อยา่งมากท่ีสดุเทา่ไรท่ี

จะทําให้ m2 ยงัสามารถวางน่ิงบนพืน้ได้สมมตวิา่รอกไมห่มนุ    
 
          ก. 31 นิวตนั                                                            
  ข.  33  นิวตนั 

ค.  41 นิวตนั                                                            
ง.  43  นิวตนั 

 
34. ชายคนหนึง่มวล 60 กิโลกรัมยืนบนแผน่ไม้มวล 10 กิโลกรัม มีเชือกเบาคล้องกบัรอกล่ืนไมมี่มวล ดงัรูป     
ชายคนนีต้้องออกแรงเท่าไรจงึจะสามารถดงึให้แผน่ไม้ซึง่เขายืนอยูใ่ห้เคล่ือนท่ีขึน้ด้วยความเร่ง 1  เมตรตอ่
วินาที2 
 
         ก. 330นิวตนั                                                             
         ข. 385 นิวตนั 
         ค. 275 นิวตนั                                                           
         ง. 55  นิวตนั   
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35. จากรูป ลกูบลัลนูนํา้หนกัรวมทัง้หมด  5,000 นิวตนั กําลงัลอยลงด้วยอตัราเร่งคงท่ี 2 เมตรตอวินาที2 
คนบนบลัลนูต้องการให้บลัลนูมีความเร็วคงท่ี เขาจะต้องทิง้ถงุทรายก่ีกิโลกรัม  
 
 
            ก. 200 กิโลกรัม                                                    
            ข. 150 กิโลกรัม 
            ค. 100กิโลกรัม                                                 
            ง. 50 กิโลกรัม   
 
 
 
36. ลกูโป่งสวรรค์ผกูกบักระดาษแข็งชิน้หนึง่มีมวลทัง้หมด 200 กรัม เม่ือปลอ่ยลกูโป่งสวรรค์มนักลบัลอยลง
ด้วยความเร่ง 2 เมตรตอ่วินาที2 ถ้าต้องการให้ลกูโป่งลอยน่ิง ๆ อยูก่บัท่ีจะต้องตดักระดาษแข็งออกไปก่ีกรัม 
 

                 
        ก.  100 กรัม                                            
             ข.  50 กรัม 

  ค.  40 กรัม                                             
       ง.   20 กรัม 

 
37. เชือกแขวนไว้กบัเพดาน มีลงิมวล 20 กิโลกรัมโหนเชือกอยูส่งูจากพืน้ 10 เมตร ได้รดตวัลงมากบั เชือก
ด้ายความเร่งคงท่ีถงึพืน้ใช้เวลา 2 วินาที ความตงึชองเชือกเป็นเทา่ใด ไมค่ดิมวลของเชือก  

ก. 100 นิวตนั             ข. 150 นิวตนั ค. 200 นิวตนั                  ง. 250 นิวตนั 
38. จากรูปมวล m1 ขนาด 60 กิโลกรัม ผกูกบัเชือกเบานําไปคล้องกบัรอกล่ืน  ปลายอีกด้านหนึง่ ชายคน
หนึง่มวล 50 กิโลกรัมโหนน่ิงอยู ่อยากทราบวา่ถ้าต้องการให้ m1 มีสภาพการเคล่ือนท่ีไมเ่ปลี่ยนแปลง ชาย
คนนีต้้องไตเ่ชือกขึน้ไปด้วยความเร่งก่ีเมตรตอ่วินาที2 
          ก.   2                            ข. 3 

ค. 5

3
                           ง. 22 
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39. มวล m  ขนาด 100 กิโลกรัม  วางบนระนาบเอียงล่ืน ดงัรูป มวลผกูกบัเชือกเบาไปคล้องรอกล่ืนแล้ว 
ชายคนหนึง่ดงึท่ีปลายเชือกอีกด้านหนึง่  ชายคนนีจ้ะต้องออกแรงดงึเท่าไร  มวล  m  จงึจะไถลขึน้ตาม พืน้
เอียง ด้วยความเร่ง 3 เมตร/วินาที 
 
 
 
 
 
 

ก. 300  นิวตนั              ข. 500  นิวตนั ค.  800 นิวตนั               ง. 200 นิวตนั 
 
40. เชือกเส้นหนึง่ทนแรงดงึได้ 50 นิวตนั  ผกูไว้กบัมวล 4 กิโลกรัม  จะสามารถดงึมวลขึน้ในแนวดิง่ด้วย
ความเร่งมากท่ีสดุเทา่ไร  เชือกจงึจะยงัไมข่าด 

ก. 2.5  เมตร/วินาที                                      ข.  10  เมตร/วินาที 
ค. 12.5  เมตร/วนิาที                                    ง.  480  เมตร/วินาที 

 
41.  วตัถ ุA และ B  ผกูตดิกนัด้วยเชือกเบาซึง่คล้องผา่นรอกคลอ่ง  ดงัรูป  โดยท่ี 
                    FA    =   แรงดงึดดูของโลกกระทําตอ่วตัถ ุA  
                    TA    =  แรงท่ีเส้นเชือกดงึวตัถ ุA 
                    TB    =  แรงท่ีเส้นเชือกดงึวตัถ ุB  
                     FB   =  แรงท่ีวตัถ ุB ดงึเส้นเชือก 
 
        แรงคูใ่ดตอ่ไปนีเ้ป็นแรงคูป่ฏิกิริยากนั 

ก. 
FA  และ TA                                    ข. FA และ


TB        

ค. FA และ

TB                                       ง. 


FBและ


TB     

 
 
42. โยงวตัถหุนกั W1 ด้วยเส้นเชือกเบาคล้อง ผา่นรอกฝืด ไปยดึ ไปยดึตดิกบัวตัถหุนกั W4  บนพืน้โต๊ะล่ือ  
ปรากฏวา่ระบบเคลื่อนด้วยความเร่งเป็นศนูย์ โดยมีแรงกระทําดงัรูป  ถามวา่แรงคูใ่ดเป็นแรงคูกิ่ริยา- 
ปฏิกิริยา 
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            ก. W1 กบั T1 และ T1 กบั T2                             ข. T1  กบั T2  และ T3  กบั T4  

ค. T3  กบั T4  และ

N  กบั W4                                ง. 


Nกบั W4  และ W1 กบั T1  

 
43.  มวล m1 ขนาด 20 กิโลกรัม ผกูกบัเชือกเบาแล้วคล้องกบัรอกล่ืน P1 และ P2 ปลายอีกข้างผกูแน่นกบั
เพดานท่ีจดุ A โดยท่ีรอก P1 ตรึงแน่นกบัเพดานเช่นกนั แตร่อก  P2  เคล่ือนได้อิสระ มวล m2 ขนาด 30       
กิโลกรัม ผกูกบัเชือกเบาแล้วปลายอีกข้างไปผกูกบัรอก  P2  ดรููปประกอบ ถ้าไมค่ดินํา้หนกัของรอก ข้อใด
ถกูต้อง  
 
 
 
 
 

ก. m1 เคล่ือนท่ีขึน้เพราะ m2  m1  
ข. ความเร่งในการเคล่ือนท่ีไมว่า่จะขึน้หรือลงของ   m1 และ   m2 จะเท่ากนั 
ค. m1 เคล่ือนท่ีลงด้วยความเร่งเท่ากบั m2  ซงึเคลื่อนท่ีขึน้ 
ง. m1 เคล่ือนท่ีลงด้วยความเร่งเป็น 2 เท่าของ m2 ซงึเคลื่อนท่ีขึน้ 

44.จากปัญหาในข้อ 43 T1 และ T2  เป็นแรตงึในเส้นเชือกจะมีขนาดเท่าไร 
ก. 240 และ 240 นิวตนั                                ข. 163.6 และ 327.2 นิวตนั 

 ค.327.2 และ 163.6 นิวตนั                            ง.  240 และ 120 นิวตนั 
45.นายแดงยืนบนเคร่ืองชัง่ในลฟิต์ ถ้าลฟิต์อยูน่ิ่งๆนายแดงอา่นํา้หนกัตวัจากเร่ืองชัง่ได้ 600 นิวตนั  ถ้าลฟิต์
เคล่ือนท่ีลงด้วยความเร่ง  2 เมตรตอ่วินาที2 นายแดงจะอา่นนํา้หนกัตวัจากเคร่ืองชัง่ได้เท่าไร 

ก. 700 นิวตนั               ข. 500 นิวตนั ค. 720 นิวตนั                   ง. 480 นิวตนั 
46. กปัตนัขบัเคร่ืองบนิขึน้จากลานบนิโดยเร่งให้เคร่ืองบนิมวล M มีความเร่ง a  สงูมาก เพ่ือให้เคร่ืองบนิ    
มีความเร็วมากพอท่ีแรงดนัอากาศจะพยงุปีกของเคร่ืองบอนให้เคร่ืองบนิลอยจตวัชึน้สูอ่ากาศ อยากทราบวา่
ในแนวราบพนกัพิงของเก้าอีท่ี้กปัตนันัง่จะออกแรงดนักปัตนัเทา่ไร ถ้า m คือมลของกปัตนั 
 
       
     ก.  M 

a                                ข. m 
a   

 ค.- M 
a                              ง.  - m 

a  
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47. มวล m1 = 1 กิโลกรัม และ m2 = 1000 กิโลกรัมวางหา่งกนั 1 เซนตเิมตร ตามกฎแงดงึดดูระหวา่งมวล     
ของนิวตนั ข้อใดถกูต้อง 

ก. m1 ดดู m2  น้อยกวา่  m2 ดดู m1    
ข. ข. m1 ดดู m2  ,มากกวา่  m2 ดดู m1  
ค. m1 ดดู m2 ด้วยแรง  6.67 x 10-4 นิวตนั 
ง. m1 ดดู m2 ซึง่กนัและกนั  ด้วยแรง  6.67 x 10-4 นิวตนั   

 
48.ข้อความใดกลา่วถึงความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( )


g  ได้ถกูต้อง 

ก. ท่ีจดุศนูย์กลางของโลก  ขนาดของ g  มีคา่เป็นอนนัต์ 
ข. ภายใต้ผิวโลก   ขนาดของ g  จะมีคา่เทา่กนัทกุตําเหน่ง 
ค. ยิง่ลกึลงไปใต้ผิวโลก  ขนาดของ g  จะยิง่มีคา่ลดลง 

 

49.ดาวเคราะห์ดวงหนึง่มีมวล 9 เท่าของมลโลก แตมี่ความหนาแนน่เป็น 1

3
 ของความหนาแนน่โลกคา่

สนามโน้มถ่วงท่ีผิงของดาวเคราะห์ มีคา่ก่ีเท่าของแรโน้มถ่วงของโลก 

ก. 1

9
                            ข. 1

3
   ค.   1                     ง.  3 

********************************************************************************* 

เฉลยแบบฝึกเสริมประสบการณ์ 
เร่ือง แรง มวลและกฎการเคล่ือนที่ 

 
 
 
 
 

1.ข 2.ก 3.ค 4.ง 5.ข 6.ข 7.ค 8.ง 9.ง 
10.ก 11.ก 12.ค 13.ค 14.ข 15.ค 16.ง 17.ค 18.ก 
19.ข 20.ง 21.ข 22.ก 23.ข 24.ค 25.ข 26.ค 27.ค 
28.ก 29.ค 30.ก 31.ก 32.ง 33.ง 34.ข 35.ค 36.ค 
37.ก 38.ก 39.ค 40.ก 41.ค 42.ข 43.ง 44. 45.ง 
46.ข 47.ง 48.ง 49.ค 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ 
ช่วงชัน้ที่ 4 ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 

เร่ือง แรง มวล และกฏการเคล่ือนที่ 
คาํชีแ้จง   
   1.  ให้นกัเรียนกากบาทลงบนตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสดุลงในกระดาษคําตอบ 
   2.  ห้ามขีดเขียนสิง่ใดลงในกระดาษคําตอบ 
    3.  ข้อสอบฉบบันีมี้ทัง้หมด 40 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที 
 

************************************************************************* 
1. ข้อใดแรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถเุป็นศนูย์ (ความรู้ – ความจํา) 

a. วตัถเุคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี 
b. วตัถเุคล่ือนท่ีแนวตรงด้วยอตัราเร็วคงท่ี 
c. วตัถเุคล่ือนท่ีแนวโค้งด้วยอตัราเร็วคงท่ี 

คําตอบท่ีถกูต้องคือ 
1. ข้อ a เท่านัน้     2. ข้อ b เท่านัน้ 
3. ข้อ a และ b     4. ข้อ a – c 

 
2.ขณะรถบรรทกุสบิล้อ และรถจกัรยานยนต์กําลงัเคลื่อนท่ีมาด้วยกนั ด้วยอตัราเร็วเทา่กนั เม่ือรถทัง้สอง
แตะเบรกทนัที จนล้อหยดุหมนุ รถคนัใดจะไถลไปได้ไกลกวา่กนั  (ความเข้าใจ) 
    1. รถบรรทกุสบิล้อ   2. รถจกัรยานยนต์  

3.ทัง้สองคนัไปได้ไกลเท่ากนั  4.ข้อมลูไมเ่พียงพอ 
 
3.ข้อใดกลา่วถึงการท่ีคนเราสามารถกระโดดขึน้จากพืน้ได้ถูกต้องที่สุด ( การนําไปใช้ ) 
   1. เพราะมีแรงจากพืน้กระทําในทิศขึน้ แตแ่รงนีมี้คา่ได้ไมเ่กินนํา้หนกัตวั 
   2. เพราะแรงท่ีพืน้กระทําในทิศขึน้ มีคา่มากกวา่แรงท่ีคนกระทําตอ่พืน้ 
   3. เม่ือคนออกแรงกระทําตอ่พืน้ด้วยแรงท่ีมากกวา่นํา้หนกัตวั พืน้ก็จะผลกักลบัด้วยแรงขนาด 
       เท่ากนั ตวัคนจงึลอยขึน้จากพืน้ได้ 
   4. เป็นการกระทําของแรงภายในกล้ามเนือ้ขาท่ีกระทําตอ่ตวัเอง พืน้ไมส่ามารถออกแรงกระทําให้คน
เคล่ือนท่ีขึน้ได้เพราะวา่พืน้อยูน่ิ่ง 
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M

F

37
53

45
X

Y
F

F

F F

1

43

2

 6 N

5 N

4 N

60 

ข้อมูลนีใ้ช้ตอบคาํถามข้อ 4 – 5 
วตัถถุกูแรง 2 แรงกระทําดงัรูป 
 
4. แรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่วตัถมีุคา่เทา่ไร ในหนว่ย นิวตนั    (การนําไปใช้)    

1. 5 นิวตนั  2. 6 นิวตนั  3. 7นิวตนั   4. 8 นิวตนั 
 
5. แรงลพัธ์ มีทิศทางใด  (การนําไปใช้)    
1. tan-1 4/3    2. tan-1 ¾   3. tan-1 5/3   4. tan-1 3/5 
 
6.   
 แรง 1F


, 2F


, 3F


, 4F


 อยูใ่นระนาบ XY กระทําตอ่ 
ถ้า 3203 F


 นิวตนั  และ 504 F


 นิวตนั  จงหาขนาด

ของ 2F


  (ความเข้าใจ)    
 
  

1. 27 N   2. 36 N   3. 48 N   4. 60 N  
 
7.จากรูป จงหาขนาดของแรงลพัธ์ (ความเข้าใจ)    

1.   35112   

2.   31124   

3.  324107   

4.   34112   
 
 
8.จากรูปวตัถมุวล M   ถกูกระทําด้วยแรงF


ทํามมุดงัรูป  บนพืน้ฝืด    จงหาสมัประสทิธ์ิของแรงเสียดทาน 

(ความเข้าใจ)    

       1. 
sinmgF

f    

       2. 
Fmg

f


 

       3. 
sinFmg

f


 

       4. 
sinmg

f  
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0
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F

(m/s2 )

(N)

 
9. เคร่ืองบนิกําลงับนิในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงท่ี ขนานกบัพืน้ระดบั  ข้อใดเป็นแรงลพัธ์ท่ีกระทําตอ่
เคร่ืองบนิ (ความเข้าใจ )    
 1.   นํา้หนกัของเคร่ืองบนิ 
 2.   แรงลพัธ์ระหวา่งแรงต้านอากาศและแรงผลกัเคร่ืองยนต์ 
 3.   แรงลพัธ์ระหวา่งแรงต้านอากาศและแรงนํา้หนกั 
 4.  ศนูย์ 
 
10.แขวนวตัถดุ้วยเส้นเชือกจากเพดาน แรงปฏิกิริยาตามกฎข้อท่ี 3 ของนิวตนัของแรง ซึง่เป็น 
      นํา้หนกั ของวตัถคืุอ แรงใด  (ความเข้าใจ)    
   1. แรงท่ีเชือกกระทําตอ่เพดาน   2. แรงท่ีเส้นเชือกกระทําตอ่วตัถ ุ
   3. แรงโน้มถ่วงท่ีวตัถกุระทําตอ่โลก  4. แรงท่ีวตัถกุระทําตอ่เส้นเชือก 
 
11.   จงพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้แล้วเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ (ความเข้าใจ)    
       ก.   ชายคนหนึง่พยายามดนักลอ่งใบหนึง่ให้ขยบัไปบนพืน้ระดบั แตก่ลอ่งไมข่ยบั แสดงวา่มีแรงคู่
ปฏิกิริยาท่ีมีขนาดเท่ากนั แตมี่ทิศตรงข้าม 
       ข.   เม่ือมีแรงลพัธ์ท่ีไมเ่ป็นศนูย์กระทําตอ่อนภุาค จะทําให้อตัราเร็วของอนภุาคเปล่ียนไปเสมอ 
       ค.   ในกรอบอ้างอิงใดๆ  วตัถจุะรักษาสภาพอยูน่ิ่งหรือสภาพเคลื่อนท่ีอยา่งสม่ําเสมอในแนวเส้นตรง
นอกจากจะมีแรงลพัธ์ซึง่มีคา่ไมเ่ป็นศนูย์มากระทํา   
       1.   ข้อ ก และ ข ถกู                  2.   ข้อ ข และ ค ถกู                     3.   ข้อ ค ถกู                 
       4.   ผิดทกุข้อ 
 
 

12. ในการฉดุวตัถใุห้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้ราบ เม่ือนําขนาดของ
แรงฉดุ(F) และความเร่ง(a) มาเขียนกราฟจะได้ ดงัรูป จงหาคา่
สมัประสทิธ์ิของแรงเสียดทาน 

     (การนําไปใช้)    
 

1.  0.10     2.  0.15   
  3.  0.75     4.  0.9 
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150 g 170 g

m
F

53 

 

13.เม่ือปลอ่ยมวล 150  g  และ 170 g แขวนผา่นรอกเบา ดงัรูป   เม่ือระบบเคลื่อนท่ีมวลทัง้สองจะมี
ความเร่งเทา่ใด  (การนําไปใช้)    
 กาํหนดให้   1 ฟุต  =   30.48 เมตร 
 
        g    =   32 ฟุต/วนิาท ี2 . 
        g    =   32 ฟุต/วนิาท ี2  
        g    =  9.8 เมตร/วนิาท ี2 
 
 
14.จากรูป  กลอ่งวางอยูบ่นพืน้เอียงล่ืน   

 

                     N


                                                            
          
      mg sin                    mg cos         
                                                           
                     gm

  
 

a)  แรงท่ีกระทําตอ่วตัถ ุคือ N

และ gm

   
b) แรงคูกิ่ริยาของ mg  คือ N 

c) ถ้าพืน้ล่ืนวตัถจุะเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง g sin      
d) ถ้ามวลเพิม่ขึน้ วตัถจุะเคล่ือนท่ีด้วยความเร่งมากขึน้                

 
ข้อความใดกลา่วถกูต้อง (ความเข้าใจ)    
       1.   ข้อ a และ c ถกู                  2.   ข้อ b และ c ถกู              3.   ข้อ c และ d ถกู                 
       4.  ถกูทกุข้อ 
 
15. จากรูป ออกแรง F ผลกัวตัถมุวล m  12 กิโลกรัม ในแนวระดบัขึน้พืน้เอียงซึง่ไมมี่ความฝืด ทําให้วตัถุ
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเร่ง 3 เมตร/วนิาที 2  จงหาอตัราสว่นระหวา่งแรงปฎิกิริยาท่ีพืน้เอียง กระทําตอ่วตัถกุบั
แรง F  (การนําไปใช้)    

1.  26: 45   
2. 62: 55    
3. 65: 79      
4. 125 : 150 

1. 1  ฟตุ/วนิาที 2  
2. 2  ฟตุ/วนิาที 2  
3. 20 ฟตุ/วนิาที 2  
4. 32 ฟตุ/วนิาที 2  
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16.กฏข้อท่ี 3 ของนิวตนัพดูถึงแรงคูกิ่ริยาและปฏิกิริยา ข้อใดกลา่วถงึแรงคูนี่ไ้มถ่กูต้อง 
(ความรู้-ความจํา)    
 1.  แรงคูนี่เ้กิดท่ีเวลาเดียวกนัและมีขนาดเท่ากนั 
 2.  แรงคูนี่จ้ะต้องกระทบบนวตัถคุนละก้อน 
 3.   แรงคูนี่จ้ะต้องมีทิศตรงกนัข้ามเสมอ 
 4.   แรงคูนี่มี้ขนาดเท่ากนัและมีทิศตรงกนัข้าม ดงันัน้วตัถจุงึอยูใ่นสภาพสมดลุ 
 
17.คนในรถจะเปล่ียนแปลงอยา่งไรเม่ือรถเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี แล้วเลีย้วขวา  
(ความรู้-ความจํา)    
1. เอียงไปทางขวามือ เพราะคนพยายามรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีในแนวตรง 
2. เอียงไปทางขวามือ เพราะรถพยายามรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีในแนวตรง 
3. เอียงไปทางซ้ายมือ เพราะคนพยายามรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีในแนวตรง 
4. เอียงไปทางซ้ายมือ เพราะรถพยายามรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีในแนวตรง 
 
18.ข้อใดเรียกแรงทัง้สองได้ถกูต้องจากการออกแรงกดพืน้  พืน้จะออกแรงต้านในทิศทางตร 
ข้ามกบัแรงกระทํา (ความรู้-ความจํา)    

ก. แรงกดพืน้คือแรงกิริยา แรงพืน้ออกแรงต้านคือแรงต้านทาน 
ข. แรงกดพืน้คือแรงพยายาม แรงพืน้ออกแรงต้านคือแรงต้านทาน 
ค. แรงกดพืน้คือแรงปฏิกิริยา แรงพืน้ออกแรงต้านคือแรงกิริยา 
ง. แรงกดพืน้คือแรงกิริยา แรงพืน้ออกแรงต้านคือแรงปฏิกิริยา 

 
19.เม่ือออกแรงขนาดท่ีเท่ากนัในทิศทางเดียวกนักบัวตัถสุอง ก้อนผลปรากฏวา่วตัถกุ้อนท่ี 1 จะ    
    มีความเร่ง 4.5 m/s2ถ้าวตัถกุ้อนท่ีสองมีมวลเป็น 1.5 เทา่ ของมวลวตัถกุ้อนท่ีหนึง่วตัถกุ้อนท่ี    
    2 จะมีความเร่งเป็นก่ี m/s2 (การนําไปใช้ )    
 

 1.  1 m/s2    
 2.  2  m/s2 
 3.  3 m/s2    
 4.  4 m/s2 
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a

20.แรงขนาด 6 และ 8 นิวตนั กระทําตอ่มวล 2 กิโลกรัมในแนวขนานกบัพืน้ราบ ถ้าแรงทัง้สองตัง้ฉากตอ่
วตัถจุะเคล่ือนท่ีด้วยความเร่งเทา่ไร  (การนําไปใช้ )    

1. 5 m/s2    
2. 3 m/s2 
3. 2 m/s2   

4. 1 m/s2 
21.  แขวนวตัถมุวล m ไว้บนหลงัคารถท่ีกําลงัเคลือ่นท่ีไปด้วยความเร้งคงท่ี ปรากฏวา่วตัถ ุเอียง 

      ทํามมุ   กบัแนวดิง่ตลอดเวลาท่ีเคล่ือนท่ี อยากทราบวา่ารถมีความเร่งเป็นเทา่ไร  
    เม่ือ g เป็นอตัราเร่งโน้มถ่วง (การนําไปใช้ )        

1. cotg  
      2. tang  
      3. sing  
      4. cosg  
 
22.แรงน้อยท่ีสดุมีคา่เทา่ใดเพ่ือจะดนักลอ่งให้ตดิกบัผนงัในแนวดิง่ให้ m = 6.4 kg และ 80.0s   (การ
นําไปใช้ )    
  1.   25 นิวตนั   2.  50  นิวตนั       3.  75 นิวตนั    4.    80 นิวตนั 
 
23.วตัถมุวล 5 kg วางอยูบ่นโต๊ะท่ีไมมี่แรงเสียดทาน  ปลายทัง้สองข้างผกูตดิเชือกเบาแล้วคล้องผา่นรอกท่ี
ไมมี่ความฝืด นําวตัถมุวล  3 และ 2 kg  ผกูตดิกบัปลายเชือกทัง้สองด้านดงัรูป เม่ือปลอ่ย ให้มวลทัง้หมด
เคล่ือนท่ีแรงดงึเชือกท่ีมวล 3 และ 2 กิโลกรัมเป็นเท่าใด (ความเข้าใจ )    

1. 27N และ 22N  
2. 30 N และ 20 N 
3. 25 N และ 20 N 
4. 20 N และ 15 N 

 
24.  บอลลกูหนึง่ตกจากท่ีสงูลงสูพื่น้ดนิเม่ือกระทบพืน้แล้วจะกระดอนขึน้ในแนวดิง่  ข้อความใดถกูต้อง
เก่ียวกบัแรงกระทําขณะท่ีลกูบอลสมัผสัพืน้ (ความเข้าใจ )    
 1.  เกิดแรงท่ีลกูบอลกระทําตอ่พืน้มีขนาดเท่ากบันํา้หนกัของลกูบอลเสมอ 
 2.  เกิดแรงท่ีลกูบอลกระทําตอ่พืน้มีขนาดเท่ากนัและทิศตรงกนัข้ามกบัแรงท่ีพืน้กระทําตอ่ลกูบอล 
 3.   เกิดแรงท่ีลกูบอลกระทําตอ่พืน้มีขนาดมากกวา่แรงท่ีพืน้กระทําตอ่ลกูบอล 
 4.   นํา้หนกัของลกูบอลจะมีขนาดเท่ากบัแรงท่ีบอลกระทําตอ่พืน้แตจ่ะมีทิศตรงกนัข้าม 
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25.จากรูป วตัถมุวล m1 และ m2 ผกูด้วยเชือกเบาคล้องผา่นรอกล่ืนท่ีมีมวลน้อยมาก  m1 อยูบ่นพืน้เอียงท่ีมี
ความฝืด ถ้าวตัถทุัง้สองเคลือ่นท่ีด้วยความเร็วคงท่ี จงหาคา่สมัประสทิธ์ิความเสียดทานระหวา่งพืน้เอียงกบั 
(การนําไปใช้ )   
  กาํหนดให้  m1 = 1 kg m2 = 1.2 kg  
 

 
1. 0.75   2. 0.80    3. 0.85       4.  0.90 

 
26.วตัถทุัง้สองเคลื่อนท่ีตดิกนัไปด้วยความเร่ง a  ดงัรูป ข้อความใดตอ่ไปนีส้อดคล้องกบัสถานการณ์
ดงักลา่ว  (ความเข้าใจ )    
 
 
 
 
 
 
     1. แรงท่ีกระทําให้ A มีความเร่ง a  มีขนาดเทา่กบัแรง  
     2. แรงท่ี A กระทําตอ่ B มากกวา่แรงท่ี B กระทําตอ่ A 
     3.   แรงท่ี A กระทําตอ่ B มีขนาดเท่ากบัแรงท่ี B กระทําตอ่ A  
     4. A และ B ถกูกระทําให้เคล่ือนท่ีด้วยแรงท่ีมีขนาดเท่ากนั 
 
27.ขณะท่ีลฟิต์กําลงัเคลื่อนท่ี พืน้ห้องลฟิต์ออกแรงกระทําตอ่เท้า ของชายคนหนึง่ท่ียืนอยูใ่นห้องลฟิต์  
ข้อความใดกลา่วถงึขนาด ของแรงนี(้ความเข้าใจ) 
 1.   แรงนีมี้ขนาดเทา่กบันํา้หนกัปกตขิองชายคนนี ้
 2.   แรงนีมี้ขนาดน้อยกวา่นํา้หนกัปกตขิองชายคนนี ้
 3.   แรงนีมี้ขนาดเทา่กบัแรงท่ีเท้าของชายคนนีอ้อกแรงกดพืน้ลฟิต์ 
 4.  แรงนีมี้ขนาดมากกวา่นํา้หนกัปกตขิองชายคนนี ้
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28.โจ้ยืนอยูบ่นตาชัง่สปริงในลฟิท์ ถ้าลฟิท์อยูน่ิ่งๆ เขาอา่นนํา้หนกัตวัเองได้56 kg ถ้าลฟิท์เคล่ือนท่ีลง
ด้วยความเร่ง 2 m/s2  โจ้จะอา่นนํา้หนกั ตวัเองจาก ตาชัง่นัน้ได้ก่ีกิโลกรัม 
(ความเข้าใจ )    

1. 40  กิโลกรัม  
2. 44.8 กิโลกรัม 
3. 50   กิโลกรัม 
4. 67.2 กิโลกรัม 

29. 

 
    ในเร่ืองนีน้ัน้พบวา่  

a) แรงท่ีกระทําตอ่ขวดนัน้มีทัง้สิน้ 3 แรง 
b) ขวดจะเล่ือนหรือไมข่ึน้กบัมวล 
c) ขวดจะมีความเร่ง  μ g  ตราบเทา่ท่ีเรายงัดงึกระดาษออกไมห่มด    (ความเข้าใจ )    

 
1.   ข้อ a และ c ถกู                  2.   ข้อ b และ c ถกู                  
3.   ข้อ c และ d ถกู                  4.  ถกูทกุข้อ 
 
30.เดก็คนหนึง่ยืนบนลฟิท์ ขณะท่ีลฟิท์กําลงัเคลื่อนท่ีขึน้เคร่ืองชัง่จะอา่นนํา้หนกัได้ 460 N และเม่ือลฟิท์   
เคล่ือนท่ีลงจะอา่นได้ 340 N  โดยทัง้ขาขึน้และขาลงขนาดของความเร่งเทา่กนั จงหามวลของเดก็คนนี ้
1. 40 กิโลกรัม   2.55 กิโลกรัม    3.60กิโลกรัม    4. 70 กิโลกรัม 
 
31.  
 
 
จากรูปวตัถ ุ3 ก้อน มวลเท่ากนัผกูตดิกบัเชือกเบา วางบนพืน้ท่ีไมมี่ความฝืด ถ้าขนาดของแรง F ดงึวตัถุ
เคล่ือนท่ีไปทางขวา ขนาดของแรงดงึในเส้นเชือก  T1 , T2และT3  สมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
(ความเข้าใจ )    
1.  T1  >T2  >T3  2. T1  <T2  <T3  3. T1  <T2  >T3         4.T1  =T2   =T3 

T1 T2 T3 F 
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32.  รถเข็นมวล 100  กิโลกรัม เดมิอยูน่ิ่งถกูแรงในแนวระดบัขนาด  50 นิวตนั ผลกัให้เคล่ือนท่ีไปบนพืน้
ราบ  ถ้าแรงเสียดทานท่ีกระทําตอ่รถทัง้หมดเท่ากบั 30 นิวตนั  ถามวา่ถ้าแรงกระทําเป็นเวลา 12 วินาที  จะ
ทําให้รถเข็นมีความเร็วเทา่ใด (การนําไปใช้ )    
1.   2.4  m/s  2.   7.2  m/s   3.   9.6  m/s  4.   14.4   
 

33.จากรูปกราฟท่ีกําหนดให้แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง แรงกบัเวลาขณะท่ีรถตดิไฟแดงท่ีทางแยกแห่งหนึง่ 
เม่ือเห็นสญัญาณไฟเขียวรถจงึเคลื่อนท่ีออกด้วยแรงคงท่ีดงักราฟ  อยากทราบวา่กราฟอตัราเร็วกบัเวลาใน
ข้อใดถกูต้อง    (ความเข้าใจ )    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.ข้อความในข้อใดเป็นจริงเก่ียวกบั บริเวณสนามโน้มถ่วงสม่ําเสมอ (ความรู้-ความจํา )    
 1.   มีขนาดเทา่กนัในทกุทิศทาง 
 2.   พลงังานศกัย์โน้มถ่วงมีคา่เทา่กนัทกุจดุในบริเวณนี ้
 3.   ทิศทางของมนัสวนทิศกบัการเคล่ือนท่ีของมวลทดสอบท่ีปลอ่ยในบริเวณนี ้
 4.   ความเข้มสนามโน้มถ่วงมีคา่เทา่กนัทกุจดุภายในบริเวณนี ้
 
35.ความเร่งของการตกอิสระท่ีผิวของดาวเคราะห์ 2 ดวง มีคา่เทา่กนั  ดาวทัง้สองจะต้องมีข้อใดเท่ากนั 
(ความเข้าใจ )    
 1.   มวล   2.   รัศมี 
 3.   มวล/รัศมี   4.   มวล/(รัศมี)2 
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36.ดาวเคราะห์ดวงหนึง่มีมวลมากกวา่โลก 3 เท่า แตรั่ศมีเป็นหนึง่ในส่ีของรัศมีโลกคา่ความเร่งเน่ืองจาก
ความโน้มถ่วง ท่ีผิวของดาวเคราะห์ดวงนัน้จะเป็นก่ีเทา่ของท่ีผิวโลก (ความเข้าใจ )    
         1. 22                               2. 48  3. 56    4.74  
 
37. วตัถ ุA และ B มีมวล m และ 2m ตามลําดบั อยูใ่นอวกาศหา่งกนัเป็นระยะ R จงหาอตัราสว่นของอตัรา
เร่ง ของวตัถ ุAตอ่วตัถ ุB  (ความเข้าใจ )    

 1.
4

1    2.
2

1    3. 1   4. 2 

 
38.ข้อใดเป็นหนว่ยคา่คงท่ีโน้มถ่วงสากล  (ความเข้าใจ )    
 1.     2.    
 3.     4.    
 
39.ถ้าโลกของเรามีลกัษณะเป็นทรงกลมหมนุรอบตวัเองรอบแกนท่ีมีแนวผา่นขัว้โลกทัง้สอง 
 ข้อความใดถกูต้องเม่ือเปรียบเทียบนํา้หนกัของวตัถท่ีุเส้นศนูย์สตูรเปรียบเทียบกบัท่ีขัว้โลก(ความเข้าใจ )    
 1.   มากกวา่ เพราะความเร็วเชิงมมุท่ีเส้นศนูย์สตูรมากกวา่ท่ีขัว้โลก 
 2.   มากกวา่เพราะนํา้หนกัท่ีเส้นศนูย์สตูรเป็นผลรวมของแรงดงึดดูของโลกและแรงสูศ่นูย์กลาง 

ของวตัถท่ีุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
3. มีคา่เทา่กนัเพราะนํา้หนกัเป็นแรงดงึดดูของโลกและสําหรับทรงกลมท่ีมีขนาดสม่ําเสมอเม่ือ 
ขณะกําลงัหมนุจะเป็นอิสระไมข่ึน้กบัตําแหนง่การวางตวับนพืน้โลก 

 4.  น้อยกวา่เพราะแรงดงึดดูของโลกต้องมีทัง้นํา้หนกัและแรงสูศ่นูย์กลางท่ีขึน้กบัการเคล่ือนท่ี 
แบบวงกลมของวตัถ ุ

 
40.  ดาวเทียมเม่ืออยูบ่นผวิโลกมีนํา้หนกั W  เม่ือโคจรรอบโลกท่ีความสงู h = 6R  เหนือพืน้โลก 
 เม่ือ R เป็นรัศมีของโลก  จงหาแรงโน้มถ่วงท่ีกระทําตอ่ดาวเทียมนี ้(การนําไปใช้  )    
 1.      2.    
 3.      4.    
 
 
 
 
 
 
 

m/s2 N/m2kg2

m3s2/kg m2/kg2

W
6

W
7

W
36

W
49
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ 
ช่วงชัน้ที่ 4 ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 

เร่ือง แรง มวล และ กฎการเคล่ือนที่ 
 
     
ขอ้ 1       3 ขอ้ 11     2 ขอ้ 21       2  ขอ้ 31     2 
ขอ้ 2       1 ขอ้ 12     1 ขอ้ 22       4 ขอ้ 32     1 
ขอ้ 3       3 ขอ้ 13     2 ขอ้ 23       1 ขอ้ 33     2 
ขอ้ 4       1 ขอ้ 14     1 ขอ้ 24       2  ขอ้ 34     4 
ขอ้ 5       2 ขอ้ 15     2 ขอ้ 25       1 ขอ้ 35     4 
ขอ้ 6       1 ขอ้ 16     4 ขอ้ 26       3 ขอ้ 36     2  
ขอ้ 7       3 ขอ้ 17     3 ขอ้ 27       3 ขอ้ 37     4 
ขอ้ 8       3 ขอ้ 18     4 ขอ้ 28       4  ขอ้ 38     1 
ขอ้ 9       4 ขอ้ 19     3 ขอ้ 29       4 ขอ้ 39     4 
ขอ้ 10     3 ขอ้ 20    1 ขอ้ 30       1 ขอ้ 40     4 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 

ช่วงชัน้ที่ 4 ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 
เร่ือง แรง มวล และกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน 

 
คาํชีแ้จง  
 1.  แบบทดสอบฉบบันีใ้ช้วดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ วิชาฟิสกิส์ เร่ือง แรง มวลและกฎ
การเคลื่อนท่ีของนิวตนั  
 2.  ข้อสอบเป็นแบบอตันยั จํานวน 6 ข้อๆ ละ 5 คะแนน 
 3. เวลาท่ีใช้ในการทําข้อสอบทัง้หมด 60 นาที คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
 4. ห้ามขีดเขียนหรือเคร่ืองหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 
 5.ให้นกัเรียนเขียนคําตอบลงในแบบทดสอบ 
 
จงตอบคาํถามต่อไปนีพ้ร้อมทัง้แสดงเหตุผลประกอบการอธิบาย 
คาํถามข้อที่1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์  นําขวดสาธิตขนาดเทา่กนับรรจทุรายปริมาณตา่งกนั และปิด
กระดาษไมใ่ห้เห็นปริมาณทราย 3 ใบ   นําขวดสาธิตทัง้ 3 ใบผกูเชือกแขวนโดยให้
มีระดบัความสงูเทา่กนั แล้วใช้ฝ่ามือผลกัขวดสาธิตท่ีแขวนแตล่ะใบให้เคล่ือนท่ีรับ
ความรู้สกึจากฝ่ามือแล้วบนัทกึผล  ในทาํนองเดยีวกันใช้ฝ่ามือผลกัขวดสาธิตให้
เคล่ือนท่ีแล้วใช้ฝ่ามือทําให้ขวดสาธิตแตล่ะใบหยดุน่ิงรับความรู้สกึจากฝ่ามือ แล้ว
บนัทกึผล 

ภาพประกอบข้อที่ 1 
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1.1 ใช้ฝ่ามือผลกัขวดแตล่ะใบให้เคล่ือนท่ีรับความรู้สกึท่ีฝ่ามือได้อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
1.2 ใช้ฝ่ามือผลกัขวดแตล่ะใบให้เคล่ือนท่ี ความรู้สกึขวดแตล่ะใบต้านมือตา่งกนั หรือไม ่
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
1.3 ใช้ฝ่ามือทําให้ขวดแตล่ะใบท่ีกําลงัเคลือ่นท่ีให้หยดุน่ิง รับความรู้สกึท่ีฝ่ามือได้อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
1.4 ใช้ฝ่ามือทําให้ขวดแตล่ะใบท่ีกําลงัเคลือ่นท่ีให้หยดุน่ิง รับความรู้สกึท่ีฝ่ามือขวดแตล่ะใบ 
ต้านมือตา่งกนัอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
1.5 ปริมาณทรายท่ีบรรจใุนขวดสมัพนัธ์กบัการต้านมืออยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
1.6 ถ้าการต้านมือทําให้ขวดหยดุน่ิงเคลื่อนท่ี หรือขวดเคล่ือนท่ีทําให้หยดุน่ิงเป็นการต้านการเปลีย่นสภาพ
การเคลื่อนท่ีของวตัถ ุดงันัน้ การต้านสภาพการเคลื่อนท่ีของวตัถมีุคา่มาก หรือน้อยขึน้อยูก่บัสิง่ใด 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
1.7 จากการทดลองทําให้ทราบความสมัพนัธ์ ปริมาณทรายการต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ
ท่ีหยดุน่ิง หรือกําลงัเคล่ือนท่ีสามารถสรุปสมบตัขิองมวลได้ดงันีม้วลเป็นสมบตัขิองวตัถ ุ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
คาํถามข้อที่3 
 
 
  
 

 
 3.1 ปัญหาของสถานการณ์นีคื้ออะไร จงอธิบาย  
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 3.2 จากข้อมลูท่ีกําหนดให้จงบอกตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาซึง่ได้แก่ ตวัแปรต้น ตวั
แปรตาม และตวัแปรควบคมุวา่ ตวัแปรดงักลา่วคืออะไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 3.3 จากสถานการณ์ของข้อมลู นกัเรียนจะสรุปผลจากสถานการณ์นีไ้ด้อยา่งไร  

คาํถามข้อที่2. ในงานกีฬาสาธิต ได้มีการแขง่ขนัชกัเยอ่โดยใช้เชือก AB นกัเรียนสองคนดงึ
ปลายเชือก A ไปทางซ้าย สว่นนกัเรียนอีก สองคนดงึปลายเชือกอีกด้านไปทางขวา ด้วยแรง
เท่าๆกนั ถ้าเอาวตัถหุนกั 10 กิโลกรัม แขวนไว้กึง่กลางของเชือก 
 ก.นกัเรียนทัง้หมดนีส้ามารถทําให้เชือกอยูใ่นแนวระดบัได้หรือไม ่
 ข.ถ้าไมไ่ด้ จงอธิบาย และถ้าได้จงหาขนาดแรงดงึท่ีปลายA และ B 
 

สถานการณ์ นํารถทดลองวางบนโต๊ะ  นําตุ้มนํา้หนกัวางบนรถ แล้วใช้ไม้บรรทดัตีให้รถเคล่ือนท่ี
ด้วยความรวดเร็ว     และตอ่มานํารถวางบนโต๊ะ วางตุ้มนํา้หนกับนรถ แล้วผลกัให้รถวิ่งไปพร้อม
กบัตุ้มนํา้หนกัโดยใช้ไม้บรรทดักนัให้รถทดลองหยดุกะทนัหนั 
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....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงตอบคาํถามต่อไปนี ้ 
4.1 มวลของถ่านไฟฉายสมัพนัธ์กบัตําแหน่งเข็มชีข้องตาชัง่สปริงอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
4.2 เม่ือปลอ่ยถ่ายไฟฉายตกลงมาในแนวดิง่ การตกของถ่านไฟฉายเป็นอยา่งไร เพราะเหตใุด 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
4.3 จากเหตผุลทัง้ 2 ข้อ คา่ท่ีอา่นได้จากตาชัง่สปริงเม่ือนําถ่านไฟฉายแขวนตาขอเก่ียว คือ  คา่อะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
. 
4.4 สรุปความหมายของนํา้หนกัจากกิจกรรมได้วา่อยา่งไร 

คาํถามข้อที่4.  นกัเรียนในห้องเรียนทําการทดลองหนึง่  แล้วออกแบบตารางบนัทกึผลกิจกรรมดงั
ตาราง  โดยอา่นตําแหนง่เข็มชีข้องตาชัง่สปริง ได้เป็น  A  B  C  และ D นิวตนั  

ครัง้ที่ จาํนวนถ่านไฟฉาย 
 (ก้อน) 

ตาํแหน่งเขม็ชีข้องตาช่ังสปริง 
 (นิวตัน) 

1 1 A 
2 2 B 
3 3 C 
4 4 D 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................................................................................................
........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาํถามข้อที่5.   
 
 
 
 
 
 
 5.1 ปัญหาของสถานการณ์นีคื้ออะไร จงอธิบาย  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 5.2 จากสถานการณ์ของข้อมลูดงักลา่ว   ให้นกัเรียนออกแบบตารางการทดลอง พร้อมระบตุวั
แปรตา่งๆ ให้ชดัเจน 

สถานการณ์  ใช้เคร่ืองชัง่สปริงเก่ียวกบัขอของแผน่ไม้  ซึง่วางอยูบ่นรางไม้ และใช้ถงุทราย 1 ถงุ วาง
ทบับนแผน่ไม้ เร่ิมต้นออกแรงน้อยๆ  แล้วคอ่ยๆเพิ่มแรงดงึ สงัเกตแรงท่ีอา่นได้ก่อนท่ีแผน่ไม้จะ
เคล่ือนท่ี   บนัทกึแรงดงึท่ีทําให้แผน่ไม้เร่ิมเคล่ือนท่ี และแรงท่ีแผน่ไม้เคล่ือนท่ีด้วยอตัราเร็วคงท่ี  
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....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําส่ัง ให้ใช้ตวัเลือกต่อไปนี ้(จาก A ถึง G) เพ่ือแสดงแรงสุทธิท่ีกระทําต่อรถในแต่ละกรณีท่ีบรรยาย
ข้างลา่ง ให้ตอบตวัเลือก J ถ้านกัเรียนคดิวา่ไมมี่ตวัเลือกใดถกู 

A. แรงสทุธิคงตวั 
 ทิศลงตามพืน้เอียง 

B. แรงสทุธิท่ีมีขนาดกาํลังเพิ่มขึน้  

 ทิศลงตามพืน้เอียง 

C. แรงสทุธิท่ีมีขนาดกาํลังลดลง 
 ทิศลงตามพืน้เอียง 

คาํถามข้อที่6 รถของเล่นคนัหนึ่งซึง่ถกูผลกัอย่างเร็วให้กลิง้ขึน้พืน้เอียง หลงัจากท่ีหยดุดนัรถกลิง้ขึน้
พืน้เอียงไปจนถึงตําแหน่งสงูสดุและกลิง้กลบัลงมาอีก (แรงเสียดทานมีขนาดนอ้ยมากจนไม่ตอ้งนํามา
คิด) 
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D. แรงสทุธิเป็นศนูย์ 

E. แรงสทุธิคงตวั 
 ทิศขึน้ตามพืน้เอียง 

F. แรงสุทธิที่มีขนาดกําลงัเพิ่มขึน้  
 ทิศขึน้ตามพืน้เอียง 

G. แรงสุทธิที่มีขนาดกําลงัลดลง  
 ทิศขึน้ตามพืน้เอียง 

______ 6.1 รถกําลงัเคล่ือนท่ีขึน้พืน้เอียงหลงัจากหยดุดนั 
______ 6.2 รถอยูท่ี่จดุสงูสดุ 
______ 6.3รถกําลงัเคลื่อนท่ีลงพืน้เอียง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 คําตอบตรงกบัเฉลยได้      5   คะแนน 
 คําตอบสว่นใหญ่ตรงกบัแนวเฉลยได้ 4  คะแนน 
 คําตอบบางสว่นตรงกบัแนวเฉลยได้ 3  คะแนน 
 คําตอบบางสว่นตรงกบัแนวเฉลยบ้างได้ 2  คะแนน 
 คําตอบบางสว่นเลก็น้อยตรงกบัแนวเฉลยได้ 1  คะแนน 

คําตอบไมต่รงกบัแนวเฉลยได้ 0  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
 
  
    -  ตารางแสดงคา่ความสอดคลอ้ง(IOC)ในแต่ละดา้นของชุดกจิกรรมฟิสกิส ์PDCA ตามความคดิเห็น   ของผู้ เชี่ยวชาญ 
    -  ตารางแสดงคา่ความยากงา่ย ( p ) และคา่อํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางฟิสกิส์ 
    -  ตารางแสดงคา่ความยากงา่ย ( p ) และคา่อํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดั  ความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ตาราง    คา่ดชันีความสอดคล้อง ( IOC ) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์   ตามความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญ  

ข้อที่ 
ความชดัเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตวัเลือก ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC 
                 

1 +1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 +1 +1 0.67 +1 0 +1 0.67 
2 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
6 +1 0 +1 0.67 +1 0 +1 0.67 +1 0 0 0.33 +1 +1 0 0.67 
7 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
8 +1 0 0 0.33 +1 0 +1 0.67 +1 +1 0 0.67 +1 0 +1 0.67 
9 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
10 +1 0 +1 0.67 +1 +1 0 0.67 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
11 +1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 +1 +1 0.67 +1 0 +1 0.67 
12 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 



 

ตาราง  (ตอ่)   
 

ข้อที่ 
ความชดัเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตวัเลือก ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC 
                 

16 +1 0 0 0.33 +1 0 0 0.33 +1 0 0 0.33 0 +1 +1 0.67 
17 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
21 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
22 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
23 0 +1 +1 0.67 +1 0 +1 0.67 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
24 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
25 0 +1 0 0.33 +1 0 0 0.67 +1 +1 0 0.67 0 0 0 0 
26 +1 0 0 0.33 +1 +1 0 0.67 +1 0 0 0.33 +1 0 +1 0.67 

                 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง  (ตอ่)   
 

ข้อที่ 
ความชดัเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตวัเลือก ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC 
                 

27 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
28 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
29 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
30 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
31 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
32 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
33 +1 0 0 0.33 0 +1 +1 0.67 +1 0 0 0.33 +1 0 0 0.33 
34 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
35 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
36 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
37 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 +1 +1 0 0.67 0 +1 0 0.33 +1 0 +1 0.67 +1 +1 0 0.67 
40 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 

 
 



 

ตาราง คา่ดชันีความสอดคล้อง ( IOC ) ของแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคดิวิเคราะห์ตามความคดิเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ 
  

ข้อที่ 
ความชดัเจนของคําถาม ความเหมาะสมของตวัเลือก ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมที่ต้องการวดั 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC 
                 

1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 
5 0 +1 +1 0.67 0 +1 +1 0.67 +1 0 0 0.33 +1 0 0 0.33 
6 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 +1 +1 +1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง   คา่ความยากงา่ย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
            ทางฟิสกิส์ 
 

ข้อท่ี p r ข้อท่ี p r 
      

1 .59 .33 31 .50 .33 
2 .41 .48 32 .46 .48 
3 .48 .26 33 .54 .26 
4 .59 .67 34 .52 .67 
5 .52 .26 35 .50 .26 
6 .48 .30 36 .52 .30 
7 .54 .33 37 .61 .33 
8 .50 .70 38 .57 .70 
9 .54 .74 39 .52 .74 

10 .44 .74 40 .56 .74 
11 .48 .30 21 .48 .30 
12 .67 .48 22 .54 .48 
13 .59 .26 23 .61 .26 
14 .48 .26 24 .54 .26 
15 .56 .48 25 .46 .48 
16 .48 .37 26 .56 .37 
17 .59 .33 27 .46 .33 
18 .63 .56 28 .43 .56 
19 .56 .33 29 .54 .33 
20 .54 .26 30 .50 .26 

      

 
 
 
 
 



 

ตาราง   คา่ความยากงา่ย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
     ด้านการคดิวิเคราะห์ 
 

ข้อท่ี p r ข้อท่ี p r 
      

1 .48 .52 16 .46 .56 
2 .50 .48 17 .57 .26 
3 .54 .22 18 .65 .33 
4 .50 .26 19 .57 .56 
5 .57 .41 20 .48 .37 
6 .50 .30 21 .50 .33 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

 
-  ตารางแสดงคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมฟิสกิส ์    
    PDCA 
-  ตารางแสดง คะแนนความสามารถด้านการคดิวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ชุด    
   กจิกรรมฟิสกิส ์PDCA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง แสดงคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนทีข่อง
นิวตนั  ( คะแนนเตม็ 40 คะแนน ) 
 

เลขท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D 2 

     

1 20 28 8 64 
2 22 25 3 9 
3 22 23 1 1 
4 23 27 4 16 
5 22 25 3 9 
6 21 35 14 169 
7 20 25 5 25 
8 25 30 5 25 
9 20 28 8 64 
10 15 25 10 100 
11 19 29 10 100 
12 21 31 10 100 
13 23 25 2 4 
14 17 22 5 25 
15 16 20 4 16 
16 26 27 1 1 
17 21 23 2 4 
18 20 23 3 9 
19 20 25 5 25 
20 20 31 10 100 
21 20 28 8 64 
22 18 24 6 36 
23 22 24 2 4 
24 23 25 2 4 
25 19 24 4 16 

     

     

 
 



 

ตาราง(ตอ่)  แสดงคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ แรง มวล และกฎการเคลื่อนที ่
               ของนิวตนั  
 

เลขท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D 2 

     

26 18 20 2 4 
27 20 22 2 4 
28 17 22 5 25 
29 18 23 5 25 
30 17 22 5 25 
31                 21 32 11 121 
32 20 29 9 81 
33 19 30 11 121 
34                14 28 14 196 
35 20 27 7 49 
36 19 29 10 100 
37 19 30 11 121 
38 16 23 7 49 
39 17 25 8 64 
40 16 25 9 81 
41 17 26 8 64 
42 12 21 9 81 
43 15 20 5 25 
44 20 25 5 25 
45 19 23 4 16 

     

X 869 1154 - - 
     

  - - 282 2267 
     

 
 
 
 
 



 

 ใช้คา่สถิต ิt – test  Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
   t – test  =  

   
1

22


 



N

DDN

D   

 
      =  

145

282282226745

282




 

      =  
91.16

282  

      =  67.16  
 
หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สตูร KR – 20 คเูดอร์  ริชาร์ดสนั 

  จากสตูร      
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      = 0.82 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตาราง   แสดงคะแนนความสามารถด้านการคดิวิเคราะห์ ( คะแนนเตม็ 30 คะแนน ) 
 

เลขท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D 2 

     
1 14 19 5 25 
2 10 19 9 81 
3 14 22 8 64 
4 15 21 6 36 
5 16 23 6 36 
6 15 24 9 81 
7 13 20 7 49 
8 12 19 7 49 
9 13 19 6 36 
10 14 15 1 1 
11 10 19 9 81 
12 15 22 7 49 
13 10 20 10 100 
14 12 17 6 36 
15 16 21 5 25 
16 16 20 4 16 
17 13 19 6 36 
18 16 20 4 16 
19 17 22 6 36 
20 16 19 3 9 
21 18 20 2 4 
22 16 21 5 25 
23 14 21 7 49 
24 12 20 8 64 
25 19 23 4 16 

     
     

     
 
 



 

ตาราง (ตอ่)  แสดงคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 

เลขท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน D D 2 

     
26 15 21 6 36 
27 16 18 2 4 
28 13 19 6 36 
29 18 23 5 25 
30 17 24 7 49 
31 16 20 4 16 
32 15 22 7 49 
33 14 19 5 25 
34 15 19 4 16 
35 14 22 8 64 
36 13 15 2 4 
37 12 20 8 64 
38 15 19 2 4 
39 15 18 3 9 
40 14 19 3 9 
41 14 20 6 36 
42 17 20 3 9 
43 13 19 6 36 
44 13 20 7 49 
45 14 18 4 16 

     
X 649 900 - - 
     

  - - 248 1576 
     

 
  
 
 



 

  ใช้คา่สถิต ิt – test  Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถด้าน
การคดิวิเคราะห์ 
   t – test  =  

   
1

22


 



N

DDN

D  

      =  

145

248248157645

248




 

      =  
64.14

248  

      =   16.93 
  
 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบของแบบทดสอบจากสตูร K.R. 20 ของ 
คเูดอร์ ริชาร์ดสนั 

 จากสตูร        
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