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  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2   
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 90 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
Random sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดยวิธีจับสลากเปนกลุม
ทดลองกลุม 1 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน  45 คน และกลุมควบคุมกลุม 2 ซึ่ง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน  45  คน  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองกลุมละ 
16  คาบ เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งน้ี คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  ใชแบบแผนการวิจัย Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  t-test 
 
    ผลการวเิคราะหพบวาด 
    1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหา
ความรูมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิชาฟสิกส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา 
ฟสิกส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
วิชาฟสิกส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
             4. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบ 
เสาะหาความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ไมแตกตางกัน 

   5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 

   6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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   The  purpose  of  research  was  to  compare  on  science  learning achievement  

andAnalyticaI Thinking through lntegrated lnstruction and lnquiry Process of   
Matthayomsuksa 4Students. The sampies used in this research  were  90  Matthayomsuksa  
4  students  at Rattanagosinsompodladkrabang School,  in the second  semester of the 
2010 academic year. They  were divided  into  2  group;  the  experimental group and 
control group  wlth 45  students  each.  The experimental  group  was taught  through 
lntegrated lnstruction; zwhereas the control group  was taught  lnquiry  Process.  
The instruments  used  in  this  study  were physics  achievement  test and the Analytical  
thinking  test. The  Randomized  ControI  Group  Pretest-Posttest  Design  was used in this 
research.  The data  were  analyzed  by  t-test  for  independent  Difference  Score, t-test  
for  dependent  Difference  Score 
 

     The  results  of  this  study  indicated  that ; 
      1.  The physics learning achievement between the students taught through 

lntegrated lnstruction and lnquiry Process  was significantiy difference  at  the .05 level. 
                2.  The  physics learning achievement between the students  taught through  
lnquiry Process  was significantly  difference  at  the .01 level. 
                3.  The physics learning achievement between the students taught through 
lntegrated lnstruction  significantiy difference  at  the .01 level. 

      4.  The  AnalyticaI Thinking  between the students  taught through lntegrated 
lnstruction  and  lnquiry Process  was not  significantly  difference. 
                5.  The AnalyticaI Thinking  between the students taught through 
lntegrated lnstruction  was significantiy difference  at  the .01 level. 
                6.  The  AnalyticaI Thinking  between the students  taught through  
lnquiry Process  was significantly  difference  at  the .01 level. 
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            ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและการใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการ
ทําวิจัยจาก รองศาสตราจารย  ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   
และ อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่ใหคําปรึกษาในการศึกษา
คนควาตลอดจนใหคําแนะนํา ในการแกไขขอบกพรองตางๆ เปนอยางดียิ่งและขอขอบพระคุณ  
รองศาสตราจารย ตรูเนตร  อัชชสวัสดิ์  ผูชวยศาสตราจารยสนธยา  ศรีบางพลี และ อาจารย  
ดร. สนอง  ทองปาน  ที่ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม อันเปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ 
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพอยางสูง 

  ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยทนงค อัครธีรานนท  ผูชวยศาสตราจารยสนธยา  
ศรีบางพลี และอาจารยบุญโฮม  สุขลวน  ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  ตลอดจนใหคําแนะนําและแกไขเครื่องมือในการวิจัย จนสามารถนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยไดตามเวลาที่กําหนด 

  ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู – อาจารยกลุมสาระการเรียนรู
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ในครอบครัวที่ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจในการทําวิจัย และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ใหคําปรึกษา
และใหกําลังใจดวยดีมาโดยตลอด 
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สักการะบูชาตอพระคุณบิดา มารดา ครู-อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
   สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนผลเนื่องมาจากความเจริญ 
ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ สังคมในปจจุบันจึงเปนสังคมที่ใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและเปน
สังคมของขอมูลขาวสารหรือสังคมสารสนเทศมากขึ้น ระบบการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการ
พัฒนามนุษยสําหรับสังคมในปจจุบัน ใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ รูจักติดตามขอมูลขาวสาร 
วิทยาการใหมๆ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูจักคิด
วิเคราะหตัดสินใจใหเหตุผลและแกปญหาได มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและใฝเรียนรู มีความสามารถ
และทักษะในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น (กรมวิชาการ 2545: 1) 
   จากสภาพการณดังกลาวทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา มุงใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการพัฒนาคนและสังคม กลาวคือ คนไทยในอนาคตตองเปนคนมองกวาง มองไกล ใฝดี  
มีคุณธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีวิจารณญาณที่ดี เปนคนที่มีคุณภาพ  
(อํารุง จันทวานิช. 2543) แตเน่ืองจากอดีตจนถึงปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไมเอ้ือ
ตอการพัฒนาคนใหมีลักษณะ “มองกวาง คิดไกล ใฝรู” เพราะการศึกษาในชั้นเรียน ไดลอมกรอบ
ตัวเองออกจากชุมชนและสังคม วิธีการเรียนการสอนยังมุงเนนการถายทอดเนื้อหาวิชามากกวาการ
เรียนรูจากสภาพที่เปนจริงและไมเนนกระบวนการที่ใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห  
การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (รพีพรรณ เอกสุภาพันธ. 2541: 14) 
   เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
มาตรา 24 ระบุวากระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด 
และความแตกตางของผู เ รียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและ
ประยุกตใชใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือนําไปสูเปาหมายของการเปนคนดี เกง 
และมีความสุข (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543: 20) ใหความหมายของกระบวนการเรียนรู
ที่ผูเรียนสําคัญที่สุดวา หมายถึง การกําหนดสาระกิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการเรียน และการวัด
ประเมินผลที่มุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มความสามารถสอดคลอง
กับความถนัดความสนใจและความตองการของผูเรียน กิจกรรมการเรียนตองคํานึงถึงความแตกตาง
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ระหวางบุคคลชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพื่อนมนุษยและ
ธรรมชาติโดยผู เรียนไดคนควาทดลองฝกปฏิบัติและไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนคนพบ
สาระสําคัญของบทเรียนไดฝกวิธีคิดวิเคราะห สามารถแสดงออกไดอยางมีเหตุผล โดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักใชกระบวนการแสวงหาความรูสืบเสาะและสรางความรูดวยตนเอง ดังที่ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (2546: 3) กลาววา การเรียนรูวิทยาศาสตร
เปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุน
สงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งตางๆ ที่
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงม่ัน และมีความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรู เพ่ือ
รวบรวมขอมูลวิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมี
เหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบขอมูลและสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได 
  การจัดการเรียนรูที่สนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงตองเนนที่
ผูเรียน โดยผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ไดอยางเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทั้งดาน
จิตใจ รางกาย ปญญาและสังคม เปนผูรูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง มีเจตคติที่ดี
ตอวิทยาศาสตร มีความรับผิดชอบ มีทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต รวมทั้งทักษะทางอาชีพ
สามารถพึ่งตนเองและรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค (สุชาติ วงศสุวรรณ. 2540: 2) ดังเชน  
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และการจัดการเรียนการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งเปน
รูปแบบของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบนี้เปนการใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางแทจริง โดยใหนักเรียนคนควาใชความสามารถในการเรียนรู 
ดวยตนเอง ใหเปนคนชางสังเกต ชางสงสัย และพยายามหาขอสรุป  จนในที่สุดจะเกิดความคิดรวบ
ยอด ในเรื่องที่ศึกษานั้น การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนี้ ครูผูสอนมีหนาที่ เปนผู 
สนับสนุนชี้แนะชวยเหลือ ตลอดจนแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเรียนการสอน  
(สมจิต สวธนไพบูลย  ม.ป.ป.: 110-111) นักเรียนเปนผูเร่ิมตนในการจัดการเรียนการสอนดวย
ตนเอง มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู โดยวิธีการเชนเดียวกับการทํางานของ
นักวิทยาศาสตร และเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่เปนผูรับความรูมาเปนผูแสวงหาความรู และใช
ความรู ซึ่งสอดคลองกับ (Sund, Robert B. & Trowbridge. 1974; 53-55) ที่กลาววาการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนซึ่งแตละบุคคลใชกระบวนการคิดทางสมอง ซึ่งไดแก  
การสังเกต การจัดประเภท การวัด การอธิบาย การอางอิง รวมทั้งคุณลักษณะตางๆ เชน  
การสังเคราะหความรู และเกิดเจตคติตอวิทยาศาสตร เชน เปนคนมีเหตุผล อยากรูอยากเห็น ใจ
กวาง และเต็มใจรับฟงความคิดใหมๆ 
  ดังน้ัน สิ่งที่นักการศึกษาใหความสนใจในการจัดการเรียนการสอนคือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพฤติกรรมการเรียนการสอน เปนปจจัยที่สําคัญอันหนึ่ง ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2549) ไดกลาววา นักเรียนไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรต่ํากวารอยละ 50 และมีแนวโนมที่ลดลงอีก 
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โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนการเรียน โดยวิธีทองจํา
เพ่ือสอบมากกวามุงใหนักเรียนคิดวิเคราะห เสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ทําใหเด็กไทยจํานวน
มากคิดไมเปน ไมชอบอานหนังสือไมรูวิธีการเรียนรู แมดดอกซ (Maddox. 1963) กลาววา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมไดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคล และการทํางานอยางจริงจังเทานั้น 
แตยังขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพดวย นักเรียนที่ดี ไมจําเปนตองเปนบุคคลที่มี
สติปญญา (IQ) อยูในระดับที่เฉลียวฉลาดมาก แตตองเปนคนที่รูจักใชเวลา รูจักเลือกพฤติกรรม 
การเรียน วิธีการทํางานใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน การสอนวิทยาศาสตรควรใหผูเรียนมี
ความรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตร ดังที่ สสวท.(2546: 3)  
กลาววา การสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้นจะชวยพัฒนาใหเกิดเจตคติตอวิทยาศาสตรในตัว
ผูเรียน การปลูกฝงใหผูเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูสึกตอการคิด 
การกระทําและการตัดสินใจในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรม 
ไดแก ความมีเหตุผล ความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย ความละเอียด
รอบคอบกอนตัดสินใจ และใจกวางและสามารถพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมวิทยาศาสตรได 
   นอกจากปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว จะเห็นไดจากการสงเสริมใหนักเรียน
นั้น มีความสามารถในการคิดแบบวิทยาศาสตร ที่ผานมานั้นไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
สังเกตไดจากในสองทศวรรษที่ผานมา พบวา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหยังทําไดในขอบเขต
จํากัด และยังไมบรรลุเปาหมายสูงสุดที่ตองการ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
2545) วงการศึกษาไทยไดมีความเคลื่อนไหว ในเรื่องของการคิดมาหลายปแลว แตแนวคิดเหลานั้น
ยังไมไดรับการนําไปใชอยางกวางขวาง ซึ่งปญหาดานการคิดวิเคราะหของเด็กไทยควรไดรับการ
แกไขอยางเรงดวน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 2) เน่ืองจากการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนกลุมสาระที่มุงพัฒนาความคิดของผูเรียน ผูเรียนจําเปนตองใช
ความคิดวิเคราะหเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ อยางเปนระบบ  
แตจากผลการประเมินสถานศึกษา จํานวน 7,273 แหง ที่ผานการประเมินภายนอก จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบวา ผูเรียนรอยละ 18.12 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหคิดสังเคราะหมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวัยทัศน เม่ือ
พิจารณารายตัวบงชี้ พบวา ความสามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอดี - 
ขอเสีย ความถูกผิด ระบุสาเหตุ ผลการคนหาคําตอบ เลือกวิธี และมีปฏิภาณในการแกปญหาและ
ตัดสินใจไดอยางสันติและมีความถูกตองเหมาะสมอยูในระดับต่ํามาก (18.74%) รองลงมาคือ 
ความสามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบ และมีความคิดรวบยอด (26.24%) มีการคิดริเร่ิม 
มีจินตนาการ สามารถคาดการณ และกําหนดเปาหมายได (36.74%) ซึ่งเปนมาตรฐานและตัวบงชี้ที่
ควรเรงปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด จึงนับเปนเรื่องสําคัญ
ที่จําเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนากันอยางจริงจัง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2549: 2) 
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  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนการฝกใหผูเรียนนําความรูไปผสมผสานกัน ฝกให
ผูเรียนใชเหตุผลในการแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน จอหน ดิวอ้ี กลาววา “ การสอนแบบบูรณา
การจะสอดคลองกับชีวิตจริงของเด็ก โดยจะชวยใหนักเรียนมองเห็นความเขาใจ และเห็น
ความสัมพันธเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ ทั้งยังกระตุนใหเด็กใฝเรียนรู เนื่องจากเขาสามารถนํา
เน้ือหาและทักษะที่เรียนไปใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการยังชวยลด
การซ้ําซอนของเนื้อหาวิชา ลดจํานวนเวลาเรียน เปนการแบงเบาภาระของผูสอน รวมทั้งสงเสริมให
ผูเรียนมีโอกาสใชความคิด ประสบการณ ความสามารถ ตลอดจนทักษะตางๆ อยางมีทักษะ
หลากหลาย กอใหเกิดการเรียนรูทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพรอมกัน”  ปจจุบันนักปฏิรูป
การศึกษาจํานวนมาก ใชเหตุผลสนับสนุนยุทธศาสตรการปฏิรูปของตนเอง โดยอางผลการวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู ซึ่งกระบวนการนี้ไดรับการสนับสนุน จากการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมอง ทฤษฎีการประมวลผลขอมูล ความตองการ และความจําเปน ที่เกิดจากความจําเปน
ของโลกในปจจุบัน ที่อุดมไปดวยขาวสาร นักปฏิบัติการเหลานี้เห็นวาการสอนขอเท็จจริงและทักษะ
ในโรงเรียน ในลักษณะรายวิชาทําใหไมเหมาะกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได ดังน้ัน   
นักปฏิบัติการเหลานี้จึงแสวงหาทางปรับปรุงทักษะพื้นฐานของผูเรียนในรายวิชาตางๆ รวมไปกับ
การสอนใหรูจักคิด มีทักษะทางกาย การรับรู และมีทักษะทางสังคม (สุนทร สุนันทชัย. 2543: 73 ) 
ในชวงที่ผานมาคําวา “การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ” เปนคําพูดที่ไดยินกันมาก แมวาแผนการ
ศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และหลักสูตรตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบันน้ี ไดเนนเรื่องนี้ไวเปนอยาง
มากก็ตาม แตในทางปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ก็ยังไมเขาถึงชั้นเรียนไดตรงตาม
เปาหมายที่กําหนดไว คือการสอนในชั้นเรียน โดยทั่วไปยังคงเปนวิธีแบบเดิม คือเปนการจัดการ
เรียนรูแบบรายวิชา เชน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การอภิปรายปญหา
กอนการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปรายสรุปผลการทดลอง แนวการสอนดังกลาว 
นับไดวาเปนกิจกรรมที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีมโนมติและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอด
ถึงความมีเหตุผล คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน ตามหลักการของหลักสูตร 

  จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันและแนวคิดดังกลาว จึงทําใหผูวิจัย 
สนใจที่จะศึกษาวา การสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู วาวิธีการจัดการเรียนรูแบบใดจะทําใหเกิดผลดีกับนักเรียนในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรตอไป 
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ความมุงหมายในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
              1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

    2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

    3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

    4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4              
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

    5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

    6. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 

ความสําคญัของการวิจัย 
   1. ผลการวจัิยครั้งนี้ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟสิกสและความสามารถใน 
การคิดวิเคราะหของนักเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู 

  2. ผลการวจัิยครั้งนี้ ครูผูสอนในรายวิชาฟสิกส สามารถนําวิธีการจดัการเรียนรูแบบ 
บูรณาการไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได และประยุกตใชในกลุมสาระอ่ืนได 

  3. ผลการวจัิยครั้งนี้ ครูผูสอนสามารถใชในการพัฒนาความสามารถในการเรียน 
วิชาฟสิกส ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรทีใ่ชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน  
270 คน 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2          
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 90 คน ซึ่งไดมาจาก วิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
Random sampling) จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 45 คน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึง โดยวิธี
จับสลากเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมดังนี้ 

  1.2.1 กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 45 คน 
  1.2.2 กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 45 คน 

 
               ระยะเวลาในการทดลอง 
            ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนดวยตนเอง ในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาในการทดลองสอน 16 คาบ คาบละ 50 นาที ทดสอบกอนเรียน    
(Pre-test) 90 นาที และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 90 นาที รวม  20 คาบ 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก  
               1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
               2. การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 

ตัวแปรตาม ไดแก 
               1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกส 
               2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห 
  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5: 
พลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน  
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ที่จัด
ขึ้นตามหลักการบูรณาการ เปนการนําความรู ความเขาใจในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส  
มาหลอมรวมเขาดวยกัน ภายใตมโนทัศนและหลักการพรอมทั้งประยุกตทักษะการสื่อสารและ
คุณภาพชีวิต เขามาเชื่อมโยงความสัมพันธใหเกิดความตอเน่ืองเปนเรื่องเดียวกัน เพ่ือใหผูเรียนมุง
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ศึกษาคิดวิเคราะห แกปญหา แสวงหาความรูอยางเปนองครวม และนําความรูที่ได ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชวิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนแกนจากการบูรณาการเชื่อมโยงจาก
ผูสอนคนเดียว ที่เชื่อมโยงสาระการเรียนรู ของหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกัน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมได
ปรับปรุงจากลําดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 

     1.1 ขั้นนํา (Initating the Unit) เปนขั้นที่เราความสนใจใหนักเรียนทํากิจกรรมโดย
วิธีการอภิปรายซักถามใชสื่อประเภทตางๆ 

     1.2 ขั้นปฏิบัติการ (Point of Experience) เปนขั้นที่นักเรียนวางแผนในการแกปญหา
และตกลงใจเลือกดําเนินการหรือเก็บรวบรวบขอมูล ครูชวยใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมมีการ
แบงกลุมและหนาที่ในขั้นตอนนี้ ตองอาศัยทักษะความสามารถของครูที่แนะนํากิจกรรม ชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถตามความถนัดมากที่สุด 

     1.3 ขั้นกิจกรรมสรุป (Cumulating Activities) ในขั้นน้ี ครูเนนการบูรณาการของหนวย
การเรียนรู ผูเรียนสรุปกิจกรรม โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา ในขณะที่ทํากิจกรรมเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางหนวยการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดรับความรูดานเนื้อหามากขึ้น 

     1.4 ขั้นประเมิน (Evaluation) การประเมินแบงออกเปน การวัดพฤติกรรมในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ที่ประกอบไปดวยพฤติกรรมดานตางๆ คือ ความรู - ความจํา 
ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรมของการเรียนการสอน และมุงสงเสริม
ใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรูและแกปญหาไดดวยตนเอง อยางมีเหตุผลโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร โดยผูสอนมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู ซึ่งขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

    2.1 ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง หมายถึง ขั้นที่ผูสอนใชคําถามกระตุนใหผูเรียนอยาก
รูอยากเห็น คิดสงสัย หรือเปนการแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไวตอบปญหา 

    2.2 ขั้นปฏิบัติการทดลอง หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง ผูสอนคอย
ควบคุมดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด คอยกระตุน สนับสนุนใหคําปรึกษาแกผูเรียน 

    2.3 ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง หมายถึง ขั้นที่ผูสอนใชคําถามเพื่อชวยใหผูเรียน
สามารถใชขอมูลหรือผลการทดลองสรุปเปนความรู รวมทั้งอภิปรายถึงขอผิดพลาดที่เกิดจากการ
ทดลองและนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป 
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              3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู วิชาฟสิกส 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง งานและพลังงาน โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวัด
ความสามารถดานตางๆ 4 ดาน (สสวท.2546: 11) ดังนี้ 

    3.1 ความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมาเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎและทฤษฎี 

    3.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความและ
แปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

    3.3 การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ ทาง
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆ หรือที่แตกตางจากที่เคยเรียนรูมาแลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คือการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

    3.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะความรู 
ทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การจําแนกประเภท  
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล การทดลอง การตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป 

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความ
เหมือนและความแตกตางอยางมีหลักการ การจัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู การสรุปอยาง
สมเหตุสมผล การประยุกตความรูใชในสถานการณใหม และการคาดการณ ผลที่ตามมาบนพื้นฐาน
ของขอมูล การวิจัยครั้งน้ีจะใชความหมายดานการคิดวิเคราะหตามแบบของมารซาโน (Marzano. 
2001: 11–12) โดยแบงออกเปน 5 ดานดังตอไปน้ี 

    4.1 ดานการจําแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสิ่งตางๆ หรือเหตุการณ          
ที่เหมือนและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถระบุตัวอยาง 
หลักฐานและลักษณะความเหมือน ความตางได 

    4.2 ดานการจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถในดานการประมวลความรู เพ่ือการ
จัดลําดับและประเภท อยางมีความหมายเปนกลุม สามารถจัดกลุมที่มีหลักการและลักษณะที่
คลายคลึงเขาดวยกัน 

    4.3 ดานการสรุป หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธและโยง
ความสัมพันธสูการสรุปอยางสมเหตุสมผล จากการสังเกตและการใชความรูเดิมผสานกับความรูใหม
สามารถสรุปประเด็นตางๆ และยกเหตุผลประกอบได 

    4.4 ดานการประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการจากการ
เรียนรูไปใชในสถานการณใหมได หรือสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
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     4.5 ดานการคาดการณ หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการไปใช
เพ่ือการกะประมาณและคาดเดาสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สามารถเขาใจเหตุการณ มี
ความรูในเหตุการณนั้น และคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปได 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
             1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาฟสิกสแตกตางกัน 

   2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

   3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาฟสิกส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
            4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน 

  5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ตัวแปรอิสระ 
 
 

-การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
-การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหา
ความรู 

 
 

ตัวแปรตาม 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส 
- ความสามารถในการคิดวเิคราะห 
 



 
 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
               ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอ ตอไปน้ี 
                   1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

            1.1 ความหมายของการบูรณาการ 
            1.2 ลักษณะการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
            1.3 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
            1.4 สภาพจริงของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
            1.5 ประโยชนที่ไดจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
            1.6 คุณคาและประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
            1.7 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการบูรณาการ 
            1.8 ขั้นตอนในการสรางบทเรียนบูรณาการ 
            1.9 การจัดเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนรูแบบบบูรณาการ 
            1.10 หลักการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
            1.11 การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

                   2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
            2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
            2.2 หลักจิตวทิยาพื้นฐานในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
            2.3 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
            2.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
            2.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

                   3. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
            3.1 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
            3.2 ความหมายของวิทยาศาสตร 
            3.3 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
            3.4 การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 

                   4. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
            4.1 ความรูเกี่ยวกบัทักษะการคดิ 
                 4.1.1 ความหมายของการคิด 
                 4.1.2 ความสําคัญของการคิด 
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           4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                4.2.1 ลักษณะสําคัญของการคิดวิเคราะห 
                4.2.2 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
                4.2.3 ลักษณะของการคิดวเิคราะห 
                4.2.4 แนวคิดและทฤษฏเีกีย่วกับการคิดวิเคราะห 
                4.2.5 ทักษะยอยของการคิดวิเคราะห 
                4.2.6 องคประกอบสําคัญของการคิดวิเคราะห 
                4.2.7 แนวคิดและหลักการของการคิดวิเคราะห 
                4.2.8 คุณสมบัติทีเ่อ้ือตอการคิดวิเคราะห 
                4.2.9 กระบวนการคิดวิเคราะห 
               4.2.10 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
               4.2.11 ความสําคัญและคุณคาของการคิดวิเคราะห 

                5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
         5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
         5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
         5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 
         5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
             1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 คําวา “บูรณาการ (Integration)” เปนคําที่มีผูใชกันอยางแพรหลาย ในทุกสาขาวิชาชีพได 
มีผูใหความหมายของคําวา “บูรณาการ” ไวดังนี้  

 บีน (Bene. 1991: 9) และยูเนสโก (UNESCO. 1981: 10) ไดใหความหมายที่สอดคลองกัน
คือ การบูรณาการ เปนการสรางความรูและประสบการณขึ้นใหม ในลักษณะของการผสมผสานเขา
ดวยกันทั้งหมด เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและสภาพชีวิตจริงของผูเรียน 
           ฮอบกินส (รัตนา นภารัตน. 2531: 9; อางอิงจาก Hopkins.1985: 45.Integretion, It 
Meaning and Application) กลาวถึงเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบบูรณาการในแงของการ
สอนไววาหมายถึง กระบวนการสอนที่ผสมผสานเนื้อหาวิชาตางๆ เขาเปนหนวยการเรียนและจัด
กิจกรรมการศึกษาคนควา เพ่ือนําไปใชในการแกปญหาหรือสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม 

  กูด (Good. 1973: 308) กลาววา บูรณาการ หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบัติในการ
ที่จะรวบรวมรายวิชาตางๆ ที่แตกตางเขาดวยกัน แลวนํามารายงานผลหรือแสดงออกมาในเชิง
กิจกรรมหรือโครงการเดียวกัน 
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    วารส (Vars. 1991: 4) สสัสไคด (Susdkind. 1994: 325) และทอมพสัน 
(Thompson.1995: 41) ตางก็ใหความหมายวา การบรูณาการ เปนการรวมเนื้อหาหรือทักษะจาก
สองวิชาหรือมากกวา ที่เรียนในหองเรียนภายใตจุดประสงคเดียวกนัเขาดวยกัน จัดเปนหลักสูตรใหม 
แตเน้ือหาจะตองตอบสนองตอจุดประสงคการเรียนรูเดิมดวย 

     ทราเวสสและรีวอร (Travass; & Revore. 1990: 9) กลาววา การบูรณาการ เปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหมีความสัมพันธกัน เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นความสอดคลองระหวางสิ่งที่เรียน
ภายในโรงเรียนกับสภาพในสังคมจริง และการจัดประสบการณนอกจากมีการจัดเตรียมโดยยึดถือ
ความสัมพันธขางตนแลว ยังตองคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียนเปนสําคัญดวย 
     นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2545: 37) การบูรณาการ หมายถึง การนําศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน  
     เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 10) การบูรณาการเปนการนําสิ่งหน่ึงรวมเขากับอีก
สิ่งหนึ่งเพ่ือทําใหสิ่งที่มีอยู “เพ่ิมพูน” เกิดความสมบูรณมากกวาเดิมโดยเกิดการเอื้อประโยชนตอกัน 
     ถวัลย มาศจรัส (2546: 67) กลาววา คําวา “บูรณาการ” มีความหมายไดสองนัย คือ 
ความหมายโดยทั่วไป และความหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร 

      วิเศษ ชิณวงศ (2544: 23) กลาววา การบูรณาการ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู
ใหผูเรียน โดยมีการเชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอน และสรางคุณธรรมใหสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียน ใหผูเรียนนําความรู และประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 

      วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 46) บูรณาการ หมายถึง การนําเอาศาสตรตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานกันเพื่อประโยชนในการดําเนินการ 

       อรทัย มูลคําและคนอื่นๆ (2542: 23) ใหความหมายของบูรณาการวา บูรณาการ
หมายถึง การนําศาสตรวิชาตางๆที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือ
ประโยชนในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่พัฒนาแลวหรือดําเนินการแลว
เรียกวา หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) คือหลักสูตรที่นําเนื้อหาวิชาตางๆ มาหลอม
รวมเขาดวยกัน ทําใหเอกลักษณแตละวิชาหมดไป เกิดเปนเอกลักษณใหมของหลักสูตรโดยรวม
เชนเดียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คือเนนองครวมของเนื้อหาวิชามากกวาองคความรูแต
ละวิชา และเนนที่การเรียนรูของผูเรียนสําคัญย่ิงกวาการบอกเนื้อหาของครู ความหมายโดยทั่วไป 
บูรณาการหมายถึง การทําใหสมบูรณ กลาวคือ ทําใหหนวยยอยๆ ที่มีความสัมพันธกัน รวมทํา
หนาที่อยางผสมกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณในตัว 

      ความหมายเฉพาะ บูรณาการหมายถึง การนําเอาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ ที่ มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนในการจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
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 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(2547: 10) บูรณาการหมายถึง การเชื่อมโยง 
ผสมผสานรวมเขาเปนหนึ่งเดียว มีความสัมพันธกลมกลืนกัน เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิต
จริงได 
 เบญจมาศ อยูเปนแกว (2548: 6) การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงหลักความรูและ
ประสบการณทุกชนิด ในสาระการเรียนรูตางๆ หลอหลอมความรูทั้ง 3 ดาน ไดแก พุทธพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัย เขากับกิจกรรมดวยวิธีการและกระบวนการที่ผสมกลมกลืนไดสัดสวนสมดุล 
ยืดหยุน จนเกิดผลการปฏิบัติที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 เนตรพิชญ จําปาทองเทศ (2549: 49) การบูรณาการ หมายถึง การนําหนวยยอยหนวย
หนึ่งเขารวมกับหนวยยอยอ่ืนๆ ภายในองครวม เพ่ือใหเกิดความครบถวนสมบูรณ 
 พิมพันธ เดชะคุปต (2551: 8) และพิมพันธ เดชะคุปต; พเยาว ยินดีสุข (2548: 1) กลาววา 
การบูรณาการ (integration) คือ การทําใหสมบูรณ การทําหนวยยอย ๆ ที่สัมพันธกันมาผสม
กลมกลืนเปนหน่ึงเดียวใหครบสมบูรณในตัวเอง  
 มณีวรรณ จิตธรรมมา (2545: 9) การสอนบูรณาการ คือ การจัดประสบการณ การเรียนรู
โดยเชื่อมโยงจากประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณตรงที่เชื่อม
ความสัมพันธในวิชาการหลายๆ แขนงในลักษณะ “สหวิทยาการ” โดยใชกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการคิดกระบวนการแกปญหา และกระบวนการแสวงหาความรู เพ่ือนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันโดยใหเกิดความรูแบบองครวม 
 สุดาวรรณ ศุภเกษตร (2545: 4) กลาววา การบูรณาการกระบวนการเรียนการสอน คือ 
การเชื่อมโยงองคประกอบการเรียนรูทุกอยางใหเขามาเกี่ยวของกัน มิไดแยกขาดออกเปนสวนๆ คือ  
การบูรณาการจุดประสงคการเรียนรู วิธีสอน เน้ือหา สื่อตางๆ กิจกรรม และผลลัพธการเรียนรู โดย
ครูผูสอนเปนผูทําการสอนรายวิชา และกิจกรรม วิชาโครงการตางๆ ฯลฯ ที่เปนเรื่องการเรียนการ
สอนทั้งหมด 
 ซิลเวอร; สตรอง; และเพรินิ (2546: 73) กลาววา การบูรณาการวิธีสอนนั้นใหครูนําไปใช
เพ่ือสามารถครอบคลุมเน้ือหาที่สําคัญ พัฒนาทักษะที่จะเปนกระตุนแรงจูงใจใหนักเรียน และให
เรียนรูไดดี รวมทั้งไดใชรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนที่ตางกันไป  
  ถวัลย มาศจรัส (2546: 69) วิธีการสอนแบบบูรณาการ คือ กระบวนการที่ผูสอนชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค มีการจัดประสบการณเรียนรูโดยการเชื่อมโยงระหวาง
ประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณตรงที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
วิชาสาขาตางๆ ในลักษณะสหวิทยาการโดยใชกระบวนการเรียนรู คิด แกปญหา และแสวงหา
ความรู เชื่อมโยงหลักสูตรวิธีสอน และแนวคิดของผูเรียนเพ่ือใหเกิดความรูแบบองครวม เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในชวีิตประจําวันทําได 2 วิธี คือ บูรณาการในวิชา และบูรณาการขามวิชา 
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  พิมพันธ  เดชะคุปต (2551: 12-15) การบูรณาการการเรียนการสอน หมายถึง การจัด
กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือตอบปญหาที่สงสัยดวยการผสมผสานสาระ กระบวนการ  
วิธีสอน เทคนิคที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติ ดวยการสอดแทรกสาระความรูอ่ืน ๆ และคุณธรรมจริยธรรม
อยางเหมาะสม เกิดความสมบูรณอยางสมดุลเสมือนเปนชีวิตของผูเรียน สําหรับการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ คือ การเชื่อมโยงรวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทักษะกระบวนการ ทักษะปฏิบัติของสาระ
การเรียนรูตางๆ กับหัวเรื่องที่ตองการสอนอยางเหมาะสม หรืออยางสมดุลหรืออยางสมบูรณ  
การเชื่อมโยงดังกลาว ทําใหผูเรียนไดพัฒนาปญญาดานตางๆ หรือกลาววา เปนการพัฒนาของ
ปญญา (multiple intelligences) นั่นเอง 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับความหมายของการสอนแบบบูรณาการหรือการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่ เชื่อมโยง ผสมผสานศาสตรตาง ๆ ใหผู เ รียนเกิดแนวคิดแบบองครวม ซึ่งเปน
ประสบการณตรงใหแกผูเรียน เนนความสนใจ ความสามารถและความตองการของผูเรียน โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงค และชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดความสมบูรณ ทั้ง
ดานความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม 

  สําหรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดมีผูใหความหมายตางๆกันไวดังนี้ 
  สงัด อุทรานันท (2532: 221) ไดใหความหมายของหลักสูตรบูรณาการ วาเปนหลักสูตรที่มี

การผสมผสานกันระหวางเนื้อหาวิชามากที่สุด ไมปรากฏเดนชัดวาวิชาใดวิชาหนึ่งเปนหลักสําคัญ
ของหลักสูตร การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ เปนการหนีจากการเนนเนื้อหาวิชาเปนอยางมาก การ
จัดหลักสูตรแบบบูรณาการ อาจทําไดโดยลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกันดังนี้ 

   1. จัดโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง (Child – Centered Curriculum) 
   2. จัดโดยยึดเอาสภาพปญหากิจกรรม หรือการดํารงชีวิตในสังคมเปนศูนยกลาง 
  สุมานิน รุงเรืองธรรม (2522: 32) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง  

การจัดประสบการณการเรียนรู ใหกับผูเรียน เพ่ือการเรียนรูที่มีความหมาย ใหเขาใจความเปนไปที่
สําคัญของสังคม เพ่ือดัดแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหเขากับสภาพชีวิตจริงไดยิ่งกวาเดิม 

  จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึงการ
นําเอาโครงสรางเนื้อหาความรูและกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันในแตละวิชาหรือมีความ
แตกตางกันของแตละวิชามาหลอมรวมเขาดวยกัน โดยมีหลักในการเชื่อมโยงเปนแกนเดียวกัน  
เพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนและในการเรียนรูของผูเรียน 
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               1.2  ลักษณะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 46-47) และกรมวชิาการ (2544: 4) ตางกลาวถึงลักษณะ
สําคัญของการบูรณาการสอดคลองกัน ดังนี้ 
       1. เปนการบูรณาการระหวาง ความรู และกระบวนการเรียนรู 
   2. เปนการบูรณาการระหวาง พัฒนาการทางดานความรู และ ทางดานจิตใจ 
   3. เปนการบูรณาการระหวาง ความรูและการปฏิบัต ิ
   4. เปนการบูรณาการระหวาง สิ่งที่อยูในหองเรียน และ สิ่งที่อยูในชีวติจริง 
   5. เปนการบูรณาการระหวาง วิชาตาง ๆ  
   สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน (2546: 25-31) กลาววาการบูรณาการมีหลายลักษณะ หลาย
แนวคิด ขึ้นอยูกับครูแตละคนและความเหมาะสม ซึ่งแบงลักษณะออกไดดังนี้ 
   1. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เปนการผสมเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในลักษณะ
การหลอมรวมกันโดยตั้งเปนหนวยหรือหัวเร่ืองเน้ือหาที่นํามารวมก็ตองมีความสัมพันธกัน และ
คลายคลึงกัน 
   2. การบูรณาการเชิงวิธีการ เปนการผสมวิธีการสอนแบบตางๆ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีสอนหลายๆ วิธี ใชสื่อการสอนแบบประสม ใชเทคนิคที่หลากหลาย 
เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและฝกปฏิบัติอยางสัมพันธกันมากที่สุด โดยอาจใชเทคนิคการ
สนทนา การอภิปราย การใชคําถาม การบรรยาย การคนควาทํางานกลุม การไปศึกษานอก
หองเรียน การนําเสนอขอมูล เปนตน 
   3. การบูรณาการความรูกับกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาวิธีการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีกระบวนการเรียนรูที่มีขั้นตอนอยูในใจแตสามารถยึดหยุนได   
ซ่ึงอาจใชกระบวนการ เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา กระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด เปนตน 
   4. การบูรณาการความรู ความคิด กับคุณธรรม ใชการสอดแทรกคุณธรรมเขาไป
โดยไมรูตัว จนกระทั่งเกิดการซึบซับเปนธรรมชาติ เชน การสอนเรื่องสิทธิหนาที่และเสรีภาพ เพ่ือให
นักเรียนจะไดเปนผูมีความรูคูคุณธรรม 
   5. การบูรณาการความรูกับการปฏิบัติเปนการเชื่อมโยงความรูไปกับการปฏิบัติ 
ซึ่งจะทําใหความรูนั้นติดตัวไปยาวนานไมลืมงาย  
   6. การบูรณาการความรูในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน ความรูที่ครูจัดให
นักเรียนไมควรแปลกแยกกับชีวิตจริง เพราะจะทําใหนักเรียนไมเห็นคุณคา ไมมีความหมาย และไม
เกิดประโยชน ดังน้ัน สิ่งที่ครูสอนควรเชื่อมโยงกับชีวิตของนักเรียน เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
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  เบญจมาศ  อยูเปนแกว (2548: 8-9) กลาวถึงลักษณะสําคัญโดยรวม ดังตอไปน้ี 
   1. การบูรณาการระหวางโรงเรียนกับบาน เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางการ
เรียนในโรงเรียนกับชีวิตประจําวันที่บาน เม่ือเรียนครบแลว ผูเรียนคุณภาพชีวิตดีขึ้น แสดงถึงคุณคา
ของสิ่งที่เรียนอยางแทจริง 
   2. การบูรณาการระหวางความรูกับกระบวนการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่กระตุน สิ่งที่ผูเรียนสนใจมากที่สุด แนะนําใหผูเรียนแสวงหาความรู เพ่ือตอบสนองความ
สนใจเหลานั้น ทั้งน้ีครูผูสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย (Individual Differences) 
   3. การบูรณาการระหวางความรูกับการกระทํา ในการแสวงหาความรูเพ่ือเรียนรู
นั้น จะตองที่การปฏิบัติคือ รูแลวตองลงมือทํา การเรียนรูแตทฤษฎีอยางเดียวไมพอ เพราะเมื่อ
ปฏิบัติแลว อาจจะมีขอขัดของ มีปญหาที่ตองแกไขก็ได ดังนั้นการบูรณาการขอน้ีเนนที่ทักษะพิสัย 
   4. การบูรณาการระหวาง พัฒนาการความรู กับ พัฒนาการทางจิตใจ การแสวงหา
ความรู หรือเรียนรูแลวลงมือปฏิบัติ มีทักษะนิสัยแลว ก็ตองมีจิตนิสัยหรือคุณลักษณะแฝงอยูดวย คือ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ ครูผูสอนตองมีความออนโยน เอ้ืออาทร 
หวังดีและหวงใย ผูเรียนจริงๆ จึงจะพัฒนาจิตใจไดผล 
   5. การบูรณาการระหวางวิชาตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูพรอมๆ กัน เพ่ือ
หลอหลอมใหเกิดความหลากหลายในชีวิต ซึ่งการบูรณาการวิชาตางๆ ตองเหมาะสมกับความ
ตองการ และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 
   จากที่กลาวมาขางตนพบวา ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีหลาย
ลักษณะดวยกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแนวคิดของครูผูสอน วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ กระบวนการ และรวม
ไปถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมในแตละเน้ือหานั้นๆ ซึ่งในงานวิจัยชิ้นน้ี ผูวิจัยไดนําลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการ สรุปความหมายจากขางตนไดวา การบูรณาการเชิง
วิธีการเปนการผสมผสานวิธีการสอนแบบตางๆ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิธีสอน
หลายๆ วิธี ใชสื่อการสอนแบบประสม ใชเทคนิคที่หลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติอยางสัมพันธกันมากที่สุด  

    UNESCO-UNEP (1994: 51) กําหนดลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนไว  
2 แบบคือ 

            1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ไดแก การสรางเรื่อง (Theme) ขึ้นมาแลว
นําความรูจากวิชาตางๆมาโยงสัมพันธกับหัวเรื่องนั้นซ่ึงบางครั้ง เราก็อาจเรียกวิธีการบูรณาการแบบ
นี้วา สหวิทยาการแบบหัวขอ (Themetic Interdisciplinary Studies) หรือการบูรณาการที่เนนการ
นําไปใชเปนหลัก (Application – First Approach) 

            2. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ไดแก การนําเรื่องที่ตองการจะจัดใหเกิด
การบูรณาการไปสอดแทรก (Infusion) ไวในวิชาตางๆซ่ึงบางครั้งเราก็อาจเรียกวิธีการบูรณาการ
แบบนี้วา การบูรณาการที่เนนเนื้อหารายวิชาเปนหลัก (Discipline – First Approach) 
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     สํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย (2540: 7) ไดแบงลักษณะการสอนแบบบูรณาการมี  
2 แบบคือ การบูรณาการภายในวิชาและการบูรณาการระหวางวิชา การบูรณาการภายในวิชา  
มีจุดเนนอยูภายในวิชาเดียวกัน สวนการบูรณาการระหวางวิชา เปนการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตร
ตางๆ ตั้งแตสองวิชาขึ้นไปภายใตหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เปนการเรียนรูโดยใชความรูความ
เขาใจและทักษะในศาสตรหรือความรูในวิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไป เพ่ือการแกปญหาหรือ
แสวงหาความรู ความเขาใจ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง การเชื่อมโยงความรู และทักษะระหวางวิชาตางๆ 
จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง ไมใชเพียงผิวเผิน และมีลักษณะใกลเคียงกับชีวิตจริงมากขึ้น
การสอนแบบบูรณาการทั้งสองแบบมีหลักการเชนเดียวกันกลาวคือ มีการกําหนดหัวเรื่องเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอดตางๆ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่ผูเรียนจะตองศึกษา  
ลงมือปฏิบัติและไดนําไปจัดการสอนแบบบูรณาการ 4 รูปแบบคือ 

            1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) การสอนรูปแบบน้ี
ครูผูสอนวิชาหน่ึงสอดแทรกเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ เขาไปในการสอนของตนเปนการวางแผนการสอนและ
เปนการสอนโดยครูคนเดียว 

            2. การสอนบูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) การสอนตามรูปแบบน้ีครู
ตั้งแต 2 คนขึ้นไปสอนตางวิชากัน ตางคนตางสอนแตตองวางแผนการสอนรวมกัน โดยมุงสอนหัว
เร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปญหาเดียวกัน (Theme/ Concept/ Problem) ระบุสิ่งที่รวมกันและตัดสินใจ
รวมกันวาจะสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปญหานั้นๆ อยางไรในวิชาของแตละคน งานหรือ
การบานที่มอบหมายใหนักเรียนทําจะแตกตางกันไปแตละวิชา แตทั้งหมดจะตองมีหัวเรื่อง/ความคิด
รวบยอด/ปญหารวมกัน 

            3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การสอน
ตามรูปแบบน้ีคลายๆ กับการสอนบูรณาการแบบขนาน กลาวคือ ครูตั้งแตสองคนขึ้นไปสอนตางวิชา
กัน มุงสอนหัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปญหาเดียวกัน ตางคนตางแยกกันสอนสวนใหญ แตมีการ
มอบหมายงานหรือโครงงาน (Project) รวมกัน ซึ่งจะชวยเชื่อมโยงสาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน ครู
ทุกคนจะตองวางแผนรวมกัน เพ่ือที่จะระบุวาจะสอน หัวเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปญหานั้นๆ ในแต
ละวิชาอยางไรและวางแผนรวมกัน (หรือกําหนดงานที่จะมอบหมายใหนักเรียนรวมกันทํา) และ
กําหนดวาจะแบงโครงงานนั้นออกเปนโครงงานยอยๆ ใหนักเรียนปฏิบัติแตละรายวิชาอยางไร 

            4. การสอนบูรณาการขามวิชาหรือเปนคณะ (Transdisciplinary Instruction) การ
สอนตามรูปแบบนี้ครูที่สอนวิชาตางๆ จะรวมกันสอนเปนคณะหรือเปนทีม รวมกันวางแผน
ปรึกษาหารือ และกําหนดหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปญหารวมกัน แลวรวมกันดําเนินการสอน
นักเรียนกลุมเดียวกัน    
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    วิเศษ ชิณวงศ (2544: 22-29)ไดแบงรูปแบบการสอนแบบบูรณาการมีรูปแบบดําเนินการ 
2 ลักษณะ 

       1. เปนการบูรณาการภายในวิชา (Single Subject Integration) เปนการนําเนื้อหา
ภายในวิชาเดียวไปสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิตจริง ใหผูเรียนไดประยุกตความรู และทักษะไปใชใน
ชีวิตจริงในบริบทที่มีความหมาย ซึ่งจะทําใหการเรียนของผูเรียนน้ันมีความหมาย 

       2. เปนการบูรณาการระหวางวิชา โดยเชื่อมโยงหรือรวมศาสตรตั้งแต 2 สาขาวิชาขึ้น
ไปภายใตหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เปนการเรียนรู โดยใชความรู ความเขาใจและในทักษะใน
ศาสตรหรือความรูในวิชาตางๆมากกวา 1 วิชาขึ้นไป เพ่ือแกปญหาหรือแสวงหาความรูความเขาใจ
ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งและใกลเคียงกับชีวิตจริง แบงออกเปน  
4 รูปแบบ โดยมีรูปแบบการสอนบูรณาการเหมือนกับรูปแบบการสอนบูรณาการของสํานักโครงการ
ทรัพยากรมนุษย คือ 

            2.1 การสอนบูรณาการแบบการสอดแทรก 
            2.2 การสอนบูรณาการแบบคูขนาน 
            2.3 การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
            2.4 การสอนบูรณาการแบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ 

      จากรายละเอียดขางตน ผูวิจัยไดยึดการบูรณาการเชิงเน้ือหา เปนหลักในการทําวิจัย 
เพราะการบูรณาการเชิงเนื้อหา เปนลักษณะของการเรียนรูที่ใชความรูที่มากกวาเนื้อหาวิชาเดียว 
โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนผูแสดงหาความรู ที่จะนํามาแกปญหาที่
สอดคลองกับชีวิตจริง หรือการจัดการเรียนการสอนที่นําเอาเรื่องตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ยึดถือสภาพการนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันเปนหลัก 

 
                 1.3 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   กาญจนา เกียรติประวัติ (2542: 153) กลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการไวดังนี้ 
   1. สงเสริมความรูสึกปลอดภัยและความพึงพอใจ โดยพัฒนาความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของหมูคณะและการยอมรับผูอ่ืน 
   2. สงเสริมการเรียนรูที่มีความรวมมือกันระหวางครูและนักเรียน 
   3. ชวยพัฒนาคานิยมโดยสงเสริมบรรยากาศที่ทําใหผูเรียนไดพัฒนาจริยธรรม 
มาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของกลุม ความซาบซึ้งในการทํางานและความซื่อสัตย 
   4. ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยสงเสริมความสามารถในการควบคุมการทํางาน
และอารมณของผูเรียน 
   5. สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยพัฒนาการแสดงออกดานตางๆ เชน ศิลปะ 
ดนตรี การละคร เชนเดียวกับทางดานสังคม วิทยาศาสตร และวรรณคดี 



19 
 

   6. สงเสริมใหมีกิจกรรมในสังคม โดยครูพยายามใชโอกาสตางๆ พัฒนาความเต็ม
ใจที่จะรวมมือกันของกลุมเพ่ือทําความดี 
   7. ชวยวัดผลการเรียนรู โดยการแนะนําวิธีการตรวจสอบความกาวหนาในการ
เรียนรูแกผูเรียนทั้งรายบุคคล และกลุม 
   สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546: 16-17) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการบูรณาการหลักสูตร
และการสอนแบบบูรณาการดังนี้ 
   1. เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักวา การเรียนรูทุกสิ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและ
กันในชีวิตคนเรา ทุกสิ่งทุกอยางจะเกี่ยวของกันอยูเสมอ หลักสูตรบูรณาการจะมีความสัมพันธกับ
ชีวิตของนักเรียนมากกวา และนักเรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกวาหลักสูตรแบบเดิม 
   2. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูที่สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งในการแกปญหา 
นักเรียนจะตองอาศัยความรูจากหลายสาขาวิชาในเวลาเดียวกัน 
   3. เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูโดยตรงอยางมีจุดหมายและมี
ความหมายนักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
และชวยสรางความเขาใจใหนักเรียนอยางลึกซึ้ง 
   4. เพ่ือสนองความสนใจของนักเรียนแตละคน โดยการเรียนรูตามเอกัตภาพ 
ออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่ตองการจะรู บรรยากาศในชั้นเรียนจะไมเครียด สามารถ
กระตุนใหนักเรียนเรียนอยางสนุกสนานและบรรลุผลในการเรียนใหมากขึ้น 
   5. มีการถายโอนและคนหาความสัมพันธระหวางเนื้อหา ความคิด ทักษะและเจต
คติ ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดที่เรียนไดอยางลึกซึ้ง เปนระบบ และถายโอนความเขาใจ
จากเรื่องหน่ึงไปสูอีกเรื่องหน่ึงไดดี 
   6. สงเสริมการเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน ใหนักเรียนรูสึกปลอดภัย มีความ 
พึงพอใจ มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ และยอมรับผูอ่ืน เต็มใจที่จะทํางานรวมกับกลุมและ
เปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
   7. ชวยพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานการทํางาน วินัยในตนเอง 
สงเสริมความสามารถในการทํางาน และการควบคุมอารมณของผูเรียน 
   8. ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค และพัฒนาการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี ไป
พรอมๆ กับทางดานความรู เน้ือหาสาระ อีกทั้งใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม 
  จากการที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบ 
บูรณาการ สามารถสรุปไดวา จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะในการคิด การแกปญหาตางๆ จากการฝกปฏิบัติประสบการณตรง
ตามกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ตนเองตองการ มีสวนรวมใน
การเรียนการสอน ไดฝกทักษะตามความสามารถ รวมทั้งพัฒนาทักษะในหลายดานดวยกัน ทั้งดาน
การยอมรับตนเอง การควบคุมอารมณ  วินัยในตนเอง การทํางานกลุม  คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
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เสริมสรางความคิดสรางสรรค  เปนตน อีกทั้งยังชวยสงเสริมพัฒนาการดานการแสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรีดวย 
 

                1.4 สภาพจริงของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   วิเศษ ชิณวงค (2544: 26) กลาวถึงการพัฒนาและการประเมินตามสภาพการจัดการเรียน

การสอนโดยทั่วไปของครูพบวา 
        1. การบูรณาการระหวางวิชาตางๆ สามารถนําไปสอนในระดับประถมศึกษาไดเปน

อยางดีโดยเฉพาะรูปแบบที่ 1 แบบสอดแทรก เพราะประถมศึกษาสอนทุกวิชาดวยตนเองจึงสามารถ
นําวิชาตางๆ เขามาสอดแทรกในการสอนทุกครั้งแตการบูรณาการรูปแบบอ่ืนๆ ยังไมพบและครูก็ยัง
ไมสะดวกที่จะดําเนินการ เพราะยุงยากในการวางแผน และโครงสรางการบริการและการดําเนินงาน
ของโรงเรียนยังไมเอ้ือที่จะใหครูมารวมคิดรวมวางแผนการสอนเขาดวยกัน 

        2. การสอนบูรณาการระดับมัธยมศึกษาคอนขางมีปญหาและอุปสรรคมากเนื่องจาก
ครูแตละคนถนัดสอนวิชาเดียว จะสอนบูรณาการตามรูปแบบที่ 1 ก็มีปญหาเนื่องจากไมม่ันใจใน
เน้ือหาของวิชาอ่ืนเพียงพอ และการจัดตารางสอน โปรแกรมของนักเรียนก็แยกออกจากกัน 
รับผิดชอบเปนรายคนรายวิชาไป 

        3. หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือ ครูตั้งแต 2 คนขึ้นไป
มารวมวางแผนการสอนการแบงงานกันสอน แตจากระบบการบริหารและการจัดครูเขาสอน จะจัด
ตามวิชาเอกหรือความถนัดหรือวิชาเอกเปนการแบงคาบที่ชัดเจนตามสัดสวนที่หลักสูตรกําหนด  
ครูแตละคนมุงที่จะสอนตามคาบเวลาสัดสวนของตน จึงมีความเปนไปไดนอยมากที่จะมาวาง
แผนการสอนรวมกันอยางบูรณาการ 

        4. ครูสวนใหญยังไมมีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการสอนแบบบูรณา
การและโดยลักษณะเฉพาะของคนไทยมีขอดอยในการทํางานรวมกับคนอ่ืน สวนมากจะถนัดงาน
เด่ียวที่ใชความสามารถเฉพาะตัวมากกวาการรวมคิดรวมทํา 

 

                  1.5 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
    วัฒนา ระงับทุกข (2542: 51-52) ไดกลาวถึงประโยชนของการบรูณาการดังตอไปน้ี 
    1. เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถจดจําความรูที่เรียนไปไดนาน
(retention) ซึ่งจะเร่ิมตนดวยการทบทวนความรูเดิม และประสบการณเดิมของผูเรียน 
    2. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (participate) ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
และสังคม เปนการพัฒนาในทุกดาน 
    3. ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามประสบการณชีวิตของตน และเปน
ประสบการณในชีวิตจริงของผูเรียน 
    4. ผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ ซ้ํากันหลายครั้งโดยไมรูสึกเบื่อหนาย 
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   5. ผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารญาณ  
คิดวิเคราะห คิดแกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค 
   6. ผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานกลุมตั้งแตสองคนขึ้นไป จนถึงเพื่อนทั้งชั้นเรียน
ตามที่กําหนดในกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ 
   7. ผูเรียนไดสรางเรื่องตามจินตนาการที่กาํหนดเปนการเรียนรูดานธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิตผสมผสานกันไป 
   8. ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปยังสิ่งไกลตัว เรียนเกี่ยวกับตัวเรา บาน 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบานและโลก ตามระดับความซับซอนของเนื้อหาและ
สติปญญาของผูเรียน 
   9. ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน เห็นคุณคาของงานที่ทําและงานที่
จะไปนําเสนอตอเพ่ือน ชุมชน ทําใหเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
 สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2546: 22-23) ไดกลาวถึงประโยชนของการบูรณาการหลักสูตร
และการเรียนการสอนดังนี้  
   1. ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธระหวาง
เน้ือหาวิชา ทําใหนักเรียนระลึกถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว กระตุนใหนักเรียนมีความรูทั้งลึกและกวาง  
ทําใหเปนผูที่มีทัศนกวางไกล ลดความซับซอนของเนื้อหาแตละวิชา และทําใหมีเวลาเรียนมากขึ้น 
   2. ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผสมผสานความรู คุณธรรม 
คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีเจตคติที่ดี เปนการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่ 
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริงอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
   3. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
สงเสริมกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญหนาสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกปญหาและการประยุกตใชทักษะตางๆ  
   4. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  
โดยคํานึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
   5. ชวยแกปญหาดานขาดครูสอนในแตละรายวิชา 
   6. ชวยทําใหผูเรียนเขาใจสภาพและปญหาสังคมไดดีกวา สามารถพิจารณาปญหา
และท่ีมาของปญหาอยางกวางๆ ใชความรูอยางหลากหลายสัมพันธกัน สงเสริมใหเกิดทักษะและ
ความสามารถในการแกปญหาทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งสงเสริมการคนควาวิจัย 
   7. ชวยทําใหการสอนและการศึกษามีคุณคามากขึ้น สามารถชวยเนนการพัฒนา
ทักษะที่จําเปนใหเกิดการคิดรวบยอดที่กระจางขึ้น ถูกตอง และสามารถปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงค
ไดอีกดวย 
   8. สงเสริมใหนักเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผูอ่ืน การรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
หมูคณะและเกิดการเรียนรูจากการกระทํารวมกัน 
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   9. ชวยสงเสริมการพัฒนาคานิยม และบรรยากาศในชั้นเรียน เปนการสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาวินัยในตนเอง สงเสริมความสามารถในการทํางานและควบคุมอารมณของผูเรียน 
   10. ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ และเกิดความ
สนุกสนานเพราะไดเรียนรูหลายดาน 
   จากขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีประโยชนเปนอยางมาก 
ทั้งในสวนของการกระตุนใหนักเรียนมีความรูทั้งลึกและกวาง ทําใหเปนผูที่ มีทัศนกวางไกล     
ลดความซับซอนของเนื้อหาแตละวิชา และทําใหมีเวลาเรียนมากขึ้น สามารถนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนในชีวิตจริงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นําทักษะตางๆ มาใชในการแกปญหาไดจาก
การเรียนการสอนที่เปนการเชื่อมโยงความรูแบบองครวม สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน โดยคํานึงถึงความคิดเห็นและประโยชนของสวนรวมจากการ
ทํางานกลุม ผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน ไดเชื่อมโยงความรูในศาสตรตางๆ เกิดการเรียนรูอยาง
มีความหมาย ถือไดวาเปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่  โดยมีการผสมผสานความรู 
คุณธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีเจตคติที่ดีตอวิชานั้น ๆ  
 
                1.6 คุณคาและประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 

   วัฒนา ระงับทุกข (2542: 50) ไดกลาวถึงประโยชนของการบูรณาการวา 
1. เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถจดจําความรูที่เรียนไปไดนาน  

ซึ่งจะเร่ิมตนดวยการทบทวนความรูเดิม และประสบการณเดิมของผูเรียน 
       2. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคมเปน

การพัฒนาในทุกดาน 
       3. ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามประสบการณชีวิตของตน และเปน

ประสบการณในชีวิตจริงของผูเรียน 
       4. ผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ ซ้ํากันหลายครั้งโดยไมรูสึกเบื่อหนาย 
       5. ผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารญาณ คิดวิเคราะห

คิดแกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค 
       6. ผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานกลุมตั้งแตสองคนขึ้นไป จนถึงเพื่อนทั้งชั้นเรียน

ตามที่กําหนดในกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ 
       7. ผูเรียนไดสรางเรื่องตามจินตนาการที่กําหนดเปนการเรียนรูดานธรรมชาต ิ

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง วิถีชวีิตผสมผสานกันไป 
       8. ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปยังสิ่งไกลตัว เรียนเกี่ยวกับตัวเรา บาน ครอบครัว 

ชุมชน ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบานและโลก ตามระดับความซับซอนของเนื้อหาและสติปญญา
ของผูเรียน 
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        9. ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน เห็นคุณคาของงานที่ทําและงานที่จะ
ไปนําเสนอตอเพื่อน ชุมชน ทําใหเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

    ธีรชัย ปรุณโชติ (2540: 82) ไดใหเหตุผลที่สนับสนุนคุณคาและประโยชนของการสอน
แบบบูรณาการวา 

        1. จะชวยใหผูเรียนน้ันไดเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวิชาตางๆ ความสัมพันธ
ระหวางวิชากับชีวิตจริง 

        2. จะชวยใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ ทําใหเกิด
การเรียนรูที่มีความหมาย 

        3. ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรู ใหเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงและชีวิตนอก
หองเรียนกับสิ่งที่เรียน 

     จากคุณคาและประโยชนจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทั้งหมด สรุปไดวาการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการนั้น เปนการจัดการเรียนการสอนที่สมดุลกับการใชชีวิตจริงของผูเรียน
เปนอยางยิ่ง เปนการเรียนการสอนที่เหมาะกับสภาพแวดลอมในปจจุบันที่มากไปดวยเทคโนโลยี
ตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย และเปนการทําใหเห็นคุณคาในการที่จะจัดการเรียนการ
สอนเพื่อความสมดุลอยางแทจริง 

 

              1.7  ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบการบูรณาการ 
  ประยูรศรี สูยะสุมานนท (2521: 22-26) ไดเสนอขั้นตอนในการสอน เพ่ือสงเสริมใหเกิด

การบูรณาการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
       ขั้นที่ 1 ขั้นปญหา 
       ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมมุตฐิาน 
       ขั้นที่ 3 ขั้นการทดลอง 
       ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะหการทดลอง 

   อัจฉรา ชีวพันธ (2538: 27-31) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไว
ดังนี้ 

       1. วิเคราะหเน้ือหา ในการสอนแตละครั้งผูสอนจะตองวิเคราะหเน้ือหาใหถองแท เพ่ือ
จัดหาแนวทางในการจัดทําสื่อ กิจกรรมใหเหมาะสม ตลอดจนนึกดูวาเนื้อหาใดสามารถบูรณาการกับ
กลุมประสบการณใดไดบางและจะใชวิธีการใด 

       2. เลือกลีลาใหเหมาะสม การเลือกหาวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
บูรณาการไดอยางเหมาะสมจะชวยใหการดําเนินการสอนเปนไปอยางราบรื่น และประสมผสานกัน
ระหวางกลุมประสบการณตางๆ ดังนั้น ผูสอนควรพิจารณาใหไดวาเนื้อหาควรใชกิจกรรมใด 

       3. จัดใหกลมกลืน หลังจากผูสอนสามารถเลือกหากิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความสมบูรณไดแลว ผูสอนควรคํานึงถึงความกลมกลืนของเน้ือหาและกิจกรรมวา เหมาะสม
สอดคลองเพียงใดใชเวลามากนอยแคไหน เหมาะกับกาลเทศะหรือไม 
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       4. สรางความนิยมชื่นชมในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ขึ้นอยูกับองคประกอบอยางหนึ่งคือ ความประทับใจและเจตคติของผูเรียน ดังน้ันการที่ผูสอน
สามารถจัดกิจกรรมใหสรางความนิยมชื่นชอบใหผูเรียน จึงนับวาสําคัญอยางยิ่งเพราะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู ความเขาใจอยางทองแท ตลอดจนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน 

       5. จดจําไดอยางดี การเรียนการสอนที่มีกฎเกณฑที่ชวยใหผูเรียนจดจําไดดีขึ้น มีผลดี
กับผูเรียนอยางยิ่ง ถาผูสอนไดมีความพยายามใหผูเรียนไดมีการจดจําอยางมีเหตุผล มีหลักเกณฑ 
ไมจําแบบ นกแกวนกขุนทอง 

       6. มีทักษะในการนําไปใชเปาหมายสุดทายเปนการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนจะตอง
เกิดทักษะที่สามารถนําความรู ความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดีดวย ไมอยูในลักษณะที่  
“ความรูทวมหัวตัวไมรอด” 

 

              1.8 ข้ันตอนในการสรางบทเรียนบูรณาการ 
  สํานักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (2540: 16-19) ไดกําหนดขั้นตอนในการสราง

บทเรียนบูรณาการ ตามรูปแบบการสอนแบบบูรณาการทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  การสอนตามรูปแบบที่ 1 แบบสอดแทรก (Infusion Instruction) และรูปแบบที่ 2 มีแบบ

ขนาน (Parallel Instruction) มี 2 วิธีคือ 
  วิธีที่ 1 เลือกหัวเรื่อง (Theme) กอน แลวดําเนินการพัฒนาหัวเรื่องใหสมบูรณ มีการ

กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมใหชัดเจน กําหนดแหลงขอมูลหรือทรัพยากรที่จะใชในการคนควา
และเรียนรู และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ตามลําดับ 

   วิธีที่ 2 เลือกจุดประสงครายวิชา 2 รายวิชาขึ้นไปกอน แลวนํามาสรางเปนหัวเรื่องที่
รวมกันระหวางจุดประสงคที่เลือกไว กําหนดทรัพยากรที่ใชในการคนควาและเรียนรู และใชในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและอื่นๆ ตามลําดับ  

   สําหรับการสอนแบบบูรณาการรูปแบบที ่3 แบบสหวิทยาการ 
(MultidisciplinaryInstruction) รูปแบบที ่4 คือแบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ (Transdisciplinary 
Instruction) ที่เนนงานหรือโครงงานที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชามากกวา 1 สาขาวิชา ที่จะใหนักเรียน
ปฏิบัติหรือศึกษาดังนั้นวิธีการสรางบทเรยีนบูรณาการขั้นที่ 4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
จึงสรางเปนงาน กิจกรรมหรือโครงงาน (Project) ที่จะใหนักเรียนทํา เพราะจะสงเสริมใหเกิดความ
เชื่อมโยงและนําความรูความสามารถจากหลายวิชามาสรางเปนกิจกรรมตางๆ ในโครงงานไดเปน
อยางดี 

   งานหรือโครงงานที่นักเรียนจะตองทํามี 4 ประเภทคือ 
      1. ขอสรุป หมายถึง ขอสรุปทั่วไปทีส่รางขึ้น จากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
      2. กระบวนการ หมายถึง วิธีดําเนินการโดยละเอียดในการแกปญหาหรือการ ทํางาน 

      3. สิ่งประดิษฐ หมายถึง ชิ้นงานที่ทําขึ้นเพื่อแกปญหาหรือทํางานตางๆ 
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      4. การแสดงออกทางอารมณหรือจิตใจ ที่เปนผลมาจากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึง       
เชน ภาพเขียน รูปปน หุนจําลอง จิตรกรรมฝาผนัง บทความหรือเรยีงความ  เปนตน 

   อรทัย มูลคํา และคนอื่นๆ (2542: 41-42) ไดกําหนดขั้นตอนการสอนใหผูเรียนเกิดบูรณา
การที่มีชื่อวา สตอริไลน เมททอด (Story Line Method) ไวดังตอไปน้ี   

   แนวทางการจัดการเรียนรู โดยใช Story Line Method 
      1. สังเคราะหและวิเคราะหเน้ือหาของรายวิชา หรือกลุมประสบการณแลวกําหนดองค

รวมแหงองคความรูที่พึงประสงคไวใหชัดเจนในรูปของหัวเรื่อง 
      2. เขียนแผนการสอนโดยใชเสนทางการเดินเรื่อง (Topic Line) เปนกรอบในการเขียน

โดยมีหัวเรื่องเปนตัวกําหนดเนื้อหา 
      3. จัดกิจกรรมตามหัวเรื่องที่กําหนด และจัดเรียงเปนตอน ๆ (Episode) ดวยการใช

คําถามหลักเปนตัวกําหนดกิจกรรมการเรียนรู 
      4. เสนทางเดินเรื่องที่ใชเปนกรอบดําเนินการโดยวิธี Story Line Method ประกอบดวย

ขั้นตอนสําคัญ 4 องก คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิตและเหตุการณ ซึ่งเหตุการณแตละองกจะ
ประกอบดวยประเด็นหลักบางประเด็นที่ยกขึ้นมาพิจารณาเปนพิเศษ โดยการตั้งคําถามแลวให
นักเรียนไปคนควาหาคําตอบ คําถามนี้จะโยงไปยังคําตอบที่สัมพันธกับเนื้อหาวิชาตางๆ 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการบูรณการ Story Line Method 

 
               ที่มา: อรทัย มูลคํา และคนอื่นๆ 2542: 41-422 
 

       5. องกทั้ง 4 ของเสนทางการดําเนินเรื่อง 
          จากขั้นตอนในการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการบูรณาการ ทั้งหมดที่กลาวมาพอสรุป

เปนขั้นตอนได 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
           1. ขั้นนํา ครูเปนผูสรางประเด็นหรือนํานักเรียนเขาสูปญหา โดยนํานักเรียนเขาสู

สถานการณจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของตัวนักเรียนเอง 
           2. ขั้นปฏิบัติ นักเรียนนําผลจากการไดรับประสบการณจริงที่ได จากขั้นนํา มา

วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา หรือพัฒนางานโดยกระบวนการกลุม แลวบูรณาการ
เน้ือหาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกันไวดวยกัน 

องกท่ี 1 
ประเด็นหลัก/ 
คําถามนํา 

องกท่ี 2 
ประเด็นหลัก/
คําถามนํา 

องกท่ี 3 
ประเด็นหลัก/
คําถามนํา 

องกท่ี 4 
ประเด็นหลัก/ 
คําถามนํา 
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            3. ขั้นสรุป นักเรียนแตละกลุมนําผลการวิเคราะห มาแกไขปญหาหรือการพัฒนา
นั้น ไปสูการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการแกไข หรือพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของกลุม โดยมีผูสอนเปนผู
แนะแนวทาง 

            4. ขั้นประเมินผล ทุกกลุมนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาชิ้นงานที่
ไดรับการแกไขหรือปรับปรุงแลวตอทุกกลุมรวมกัน ผูสอนเปนผูชี้แนะแนวทางที่ถูกตองและเชื่อมโยง
การแกไขปญหาหรือพัฒนางานแตละกลุมใหเกิดการบูรณาการระหวางกัน 

 
             1.9 การจัดเน้ือหาวิชาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2543: 181-182) ไดกลาววาแนวโนมใหมทางการศึกษามีจุดเนนอยู  
2 ประการ คือ ความสนใจ ความสามารถและความตองการของผูเรียนกับการปรับมาตราฐานความ
เปนอยูของสังคม ซึ่งไดกลาวถึง เทคนิคการสอนบูรณาการวา มีจุดมุงหมายที่ตองการใหเกิดการบูร
ณาการของแตละบุคคล และใหผูเรียนทํากิจกรรมเปนหนวยการเรียน ซึ่งหมายถึง ผสมผสานวิชาใน
แงมุมตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนนําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันไดดีขึ้น เพราะปญหาตางๆ 
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันน้ัน ไมไดแบงออกเปนแงมุมใดโดยเฉพาะ 

  การบูรณาการ มีจุดเนนที่การพัฒนาบุคลิกภาพอยางผสมผสานกลมกลืน เทคนิคการสอน
แบบบูรณาการ เปนการสอนที่มีปญหาทํานองเดียวกับชีวิตจริง เปนแกนกลางและมีการสราง
ประสบการณแกผูเรียนใหกวางขึ้น และใหมีการผสมกลมกลืนระหวางบุคลิกภาพสวนตัวและสังคม
ของผูเรียน เทคนิคการสอนเหลานี้ จะชวยใหครูสอนเปนหนวยได 

  ตัวอยางเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 
1.  เทคนิคการยกตัวอยางโจทยปญหา 

         1.1 ผูสอนควรยกตวัอยางไดทันทีทันใด ตัวอยางงายๆ 
         1.2 ยกตัวอยางจากหนังสืออ่ืนที่นอกจากตัวอยางจากหนังสือแบบเรียน 
         1.3 ยกตัวอยางจากสิ่งแวดลอมในชีวติประจําวัน 
         1.4 หากลวธิีการยกตัวอยางที่แปลกๆ 
     2. เทคนคิการใชวัสดุประกอบการสอน 
         2.1 ใหผูเรียนชวยกันทําวัสดุประกอบการสอน 

         2.2 ผูสอนควรเลือกใชวัสดุจากสิ่งแวดลอมและควรเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหา 
         2.3 ผูสอนควรรูจักเลือกใชวสัดุประกอบการสอนที่งายและประหยัด เพ่ือใหเขากับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
     3. เทคนคิการสรางและการใชภาพ 
        3.1 การใชภาพลายเสนงายๆ 
        3.2 การใชภาพสําเร็จรูปประกอบการสอน ผูสอนบางคนไมสามารถวาดรูปลายเสนได 

ก็อาจใชภาพสําเร็จรูปที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ วารสาร 
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      4. เทคนคิดานการนันทนาการ 
         4.1 ใชเพลงประกอบการสอน จะชวยกลอมเกลาอารมณของผูเรียน ทําใหผูเรียนไม

เครียด 
         4.2  การใชคําประพันธประเภทรอยกรอง ครูควรเขียนใสแผนภูมิไวเพ่ือสรุปบทเรียน

หรือนําเขาสูบทเรียน 
          4.3  การใชเกมประกอบ ผูที่เปนครูควรจะไดศกึษาทั้งเกมที่ใชประกอบการสอนใน

หองเรียนและเกมลับสมองโดยทั่วไป 

      จากขอความที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา หนวยการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะมี
ลักษณะที่สําคญัดังน้ีคือ 

       1. มีลักษณะเปนหนวย ซึ่งจะมีแกนของหนอยอาจเปนแกนที่หัวเรื่อง แกนที่เปน
ปญหา แกนที่เปนความคิดรวบยอด ฯลฯ 

        2. ลักษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาตางๆ และวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        3. มีสื่อเอกสารสอนหลายประเภท 
      สําหรับในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยจะสรางแผนการสอนแบบบูรณาการ โดยวิธีการสอน

แบบบูรณาการเชิงเนื้อหา โดยยึดแบบบูรณาการแบบสอดแทรกวิชา มาใชการทําวิจัย กําหนดหัว
เรื่อง คือเรื่องงานและพลังงาน สวนขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดบูรณาการ
แกผูเรียนน้ัน ผูวิจัยไดใชขั้นตอนการสอนใหเกิดการบูรณาการของ ประยูรศรี สูยะสุมานนท  มาเปน
แนวทางหลักในการจัดการเรียนการรูวิชาฟสิกส โดยปรับกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของใหเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรูวิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 เรื่องงานและพลังงาน 

 
                1.10  หลักการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

   วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 16) ไดกลาวถึงหลักการที่สําคัญในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการวา 

           1. ตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
           2. เนนการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และจริยธรรมที่ถูกตอง 
           3. ใหผูเรียนไดรวมกันทํางานกลุม 
           4. จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน 
           5. จัดบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนกลาคิด กลาทํา นอกจากที่กลาวมาแลว 
    อรทัย คํามูล และคนอื่นๆ (2542: 16) กลาวถึงสิ่งที่ตองคํานงึการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการวา 
           1. หัวเรื่องตองสัมพันธกับเรื่องอ่ืนไดอยางกวางขวาง 
           2. การสรางกิจกรรมทุกกิจกรรมตองเหมาะสมกับความเปนจริง 
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            3. กิจกรรมทุกกิจกรรมควรตอเนื่องกัน 
            4. เปดโอกาสใหผูเรียนปรับปรุงและพัฒนางานตลอดเวลา 
      กิจกรรมที่สามารถนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ไดแก 
            1. การรายงาน 
            2. การอภิปราย 
            3. กรณีตัวอยาง 

            4. การแสดงละคร 
            5. การศึกษานอกสถานที ่
            6. การเชิญวทิยาการมาบรรยาย 
            7. การสาธิต และการทดลอง 
            8. การสัมภาษณบุคคล 
            9. การจัดนิทรรศการ 
  สรุปไดวาในการเลือกเนื้อหาวิชาที่จะทําการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนั้นเนื้อหาวิชา

ที่มาสอนควรจะกําหนดออกมาเปนหนวยที่มีความสมบูรณในเรื่องความสัมพันธระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับการนําไปใชในชีวิตจริง ความเหมาะสมระหวางความยากงายของ
เน้ือหาภายในหนวยสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่นํามาใชประกอบการพัฒนาการดานตางๆ ที่
จะเกิดขึ้นของผูเรียนสําหรับในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกเน้ือ หาจุดประสงคการเรียนรูวิชาฟสิกส  
มาเปนสาระในการกําหนดหนวยการเรียนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่จะสราง
ขึ้น เพราะเปนเนื้อหาที่เหมาะสมในดานตางๆ ที่กลาวมาขางตน 

 
               1.11 การประเมนิผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

  วิเศษ ชิณวงศ (2544: 27-28) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนั้นสอดคลองกับการจัด
กระบวนการเรียนรูตามแนวปฏิรูปที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ นักเรียนไดเรียนรูจากการไดคิด
และปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนัดของตนเองอยางมีความสุข เรียนรูจากกลุมและเพ่ือน
เรียนรูอยางเปนองครวม (บูรณาการเขาดวยกัน) และเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูของตนเอง 
ดังนั้นการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนดังกลาวตองสอดคลองกับสภาพจริงคือการ
ประเมินความสามารถ เริ่มตั้งแตการประเมินการคิดวางแผน กระบวนการทํางาน คุณธรรม 
จริยธรรมระหวางการทํางาน ความตั้งใจ จนมีผลงานที่สําเร็จเปนชิ้นงานตามเปาหมาย วิธีการ
ประเมินจะตองหลากหลายที่ตอเน่ือง โดยมีการประเมินตลอดเวลาตามกิจกรรมการเรียนรู ใชวิธีการ
สังเกต ตรวจสอบรายงาน บันทึกการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือภายในกลุมการประเมินชิ้นงาน
หรือบางครั้งอาจมีการประเมินความรูควบคูกันไปดวย 
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   นอกจากนี้ควรมีการประเมินแบบอิงการปฏิบัติ (Performance - Based) และการประเมิน
แบบอิงการสังเกต (Observation - Based) ซึ่งชวยใหครูและนักเรียนสามารถบูรณาการการเรียน
การสอนกับการประเมินผลเขาดวยกัน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมใหสมบูรณที่ยิ่งขึ้น
และการสอนกับการประเมินจะไมแยกจากกัน ทั้งครูและนักเรียนมีสวนรวมในการสอนและการ
ประเมินจึงทําใหการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สัมพันธกับชีวิตจริงมากที่สุด 

 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
   2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  คัสแลน และ สโตน (ภพ เลาหะไพบูลย. 2542: 128-129 อางอิงจาก Kuslan; & 

Stone.1968) ไดกลาววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่ครูและนักเรียนไดศึกษา
ปรากฏการณทางวิทยาศาสตรดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และดวยจิตใจเปนนักวิทยาศาสตร หรือ
อาจใหนิยามเชิงปฏิบัติการของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรวาเปนการสอนที่มีลักษณะ
ดังนี้  

1. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การวัด การประมาณคา การ 
ทํานาย การเปรียบเทียบ การจําแนกประเภท การทดลอง การสื่อความหมายขอมูล การลงความ
คิดเห็นจากขอมูล การวิเคราะห การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป นักเรียนและครูมีความเคยชิน
ในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรจนเปนนิสัย 

        2. เวลาไมใชสิ่งสําคัญ ไมตองรีบรอนสอนใหจบตามหัวขอ ใหทันตามกําหนดตอง
เรงรัดเวลา 

        3. นักเรียนจะตองไมทราบคําตอบลวงหนา ควรเลือกหนังสือเรียนและคูมือที่ถาม
คําถามเปนปญหา และเสนอแนะแนวทางในการหาคําตอบ แตไมบอกคําตอบ 

        4. นักเรียนมีความสนใจที่จะหาคําตอบ 
        5. เน้ือหาในการสืบเสาะหาความรู ไมจําเปนตองตอเน่ือง หรือสัมพันธกับเน้ือหาที่

นักเรียนเรียนมาแลวหรือกําลังจะเรียนตอไป 
        6. การเรียนการสอนเนนคําถามคําวา “ทําไม” ตัวอยางคําถาม เชน “เราทราบได

อยางไร” “เราพอใจกับขอสันนิษฐานไหม”และ “เราพอใจกับขอสรุปนี้ไหม” เปนลักษณะของการสืบ
เสาะหาความรู 

        7. ปญหาบางอยางจําเปนตองระบุใหชัดเจน และตั้งปญหาใหแคบเขามาจนพอที่จะให
นักเรียนแกปญหาในชั้นเรียนได 

        8. ใหนักเรียนในชั้นเรียนชวยกันตั้งขอสมมติฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการสืบเสาะหา
ความรู 

        9. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเสนอแนวทางในการเก็บขอมูลจากการทดลอง
การสังเกต การอาน และแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอ่ืนๆ 
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       10. มีการรวมมือกันในการประเมินแนวทางในการปฏิบัติการ ระบุขอสันนิษฐาน
ขอจํากัด และความยากใหชัดเจนทุกครั้ง 

       11. นักเรียนทําการสํารวจ เก็บขอมูล โดยชวยกันทําเปนกลุมเล็กๆ ทําทั้งชั้นและทํา
เปนรายบุคคลในการเก็บขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

       12. นักเรียนสรุปขอมูลที่ได และนําไปสูการสรุปขอสมมติฐาน และใชความพยายามที่
จะใหมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตรใหได 

       13. ขอสรุปและคําอธิบายตางๆ เปนประโยชนในการนํา ไปสูหัวขอเน้ือหาวิชา
วิทยาศาสตร 

    ซัน และโทรวบริดจ (Sund; & Trowbridge. 1974: 53-55) ไดใหความหมายของการ 
สืบเสาะหาความรูไววา เปนการสอนซึ่งแตละบุคคลใชกระบวนการคิดทางสมอง ซึ่งไดแก การสังเกต  
การจัดประเภท การวัด การอธิบาย การอางอิง รวมทั้งคุณลักษณะตางๆ อยางผูใหญ ไดแก  
การกําหนดปญหา การตั้ง สมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การสังเคราะหความรู  
และจิตวิทยาศาสตร ครูมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู คิดแกปญหาโดยใชการ
ทดลอง และอภิปรายซักถามเปนกิจกรรมหลักในการสอน   

     กูด (Good. 1973: 303) ใหคําจํากัดความของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปน  
2 ประการดวยกัน คือ 

        1. ความหมายทางการศึกษาวิทยาศาสตร การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนเทคนิค
หรือกลวิธีเฉพาะประการหนึ่ง ในการจัดใหเกิดการเรียนรูเน้ือหาบางอยางของวิชาวิทยาศาสตร โดย
การกระตุนใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็นและเสาะแสวงหาความรู โดยการถามคําถามและ
พยายามคนหาคําตอบใหพบดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนโดยการแกปญหาในกิจกรรมการเรียน  
ที่จัดขึ้น (Problem-Solving Approach) ซึ่งปรากฏการณใหมๆ ที่นักเรียนเผชิญในแตละครั้งจะเปน
ตัวกระตุนการคิดกับการสังเกตกับสิ่งที่สรุปพาดพิงอยางชัดเจน ประดิษฐคิดคน ตีความหมายภายใต
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่สุด การใชวิธีการอยางชาญฉลาดสามารถทดสอบไดและการสรุปอยางมี
เหตุผล 

         2. ความหมายของการสืบเสาะหาความรู เปนแบบเดียวกับการสอนโดยวิธีการ
แกปญหา (Problem-Solving Approach) ไดระบุลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

             2.1 เปนการเรียนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
             2.2 นักเรียนใชวธิีการทางวทิยาศาสตรในการทํากิจกรรมนี ้
     จิรพันธุ ทัศนศรี (2548: 24) สรุปไววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการหนึ่งที่

มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหาความรู คิด และแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีระบบของ
การคิด ใชระบวนการของการคนควาหาความรู ซึ่งประกอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ครูมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือตอการ
เรียนรู คิดแกปญหาโดยใชการทดลอง และอภิปรายซักถามเปนกิจกรรมหลักในการสอน 
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   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 49) ไดสรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ไววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการหนึ่งที่มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหา
ความรู ซึ่งประกอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ครูมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู คิดแกปญหาโดยใชการทดลอง
และอภิปรายซักถามเปนกิจกรรมหลักในการสอน 

   มนมนัส สุดสิน (2543: 39) ไดสรุปไววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการหนึ่งที่
มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู คิด และแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีระบบของการคิด 
ใชกระบวนการของการคนควาหาความรู ซึ่งประกอบดวย วิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ครูมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือ
ตอการเรียนรู คิดแกปญหาโดยใชการทดลองและอภิปรายซักถามเปนกิจกรรมหลักในการสอน 

   ภพ เลาหไพบูลย (2542: 123) ไดกลาววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่
เนนกระบวนการแสวงหาความรู ที่จะชวยใหนักเรียนคนพบความจรงิตางๆ ดวยตนเอง ใหนักเรยีนมี
ประสบการณตรงในการเรียนรูเน้ือหาวิชา 

   จากความหมายของการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูดังกลาว สามารถสรุปไดวา
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหผูเรียน
เปนศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรมของการเรียนการสอน และมุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษา
คนควาหาความรู และแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีเหตุผลโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
โดยผูสอนมีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู 

 
   2.2  หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีรากฐานมาจากจิตวิทยาในเรื่องการพัฒนาทาง

สมองของเพียเจต (ลัดดา สุขปรีดี. 2523: 57; อางอิงจาก Pieget. 1962: 61) ที่วา คนมีขบวนการ
คิดเปนสองประการ คือ มีโครงสรางความคิดเดิมจึงสามารถนําเอาความคิดเดิมมาเปนแนวคิดใหเกิด
ความรูใหมได ดังน้ันโครงสรางของกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูจึงมี 2 ขั้นตอน 
คือ 

  ขั้นที่ 1 Assimilative Structure คือขั้นเราใหเด็กนําความรูเดิมมาใชเปนแนวทางในการคิด 
  ขั้นที่ 2 Accommodative Structure ในกรณีที่ความรูเดิมเปนแนวทางใหเกิดความรูใหม

นั้นไมตรงกับความรูใหมก็จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางเพ่ือใหเขาใจความรูใหม 
  ซัน (สุวัฒก นิยมคา. 2531: 115; อางอิงจาก Sund. 1973. Student-CenteredTeaching 

in Secondary School) ไดระบุถึงหลักจิตวิทยาของการเรียนรูที่เปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูไววา 
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      1. ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุด ก็ตอเม่ือนักเรียนได
เกี่ยวของกับการคนหาความรูนั้นๆ โดยตรง มากกวาการที่จะบอกเลาใหนักเรียนฟง 

      2. การเรียนรูจะเกิดไดดีที่สุด เม่ือสถานการณแวดลอมในการเรียนยั่วยุใหนักเรียน
อยากเรียน ไมใชบังคับ และผูสอนตองจัดกิจกรรมที่นําไปสูความสําเร็จในการคนควาแทนที่จะให
นักเรียนเกิดความลมเหลว 

                3. วิธีการสอนของครูจะตองสงเสริมความคิดใหนักเรียนคิดเปน มีความคิดสรางสรรค
ใหโอกาสนักเรียนไดใชความคิดของตนเองใหมากที่สุด 
 จากหลักจิตวิทยาดังกลาว สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนั้น ผูสอน
มีสวนสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษา
คนควาหาความรู ดวยตนเองโดยใชความรู เดิมมาเปนแนวทางในการคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม และ
สรุปเปนความรูของตนเอง และเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคของตนเองใหมาก
ที่สุด 

 
     2.3 ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 มารค วินซิติ และ เฮเลนบัทเทเมอร [Mark Windschiti; & Helen Buttemer. 2000; 
อางอิงจาก National Science Education (NRC. 1996), Benchmarks for Science Literacy 
(AAAS. 1993)] ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเบื้องตน โดยอาศัยความรูเดิม
ของผูเรียนเปนหลัก แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 

1.  การตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยใครรูหรือการระบุปญหา 
2.  การสืบเสาะหาความรูเพ่ือตอบคําถาม 
3.  การวิเคราะหและอธิบายสิ่งที่คนพบอยางสมเหตุผล 

  แตละขั้นตอนมีความสําคัญ แตขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนาจะเปนการวิเคราะหและอธิบาย
สิ่งที่คนพบ เพราะขั้นน้ีผูเรียนเปนผูสรางความรูหรือแนวความคิดขึ้นใหม โดยอางอิงถึงหลักฐาน
ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสังเกตหรือทดลอง และเชื่อมโยงองคความรูที่มีอยูเดิมกับการสรุปที่ได
จากการคนพบอยางสมเหตุสมผล 
  เอเซป (ASEP) (Australian Science Education Project. 1974: 81) ไดกําหนด
ขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรูไวดังนี้ 
   1. สรางสถานการณที่เราใหเกิดการสืบเสาะหาความรู 
   2. คนควาแกปญหาที่ตองการสืบเสาะหาความรู 
   3. สรุปผลการสืบเสาะหาความรู 
   จากขั้นตอนทั้งสามขางตนที่กลาวมาจะตองอาศัยการกําหนดและนิยามปญหา และการ
คนควาเพื่อแกปญหาแทรกอยูระหวางขั้นตอนทั้งสามดวย 
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      การสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู ถูกเสนอโดยนักฟสิกสชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อโรเบิรด 
คารพลัส (Robert Karplus) ที่เร่ิมตนใชในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเพื่อกระตุนให
นักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรและชวยลดความนาเบื่อของการเรียนในหองเรียน ตอมา
ไดมีกลุมนักการศึกษานําวิธีการนี้มาใชอยางแพรหลาย และมีการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนในการ
เรียนการสอนแตกตางกัน นักการศึกษากลุม BSCS (Biological Science Curriculum Study) ไดนํา
วิธีการเรียนการสอนมาใชพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและไดเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอน
ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน (นันทิยา บุญเคลือบ; และคณะ. 2540: 12-13) ดังนี้ 

1.  การนําเขาสูบทเรียน (Engagement) ขั้นนี้จะมีลักษณะเปนการแนะนําบทเรียน 
กิจกรรมจะประกอบไปดวยการซักถามปญหา การทบทวนความรูเดิม การกําหนดกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นในการเรียนการสอนและเปาหมายที่ตองการ 

2. การสํารวจ (Exploration) ขั้นนี้จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชแนวความคิดที่มีอยู 
แลวจัดความสัมพันธกับหัวขอที่กําลังจะเรียนใหเขาเปนหมวดหมู ถาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ทดลอง การสํารวจการสืบคนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเทคนิคและความรูทางการปฏิบัติ 
จะดําเนินไปดวยตัวนักเรียนเองโดยมีครูทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนําหรือผูเร่ิมตนในกรณีที่นักเรียน
ไมสามารถหาจุดเริ่มตนได 

3. การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูจะมีการ 
นําความรูที่รวบรวมมาแลวในขั้นที่ 2 มาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาหัวขอหรือแนวคิดที่กําลังศึกษา
อยู กิจกรรมอาจประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการอานและนําขอมูลมาอภิปราย 

4. การลงขอสรุป (Elaboration) ในขั้นตอนนี้จะเนนใหนักเรียนไดนําความรูหรือ 
ขอมูลจากขั้นที่ผานมาแลวมาใช กิจกรรมสวนใหญอาจเปนการอภิปรายภายในกลุมของตนเองเพื่อ
ลงขอสรุปเกิดเปนแนวความคิดหลักขึ้นนักเรียนจะปรับแนวความคิดหลักของตนเองในกรณีที่ไม
สอดคลองหรือคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 

5. การประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายจากการเรียนรูโดยครูเปดโอกาส 
ใหนักเรียนไดตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว โดยการประเมินผลดวยตนเอง
ถึงแนวความคิดหลักที่ไดสรุปไวในขั้นที่ 4 วามีความสอดคลองหรือถูกตองมากนอยเพียงใด รวมทั้ง
มีการยอมรับมากนอยเพียงใด ขอสรุปที่ไดจะนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอไป ทั้งน้ีจะรวมทั้ง
การประเมินผลของครูตอการเรียนรูของนักเรียนดวย 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 219-220)ไดกลาวถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 

1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่ง 
อาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการ
อภิปรายภายในกลุมเรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้นหรือเปน
เร่ืองที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพ่ิงเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนด
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ประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจ ครูอาจใหศึกษาจากสื่อตางๆ หรือเปนผู
กระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นมากอน แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครู
กําลังสนใจเปนเรื่องที่ใชศึกษาเมื่อมีคําถามที่นาสนใจ และนักเรียนสวนใหญยอมรับใหเปนประเด็นที่
ตองการศึกษาจึงรวมกันกําหนดขอบเขต และแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรูประสบการณเดิมหรือความรูจากแหลงตางๆ ที่จะชวย
ใหนําไปสูความเขาใจเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษามากขึ้นและมีแนวทางที่ใชในการสํารวจตรวจสอบ
อยางหลากหลาย 

2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เม่ือทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่ 
สนใจที่จะศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือ
ปรากฎการณตางๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชนทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม  

3. การอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เม่ือไดขอมูลอยางเพียงพอจากการ 
สํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ได
ในรูปตางๆเชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร หรือรูปวาด สรางตาราง ฯลฯ การ
คนพบในขั้นน้ีอาจเปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว โตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนดไว แตผลที่ไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยให
เกิดการเรียนรูได 

4. ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู 
เดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลอง หรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณ 
หรือเหตุการณอ่ืนๆ ถาใชอธิบายเรื่องตางๆ ไดมากก็แสดงวาขอจํากัดเล็กนอย ซึ่งจะชวยให
เชื่อมโยงกับเรื่องตางๆและทําใหเกิดความรูกวางขึ้น 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆวา 
นักเรียนมีความรูอะไรบางอยางไรและมากนอยเพียงใด นําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่อง
อ่ืนๆ การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเร่ืองอ่ืนๆ จะ
นําไปสูขอโตแยงหรือขอจํากัดซ่ึงจะกอใหเปนประเด็นหรือคําถาม หรือปญหาที่จะตองสํารวจ
ตรวจสอบตอไป ทําใหเกิดเปนประบวนการที่ตอเน่ืองกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกวา Inquiry Cycle 
กระบวนการสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎี 
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหไดความรูซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูตอไป 
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สรางความสนใจ 
(Engagement) 

 
 

  ประเมิน                             สํารวจและคนหา    
(Evaluation)                                                                       (Exploration) 

 
วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู 

(Inquiry  Cycle) 
 

ขยายความรู       อธิบายและลงขอสรุป 
            (Explanation)                            (Elaboration) 

 
 

ภาพประกอบ 3 วัฏจักรการเรียนรูแบบสบืเสาะ 
 

             ที่มา: สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

   สมจิตร สวธนไพบูลย (2541: 58) ไดสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูตามแนวของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
คือ 

       1. การอภิปรายกอนการทดลอง (Pre-Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น คิดสงสัย หรือเปนการแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการ
ทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวตอบปญหา 

       2. ปฏิบัติการทดลอง (Experiment Period) เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง
ผูสอนคอยควบคุมดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด คอยกระตุน สนับสนุน เปนที่ปรึกษาอยูดวย 

       3. อภิปรายหลังการทดลอง (Post-Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามเพื่อ
ชวยใหผูเรียนสามารถใชขอมูล หรือผลการทดลองสรุปเปนความรู รวมทั้งการอภิปรายถึง
ขอผิดพลาด (Error) ที่เกิดจากการทดลองดวย 
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    การสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูตามขั้นตอนของ สสวท. มุงใหผูเรียนสืบ
เสาะหาความรูดวยตนเอง จะมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การอภิปรายและการทดลอง การอภิปรายจะ
เกิดจากกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะฝกและปลูกฝงใหผูเรียนรูจักใชความคิดของตนเอง กลาแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น มีเหตุผล สวนการทดลองเปนหัวใจสําคัญของการสอน
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เพราะเปนการฝกฝนหรือทําใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะนําไปสูการคนพบกฎเกณฑทฤษฎีทางวิทยาศาสตรตอไป เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจในโครงสรางของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

 
     อาจเขียนแผนภูมิแสดงไดดังนี้ (ทบวงมหาวิทยาลยั 2525: 6-12) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 โครงสรางของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 
              ที่มา: ทบวงมหาวิทยาลยั: 2525: 6-12 

 
   ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ตามลักษณะที่แสดงในแผนภูมิ สามารถแบงเปน

ขั้นตอนไดดังนี้ 
     1. สรางสถานการณ หรือปญหาจากเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรมเพ่ือ

กระตุนใหนักเรียนคิดและแกปญหานั้นสถานการณควรอยูใกลตัว ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและ
โยงไปสูการออกแบบการทดลองได 

     2. ใชคําถามในการอภิปราย เพ่ือนําไปสูแนวทางการหาคําตอบของปญหา และควรเปน
คําถามที่นํานักเรียนไปสูการคาดคะเนคําตอบที่เปนไปได (สมมติฐาน) 

     3. ใชคําถามเพื่อนําไปสูการออกแบบการทดลอง เทคนิคการทดลอง และความ
ปลอดภัยในการใชอุปกรณ 

สถานการณหรือปญหาที่สราง 

ทําการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

อภิปรายโดยใชคําถามเกี่ยวของกับปญหา 
 
 
อภิปรายโดยใชคําถามจากขอมูลที่ไดจาก 
การทดลอง 
 
นําความรูไปใชกับเรื่องที่จะเรียนตอไปหรอื 
พบเห็นในชวีติประจําวนั 
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     4. ดําเนินการทดลอง และบันทึกผลหรือศึกษาขอมูลแหลงอ่ืนที่ผูอ่ืนทดลองไว แบง
นักเรียนเปนกลุม ครูมีบทบาทในการชวยเหลือ 

     5. ใชคําถามในการอภิปรายเพ่ือสรุปผลการทดลอง การใชคําถามจะตองอาศัยขอมูล
จากการทดลองเปนหลัก เพ่ือนําไปสูการสรุปคําตอบในการแกสถานการณหรือปญหาขางตน และ
ควรจะมีคําถามที่ฝกใหนักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในสถานการณที่พบเห็นในชีวิตประจําวันหรือ
เรื่องที่จะเรียนตอไป 

 จอยซ และ เวล (Joyce and Weil. 1986: 50-62) ไดแบงขั้นตอนของการเรียนรู ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 การสรางสถานการณ ใหนักเรียนตั้งปญหาโดยใชคําถามงายๆ ไมซับซอน 
     ขั้นที่ 2 การซักถามนักเรียน เพ่ืออภิปรายปญหาตามลําดับสถานการณ 
     ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
     ขั้นที่ 4 การสรุปและจัดระบบขอมูล เพ่ือสรางเปนความรูใหม 
     ขั้นที่ 5 การวิเคราะหและนําไปใชประโยชน เพ่ือนําไปใชแกปญหาในสถานการณใหม 
 ซุคแมน (อรางคลักษณ อยูสุข. 2535:31; อางอิงจาก Suchman. 1966: 90-113. Inquiryin 

the Curriculum.) แบงขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. ขั้นเผชญิปญหาหรือสถานการณ ผูสอนจัดสรางสถานการณที่จะใหผูเรียนเผชิญเพ่ือ

เปนการกระตุนการสืบเสาะ อาจเปนการพูด คําถาม กิจกรรมหรือการทดลองก็ได 
    2. ขั้นคิดคนสืบเสาะ ในขั้นน้ีอาจใชคําถาม คําตอบคิดตอกันไปหรือทําการทดลองใหม 

ศึกษาขอมูลใหม หรือผสมผสานวิธีการตางๆ เขาดวยก็ได 
    3. ขั้นสรุปความคิดที่คนพบใหม เปนการสรุปหรือขยายหรือสรางแนวคิดรวบยอดขึ้นซ่ึง

เปนความรูที่พบขั้นสุดทาย 
 มารค วินซิติ และ เฮเลนบัทเทเมอร [Mark Windschiti and Helen Buttemer. 2000 

อางอิงจาก National Science Education (NRC.1996), Benchmarks for Science Literacy 
(AAAS. 1993)] ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรูเบื้องตน โดยอาศัยความรูเดิม
ของผูเรียนเปนหลักแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ               

    1. การตั้งคําถามเกี่ยวกบัสิ่งที่สงสัยใครรูหรือการระบุปญหา 
    2. การสืบเสาะหาความรูเพ่ือตอบคําถาม 
    3. การวิเคราะหและอธิบายสิ่งที่คนพบอยางสมเหตุสมผล 
 แตละขั้นตอนมีความสําคัญ แตขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนาจะเปนการวิเคราะหและอธิบายสิ่งที่

คนพบ เพราะขั้นนี้ผูเรียนเปนผูสรางความรูหรือแนวคิดขึ้นใหม โดยอางอิงถึงหลักฐานขอมูลที่
รวบรวมไดจากการสังเกตหรือทดลอง และเชื่อมโยงองคความรูที่มีอยูเดิมกับการสรุปที่ไดจากการ
คนพบอยางสมเหตุสมผล 
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 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545: 41-43)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู ดังนี้ 
1.  สรางความสนใจจัดสถานการณหรือเรื่องราวนาสนใจ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสังเกต  

สงสัยกระตุนใหผูเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา 
2. สํารวจและคนหาผูเรียนวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน 

และกําหนดทางเลือกที่เปนไปได ผูเรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือรวบรวมขอมูลขอสนเทศหรือปรากฎการณ
ตางๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธีเชน การทดลองการทํากิจกรรมภาคสนาม การศึกษา
ขอมูลจากแหลงเอกสารอางอิงหรือแหลงขอมูลตางๆ ใหไดขอมูลมาอยางเพียงพอสรุปสิ่งที่คาดวาจะ
เปนคําตอบของปญหา 

3. อธิบายและลงขอสรุปผูเรียนนําขอมูล ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและ 
นําเสนอผลในรูปแบบตางๆ การคนพบในขั้นน้ีอาจสนับสนุนหรือโตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม
เกี่ยวของกับประเด็นที่ตั้งไวแตไมวาจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรูได 

4. ขยายความรู นักเรียนนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดทีไ่ด 
คนควาเพิ่มเตมิ หรือนําขอสรุปที่ไดไปอธบิายเหตุการณอ่ืนๆ 

5. ประเมินเปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วาผูเรียนมีความรูอะไรบาง  
อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นน้ีจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ 

  สรุปไดวา การเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) หมายถึงกระบวนการแสวงหา 
ความรู การสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ โดยใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติเพ่ือใหนักเรียนได
คนพบความรู เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายและสรางองคความรูดวย
ตนเอง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุปขั้นขยายความรู และขั้นประเมิน 

  พิมพันธ  เดชะคุปต (2544: 59-60) ไดกลาวถึงคุณภาพของวิธีสอนแบบสืบสอบ โดยครู 
มีบทบาทดังนี้ 

1. สรางสถานการณหรือปญหาใหสอดคลองกับเรื่องที่จะสอนโดยการสนทนา สาธิตและ 
ใชอุปกรณประกอบการสอน เพื่อจะนําไปสูประเด็นใหมีการอภิปรายเปนการนําเขาสูบทเรียน 

2. ครูอธิบายวัตถุประสงคของเรื่องที่จะศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่ครูกําหนดปญหาและวาง 
แผนการทดลองให สําหรับกรณีที่นักเรียนเปนผูกําหนดปญหาเองครูควรอธบิายวตัถุประสงคทัว่ๆไป
ของเรื่องที่จะศึกษา 

3. ครูใชเทคนิคการถามคําถาม เพ่ือใหไดมีการอภิปรายคําตอบที่จะเปนแนวทางการ 
ตั้งสมมติฐานตลอดจนการสรุปผล 

4. กระตุนใหนักเรียนถามคําถาม หรือพยายามเชื่อมโยงคําตอบของนักเรียนไปสูคําถาม 
ใหมเพ่ือชวยขยายแนวคิด หรือขยายคําตอบเดิมใหชดัเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น 

5. ระหวางนักเรยีนทําการทดลอง ครูควรสงัเกตใหความชวยเหลือ 
6. ครูพยายามกระตุนใหนักเรยีนหาวิธีแกปญหาหลายวธิแีละใชทักษะกระบวนการ 

วิทยาศาสตรชวยในการแกปญหา 
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7. วิธีแนะนําของครูในการแกปญหาดวยนักเรียนเริ่มจากวธิีงายไปยังวธิกีารที่ 
สลับซับซอน 

8. การใชวธิีใหนกัเรียนสืบสอบเองนั้นเหมาะสมกับประสบการณเดิมและความสามารถ 
ของนักเรียน 

9. ครูใชเทคนิคการสอนอื่นๆ เชน การเสริมแรง การเราความสนใจ สื่อการสอน กระตุน 
ใหนักเรียนสนใจอยากสืบเสาะหาความรู 

  บทบาทหนาที่ของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ ครูเปดโอกาสใหนักเรียน 
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยตัวนักเรียนเอง โดยครูเปนผูตั้งคําถามตางๆที่จะชวยกระตุนให
นักเรียนคนหาความรูดวยตนเอง สรางสถานการณ จัดหาวัสดุอุปกรณ อํานวยความสะดวกใน
การศึกษาคนควา ตรวจสอบ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเอง 

  จากขั้นตอนของการจัดการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา ขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเร่ิมตนดวยการที่ผูสอนสรางสถานการณหรือปญหาใหกับนักเรียน 
อาจจะเปนการพูดหรือการใชคําถาม เพ่ือสรางความสนใจใหกับนักเรียน ใหนักเรียนรวมกันคิดหรือ
คาดคะเนแนวทางในการแกปญหาน้ันจากนั้น ใหนักเรียนทําการศึกษาคนควาหาคําตอบโดยการ
ทดลองหรือวิธีการอ่ืนๆ เขาชวยก็ได เม่ือไดขอมูลแลวก็สรุปหรือสรางแนวคิดรวบยอดขึ้นใหมซึ่งเปน
ความรูที่พบขั้นสุดทาย 

 

   2.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2546: 9-10) กลาววาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ครูมี

บทบาทดังนี้ 
       1. ตองรูจักใชคําถาม 
       2. อดทนที่จะไมบอกคําตอบ แตตองกระตุนและเสริมพลังใหนกัเรียนคนหาคําตอบเอง 
       3. ตองใหกําลังใจ ใหนักเรียนมีความพยายาม 
       4. รูวาธรรมชาติของนักเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ดังน้ันการถามนําใหนักเรียน

อาจคิดไมเหมือนกันบางครั้งอาจตองบอกใหบาง 
       5. เขาใจและรูความหมายของพฤตกิรรมที่นักเรียนแสดงออก 
       6. มีเทคนิคในการจดัการใหนักเรียนแกปญหา 
       7. อดทนที่จะฟงคําถามและคําตอบของนักเรียน แมวาคําถาม คําตอบเหลานั้นอาจไม

ชัดเจน 
       8. รูวิธีบริหารจัดการชั้น เรียน ใหนักเรียนมีอิสระในการคิด การศึกษาคนควาโดยไม

เสียระเบียบของชั้นเรียน 
       9. รูจักนําขอผิดพลาดมาใชเปนโอกาสในการสรางสรรคแนวคิดในการคนควาทดลอง

ใหม 
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   ชุติมา วัฒนะคีรี (2540: 162) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูไว ดังนี้ 

      1. แนะนํานักเรียนและกระตุนความสนใจของนักเรียน 
      2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่จําเปน 
      3. คอยชวยเหลือใหคําแนะนําขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน เชน ถามคําถามอธิบาย

ขอของใจบางอยาง 
      4. แนะนําศัพทใหมๆ ที่พบขณะทําการทดลอง เชน ละลาย ขยายตัว แรงดัน อุณหภูมิ 
      5. กระตุนใหนักเรียนบันทึกขอมูล และอภิปรายผลที่ไดจากการทดลอง 
   สถาบันสงเสริมการสอนการสอนวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี (2519: 6-7) ไดเสนอแนะ

สําหรับครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวดังนี้ 
      1. ควรมีการเตรียมลวงหนา ทั้งน้ีเพ่ือชวยใหครูมีความมั่นใจตอเนื้อหาของบทเรียน

ไดมากขึ้นครูควรจะไดทดลองกอนจะเขาไปสอนในชั้นเพ่ือดูผลหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นวาเปนอยางไร
ควรสํารวจอุปกรณและสารเคมีที่จะใชวามีความพรอมสําหรับนักเรียนหรือไมตลอดจนการวาง
แผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะนํานักเรียนเขาสูขอสรุปโดยไมใชเวลานานเกินไป 

      2. ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงควร
กระตุนใหนักเรียนรูจักทําการทดลอง และรวมอภิปรายทุกคน โดยนําเอาเทคนิคและการสอนตางๆ 
เชน การนําเขาสูบทเรียน การใชคําถามตลอดจนการเสริมแรงมาใชใหเปนประโยชน ซึ่งจะทําใหการ
เรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา 

      3. ครูควรเลือกการใชคําถามที่มีความยากงาย พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน
ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสูงใหไดใชความสามารถของตนอยางเต็มที่                
ในขณะเดียวกันก็ไมทําใหนักเรียนที่มีความสามารถเสียกําลังใจ 

      4. เม่ือนักเรียนถามอยาบอกคําตอบทันที ควรใหคําแนะนําเพื่อที่จะชวยใหนักเรียนหา
คําตอบไดเอง ควรใหความสนใจตอคําถามของนักเรียนทุกคน แมวาคําถามนั้นจะไมเกี่ยวกับเร่ืองที่
กําลังเรียนอยู ครูควรแจงใหนักเรียนทราบและเบนความสนใจของนักเรียนมาสูเร่ืองที่กําลังอภิปราย
อยู สําหรับปญหาที่นักเรียนถามนั้นควรจะหยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง 

      5. เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการเรียนที่มีการอภิปราย
ซักถามระหวางครูและนักเรียนตลอดเวลาอาจมีบางโอกาสที่ครูไมสามารถตอบปญหาที่นักเรียน
ซักถามได  ควรจะชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวาครูไมใชผูรอบรูในปญหาทุกอยาง แตครูและนักเรียนควร
จะไดคนหาคําตอบรวมกัน 

      6. อยาใหนักเรียนสรุปแนวคิด หรือหลักเกณฑเร็วเกินไปเม่ือยังมีขอมูลไมเพียงพอและ
แนนอนที่จะเชื่อถือได ครูควรแนะนําที่จะใหนักเรียนไดทดลองซ้ําอีกหน ไดผลการทดลองที่มีความ
ม่ันใจไดเพียงพอจึงสรุป 
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       7. ครูควรนําการสอนแบบอื่นๆ เชน การสาธิต หรือการใชคําอธิบายมาใชเพ่ิมเติม         
เม่ือมีความจําเปนหรือโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการเหลานี้จะชวยเสรมิการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูใหไดผลดียิ่งขึ้น 

  วีระชาติ สวนไพรินทร (2531: 40-41)ไดใหขอเสนอแนะสําหรับครูในการสอนสืบเสาะหา
ความรูใหเปนผูมีคุณลักษณะดังนี้ 

       1. ผูสอนกระตุนใหเด็กคิดโดยการสรางสถานการณชักชวนใหเด็กตั้งคําถามสอบสวน
ตามลําดับขั้นของคําถามแบบสืบสวนสอบสวน 

       2. ผูสอนใหการหนุนกําลัง เม่ือเด็กถามมาก็ใหแรงหนุนยอมรับในคําถามนั้นกลาวชม
และชวยปรับปรุงในคําถามเพื่อใหนักเรียนเขาใจในคําถามใหกระจางดีขึ้น 

       3. ผูสอนทวนกลับ ครูจะเปนผูทบทวนคําถามอยูบอยๆ เพ่ือพิจารณาดูวา นักเรียนมี
ความเขาใจอยางไร 

       4. ผูสอนเปนผูกํากับแนะนํา ครูจะชี้แนวทางเพื่อใหเกิดความคิดตามแนวทางที่ถูกตอง 
ควบคุมเม่ือเด็กออกนอกลูนอกทาง 

       5. ครูเปนผูจัดระเบียบ ครูดําเนินการจัดชั้นเรียนใหเหมาะสมกับวิธีสอน การสราง
บรรยากาศใหเหมาะสม โดยจัดเปนกลุมหรือชั้นตามลักษณะของนักเรียน เพ่ือใหการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

       6. ครูเปนผูสรางแรงจูงใจ ครูจะชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียน 
   จากบทบาทหนาที่ของครูในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สรุปไดวา ครูจะเปน

ผูสรางสถานการณหรือปญหาใหกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสงสัยอยากรู อยากเห็น เปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยตนเอง จัดหาอุปกรณในการทํากิจกรรมเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน และตั้งคําถามตางๆ เพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถสรุปผลจากการ
ทดลอง หรือการทํากิจกรรมไดดวยตนเอง 

   บทบาทของนักเรียนในการสืบเสาะหาความรูนี้  สสวท. พูดไวชัดเจนวา ในบทเรียน
ตองการใหนักเรียนคนพบคําตอบและสรุปไดดวยตนเอง หมายความวา นักเรียนมีสวนรวมในการ
คนหาความรูอยางมาก ความรูมิใชมาจากครูทั้งหมด ที่มาจากครูมีเพียงสวนนอย เปนแตเพียง
สวนประกอบเทานั้นนักเรียนเปนผูทดลอง สังเกต บันทึกขอมูล และในที่สุดเปนผูสรุปองคความรู
นักเรียนไดคนพบความรูโดยผานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูจะทําหนาที่เปนผูชวยหรือ
ผูใหคําแนะนําเทานั้นแตไมใชผูใหคําตอบโดยสิ้นเชิง เม่ือนักเรียนมีขอขัดของตอนใด ครูจะหาวิธี
ตอบคําถามนักเรียนในแนวที่จะกระตุนใหคิด และพยายามแนะนํานักเรียนไปสูขอสรุปที่ถูกตอง 
(สุวัฒกนิยมคา. 2531: 560-563) 
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บทบาทในเรื่องบทบาทของนักเรียนถาดูแผนภูมิของสสวท.จะเห็นวานักเรียนคือผูคนหา
คําตอบ 

 
 
 

 

 
         ทักษะ 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภูมิการสืบเสาะหาความรูของ สสวท. 
 

              ที่มา: สุวัฒก นิยมคา. 2531: 560-563 
 

    พันธทอง ชุมนุม (2544: 56) ไดกลาวถึงหนาที่และบทบาทของผูเรียนในการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ในกิจกรรมการทดลอง มีดังนี้ 

       1. สํารวจอุปกรณ 
       2. สังเกตปรากฏการณที่สังเกตได 
       3. รายงานผลการสืบเสาะหรือผลการสังเกต 
       4. สืบเสาะหาหลักการทั่วไปจากขอมูลและตั้งสมมติฐาน 
       5. เสนอแนะการทดลองและการทดสอบ 
       6. สังเกตและบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ 
       7. อภิปรายมโนมติของรูปแบบทีสรางขึ้นซ่ึงสามารถนําไปใชในขั้นตอนการสํารวจได 
       8. ขยายมโนมติโดยผานขั้นตอนการสํารวจ ตามขอชี้แนะของมโมติ 
  

                  2.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
    ภพ เลาหไพบูลย (2542: 156-157)ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรูไว ดังนี้ 
    ขอดีของการสอนแบบสบืเสาะหาความรูมีดังนี้ คือ 
       1. นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ไดศึกษาคนควาดวยตนเองจึงมี

ความอยากรูอยูตลอดเวลา 
       2. นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิด และฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรู วิธีจัดระบบ

ความคิดและวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรู คงทนและถายโยงการเรียนรูไดกลาวคือ ทํา
ใหสามารถจดจําไดนาน และนําไปใชสถานการณใหมอีกดวย 

       3. นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
       4. นักเรียนสามารถเรยีนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น 
       5. นักเรียนจะเปนผูทีมี่เจตคตทิี่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

แนวความคิด 
หรือทฤษฎี 

นักเรียน 

การทดลอง 
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 ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
      1. ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง 
      2. ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้น ไมทําใหนาสงสัยแปลกใจ จะทําใหนักเรียนเบื่อหนาย

และถาครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการสอนวิธีนี้มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไปจะทํา
ใหนักเรียนไมมีโอกาสสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 

      3. นักเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ํา และเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจจะไม
สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองได 

      4. นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอ ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา และ
นักเรียนที่ตองการแรงกระตุนเพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากๆ อาจจะพอตอบคําถาม
ได แตนักเรียนจะไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้เทาที่ควร 

      5. ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมออาจทําใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษาคนควา
ลดลง 

   จอยซ และเวล (Joyce and Weil. 1986: 67) กลาววาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมี
ขอดีดังนี้ 

      1. เปนวธิีที่ยัว่ยุใหนักเรียนตองการเรียนรูดวยตนเอง 
      2. เปนวิธีการสอนที่ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสงเสริมประสบการณ

ทางวิทยาศาสตรที่มีคุณคาใหกับนักเรียน 
      3. เปนวิธีสอนที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน ฝกใหรู จักการทํางานเปนกลุม

ตามระบบประชาธิปไตย 
  สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนั้น เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่จะไดผลดี

เพราะนักเรียนไดใชความคิด ลงมือทดลอง และสรุปผลการทดลองหรือทํากิจกรรมดวยตนเอง โดย
ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจ จดจํา ในสิ่งที่ไดเรียนรู ไดอยางคงทน คือเขาใจและจดจําไดนานนั่นเอง 

  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเกิดทักษะที่ไดจากการเรียนรูอีกดวย เชน ทักษะการทดลอง 
การลงสรุปจากขอมูล การทํากิจกรรมกลุม เปนตน แตถาหากการสรางสถานการณของครูไม
นาสนใจก็อาจสงผลเสียตอนักเรียนได คือ นักเรียนเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน หรือถาครูใช
วิธีการสอนนี้บอยๆ ก็อาจทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไดเชนกัน นอกจากนี้ถาหากผูเรียนมี
ระดับสติปญญาต่ําหรือเน้ือหาที่สอนยากเกินไปอาจทําใหนักเรียนไมสามารถตอบปญหาที่ครูสราง
ขึ้นได ครูควรเปลี่ยนวิธีการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาที่สอนในแตละครั้งดวย 
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3. เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.1  จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดเปาหมายของการ

สอนวิทยาศาสตรไวดังนี้ 
        1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
        2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติและขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
        3. เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
        4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหา และการ

จัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
        5. เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ

สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพล และผลกระทบซึ่งกันและกัน 

        6. เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคม และการดํารงชีวิต 

 
             3.2  ความหมายของวิทยาศาสตร 

   วิทยาศาสตรในความหมายปจจุบัน หมายถึงสวนทีเ่ปนตัวความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดรับ
การตรวจสอบอยางมีระบบจนเปนที่เชื่อถอืได ไดแก ขอเท็จจริง (Fact) มโนมติ (Concept) หลักการ
(Principle) กฎ (Law) ทฤษฎี (Theory) สมมติฐาน (Hypothesis) และสวนที่เปนกระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process of scientific inquiry) (สมจิต สวธนไพบูลย. 2536: 94) 
กลาววา ความรูทางวิทยาศาสตร คือสวนที่เปนผลผลิตทางวิทยาศาสตร จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมี
การใชกระบวนการแสวงหาความรูดําเนินการคนควา สืบเสาะ ตรวจสอบ จนเปนที่เชื่อถือได ความรู
นั้นก็จะถูกรวบรวมไวเปนหมวดหมู  
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ซึ่งสรุปความสัมพันธไดดังนี้ (สมจิต สวธนไพบลูย. 2536: 101) 
 

       อนุมาน 
 
 
 
                                    
 
 
 

                                                                              อุปมาน 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงความสัมพันธของขอมูลทางวิทยาศาสตร 
 

            ที่มา: สมจิต สวธนไพบูลย. (2536). ธรรมชาติวิทยาศาสตร: 101) 
 

  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการคิดและการกระทําอยางมี
ระบบในการคนหาขอเท็จจริง หาความรูตาง ๆ จากปรากฏการณธรรมชาติ และจากสถานการณที่
อยูรอบตัวเราดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี (สมจิต สวธนไพบูลย.  
2535: 101- 103) 

     1. ระบุปญหา 
     2. ตั้งสมมติฐาน 
     3. พิสูจนหรือทดลอง 
     4. สรุปผลและการนําไปใช 
  การเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว ผล

ของการศึกษาคนควาจะมีประสิทธิภาพเพียงไร ยังขึ้นอยูกับคุณลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ เปน
องคประกอบอีกดวย คุณลักษณะนิสัยที่จะกอใหเกิดประโยชนในการเสาะแสวงหาความรูนี้เรียกวา 
“จิตวิทยาศาสตร” ซึ่งประกอบดวยคุณลกัษณะดังนี้ 

     1. มีความละเอียดถี่ถวน อุตสาหะ 
     2. มีความอดทน 
     3. มีเหตผุลไมเชื่อสิ่งใดงายๆ โดยปราศจากขอเทจ็จริงสนับสนุนอยางเพียงพอ 
     4. มีใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมยึดม่ันในความคิดของตนเองฝายเดียว 
     5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
     6. มีความกระตือรือรนที่จะคนควาหาความรู 
     7. มีความซื่อสัตยสุจริต 
     8. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหม ๆ 

ความรูทางวิทยาศาสตร 

ขอเท็จจริง 

กฎหรือหลักการ 

อุปมาน 

สมมติฐาน มโนมติ 

ทฤษฏี 

การอนุมาน-ขั้นตรวจสอบ/
ความคิดสรางสรรค 
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  3.3 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 

advancement of Science – AAAS) โดยมีคณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร เปนผูดําเนินการ
พัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร เชื่อวา วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ (Science – A process 
approach)สําหรับสอนวิทยาศาสตร โดยเนนการใชกระบวนการวิทยาศาสตรแกนักเรียนระดับ
อนุบาลขนถึงชั้นประถมศึกษา จนกระทั้งในป 1970 ทางสมาคมดังกลาวไดตีพิมพคูมือครู มีชื่อวา 
วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการเนนคําอธิบายสําหรับครู (Science – A process approach, 
commentary for  teachers) ซึ่ง ไดกําหนดลักษณะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ
ประกอบดวยทักษะขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process skills) 8 ทักษะและทักษะขั้นผสมหรือ
บูรณาการ (Integratedscience process skills ) 5 ทักษะดังน้ี (ชุติมา วัฒนะคีรี. 2541: 32) 

    ทักษะขั้นพ้ืนฐาน 
      1. ทักษะการสังเกต 
      2. ทักษะการวัด 
      3. ทักษะการคํานวณ 
      4. ทักษะการจําแนกประเภท 
      5. ทักษะการหาความสมัพันธระหวางสเปซกับสเปซ และสเปซกบัเวลา 
      6. ทักษะการจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล 

      7. ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล 
      8. ทักษะการพยากรณ 
    ทักษะผสมหรือบูรณาการ 
      9. ทักษะการตั้งสมมตฐิาน 
      10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏบิัติการ 
      11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร 
      12. ทักษะการทดลอง 
      13. ทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป 

   1. ทักษะการสังเกต (Observation) 
   การสังเกต หมายถึง กระบวนการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหน่ึง เชน หู ตา จมูก ลิ้น 

หรือผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวตัถุ เหตุการณ หรือปรากฏการณ เพ่ือใหไดมาซึ่งรายละเอียด
ตางๆ ของสิ่งที่กําลังทําการสังเกต โดยไมใสความเห็นของผูสังเกตทบัลงไป 

   ขอมูลที่ไดจากการสังเกต มี 3 ประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณและ
ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้คือ 
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    1. ชี้บง และบรรยายสมบัติของวัตถุที่สังเกตได โดยการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือสามอยาง 

    2. บรรยาย หรือรายงานผลการสังเกตสมบัติของวัตถุออกมาในเชิงปริมาณ 
    3. บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
 2. ทักษะการวัด (Measurement) 
 การวัด หมายถึง การเลือกและใชเครื่องมือทําการวัดหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ ออกมาเปน

ตัวเลขที่แนนอนโดยมีหนวยกํากับเสมอ ในการวัดจะตองประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง คือ 
เครื่องมือที่ใชวัด คาที่ไดจากการวัดซึ่งเปนตัวเลขที่แนนอน หนวยการวัดวามสามารถที่แสดงวา
ผูเรียนเกิดทักษะการวัด คือ 

    1. เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งทีจ่ะวัด 
    2. บอกเหตุผลในการเลอืกเครื่องมือได 
    3. บอกวิธลีัด และวธิีใชเครื่องมือวัดไดถูกตอง 
    4. ทําการวัดปริมาณตาง ๆ ไดถูกตอง 
    5. ระบุหนวยของตวัเลขที่ไดจากการวดัได 
3. ทักษะการคํานวณ 
การคํานวณ หมายถึง การนําเอาตัวเลขที่ไดจากการสังเกตเชิงปริมาณ การวัดการทดลอง 

และจากแหลงอ่ืน ๆ มาจัดกระทําใหเกิดคาใหม ซึ่งจะมีความหมายตอการนําไปใชตอไปการจัด
กระทําระหวางตัวเลขอาจเปนการบวก ลบ คูณ หาร การหาคาเฉลี่ย การยกกําลัง การถอดเกณฑ 
เปนตน ความสามารถที่แสดงวาผูเรียนเกิดทักษะการคํานวณ คือ 

    1. นับจํานวนสิ่งของไดถกูตอง 
    2. ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
    3. บอกวิธคีํานวณ คิดคาํนวณ และแสดงวิธีคิดคํานวณได 
    4. บอกวิธหีาคาเฉลี่ย หาคาเฉลี่ย และแสดงวิธีหาคาเฉลี่ยได 
 4. ทักษะการจําแนกประเภท 
 การจําแนกประเภท หมายถึง การจําแนก หรือจัดจําพวกวัตถุ หรือเหตุการณออกเปน

ประเภทตางๆโดยมีเกณฑในการจําแนกหรือจัดจําพวกเกณฑที่ใชอาจพิจารณาจากลักษณะที่
เหมือนกันแตกตางกัน หรือสัมพันธกัน อยางใดอยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะ
การจําแนกประเภท คือ 

    1. เรียงลําดับ หรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
    2. เรียงลําดับ หรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
    3. บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
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  5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา 
  สเปซ (Space) ของวัตถ ุหมายถึง ที่วางบริเวณทีว่ัตถุนั้นครอบครองอยู ซึ่งจะมีรูปรางและ

ลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนัน้โดยทั่วไปแลว สเปซของวัตถุจะมี 3 มิต ิซึ่ง ไดแก ความกวางความยาว 
ความสูง หรือความหนา ของวัตถ ุ

  การหาความสัมพันธระหวาง สเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา (Space/ Space 
Relationship and Space/ Time Relationship) เปนการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 
ของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 2 กับ 3 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึง 
กับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 
และสเปซกับเวลา คือ 

    1. ชี้บงรูป 2 มิติ และ รูป 3 มิติ ที่กําหนดใหได 
    2. วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุ หรือรูป 3 มิติ ที่กําหนดให 
    3. บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได 
    4. บอกความสัมพันธของรูป 2 มิติ ได เชน ระบุรูป 3 มิติ ที่เห็นเนื่องจากการหมุนรูป  

2 มิติ เม่ือเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุ (2 มิติ) ที่เปนตนกําเนิดเงาได 
    5. บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวตัถ ุ(3 มิติ) ออกเปน 2 สวน 
    6. บอกตําแหนง หรือทิศ ของวัตถุได 
    7. บอกไดวาวตัถุหนึ่งอยูในตําแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
    8. บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจก และภาพที่ปรากฏในกระจกวาเปนซายหรือ

เปนขวาของกันและกัน ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาหรือความสัมพันธระหวางสเปซของวัตถุที่เปลี่ยนไป
กับเวลา 

    9. บอกความสัมพันธระหวางการเปลีย่นแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 
    10. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งตางๆ กับเวลา

ได 
  6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
  ทักษะการสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจัดกระทําแลวนําเสนอ และ

แสดงใหเพ่ือนเขาใจความหมายของขอมูลนั้นไดดีขึ้นการนําเสนออาจทําไดหลายรูปแบบเชน การ
พูดปากเปลาหรือเลาใหฟง การเขียนเปนรายงาน การเขียนเปนตาราง แผนภาพแผนภูมิแผนผัง 
วงจร กราฟ แผนสถิติ สมการ หรือสัญลักษณ เปนตน ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการจัด
กระทําและสื่อความหมายขอมูล คือ 
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     1. สามารถบรรยายรูปรางลักษณะและคุณสมบัตขิองวัตถุไดจนผูฟงสามารถชี้ หยิบ จับ 
หรือระบุวตัถนุั้น ไดถูกตอง 

     2. สามารถบรรยายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางหนึ่งที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถ ุแลวใหนักเรียนสังเกต บันทึกการสังเกต แลวเขียนบรรยาย 
เพ่ือใหคนอ่ืนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมอานแลวเขาใจ 

     3. สามารถเขียนแผนผงั แผนที่ วงจรของวัตถ ุเครื่องมือ อุปกรณ และระบบของการ
ทํางานของสิ่งตางๆ ได 

     4. มีความสามารถในการจัดกระทําขอมูลและเลือกสื่อ เพ่ือเสนอขอมูลใหอยูในรูปใหมที่
ทําใหผูอ่ืนเขาใจไดดีขึ้น 

 7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
 ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุหรือ

ปรากฏการณไปสัมพันธกับความรูหรือประสบการณเดิมเพ่ือลงขอสรุปหรืออธิบายปรากฏการณหรือ
วัตถุนั้น  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลคือ สามารถอธิบายหรือ
สรุปโดยเพ่ิมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยการใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิม
มาชวย 

  8. ทักษะการพยากรณ 
  ทักษะการพยากรณหมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลอง โดยอาศัย

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ มาชวยในการสรุปผล
การทํานายจะถูกตองหรือแมนยําเปนผลมาจากการสังเกตอยางละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง 
และการวัดที่ถูกตองดวย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการพยากรณ คือ 

    1. ทํานายผลที่จะเกิดขึน้ จากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูได 
    2. ทํานายผลที่จะเกิดขึน้ ภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
    3. ทํานายผลที่จะเกิดขึน้ ภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
  9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
  ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาคําตอบลวงหนากอนทําการทดลองโดยอาศัย

การสังเกตความรู ประสบการณเดิมเปนฐานคําตอบที่คิดไวลวงหนานี้ยังไมเปนหลักการกฎหรือ
ทฤษฎีมากอน 

  สมมติฐานหรือคําตอบที่คิดไว ลวงหนามักกลาวไว เปนขอความที่บอกความสัมพันธ
ระหวาง ตัวแปรตน(ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม 

  สมมติฐานที่ตั้งไวอาจจะถูกหรือผิดได ซึ้งจะทราบไดภายหลังจากการทดลอง หาคําตอบ
เพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการตั้งสมมติฐาน คือ 
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    1. หาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู 
    2. สรางหรือแสดงใหเห็นวิธีที่จะทดสอบสมมติฐานได 
    3. แยกแยะการสังเกตทีส่นับสนุนสมมติฐาน และไมสนับสนุนสมมติฐานออกจากกันได 
10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏบิัตกิาร 

          ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา
ตางๆ (ที่มีอยูในสมมติฐานที่จะทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได 

    1. กําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ ใหสามารถทดสอบหรือวัดได 
    2. แยกนิยามเชิงปฏิบัตกิารออกจากนิยามที่ไมใชนิยามเชิงปฏบิัติการได 
    3. สามารถบงชี้ตวัแปรหรือคําที่ตองการใชในการใหนิยามเชิงปฏิบัติการได 
 11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร 
 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปร

ที่ตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 
 ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือ สิ่งที่เราตองการทดลองดูวาเปน

สาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม 
 ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เปนผลเนื่องจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปนสาเหตุ

เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
 ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน ที่มีผลตอการทดลองดวยซ่ึง จะตอง

ควบคุมใหเหมือนๆ กัน มิฉะนั้น อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน 
 การควบคุมตัวแปร หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําใหผลของ

การทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากไมควบคุมใหเหมือนๆ กัน ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร คือ 

      1. บงชีตวัแปรตางๆ ทีอ่าจจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม หรือสมบัติทางกายภาพ หรือ
ชีวภาพของระบบได 

      2. บงชี้ตวัแปรตน ตัวแปรตาม และตวัแปรควบคุมได 
      3. สรางวิธีการทดสอบ หาผลที่เกิดจากตัวแปรตนหน่ึงตัว หรือหลายตัวได 
 12. ทักษะการทดลอง 
 ทักษะการทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบหรือทดสอบสมมติฐาน

ที่ตั้ง ไวในการทดลอง จะประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้น ตอน คือ 
      1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลองจริง 

เพ่ือกําหนดวิธีดําเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุอุปกรณที่
ตองการใชในการทดลอง 
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      2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ 

      3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง ซึ่ง
อาจจะเปนผลของการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการทดลอง คือ 

          1. กําหนดวิธีการไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสมมตฐิานโดยคํานึงถึง 
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรทีต่องควบคุม 

          2. ระบุวัสดุอุปกรณ และสารเคมทีี่จะตองใชในการทดลองได 
              2.1 ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองคลองแคลวและปลอดภัย 
              2.2 บันทึกผลการทดลองไดถูกตองและคลองแคลว 

  13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป หมายถึง การแปลความหมายหรือการ

บรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายขอมูลในบางครั้งอาจตองใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ เปนตน 

   การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมดความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป คือ 

      1. แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของขอมูลที่มีอยูได 
      2. อธิบายความหมายของขอมูลที่จัดไวในรูปแบบตางๆ ได 
      3. บอกความสัมพันธของขอมูลหรือตัวแปรที่มีอยูได 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะที่กลาวมา สมาคมอเมริกันเพ่ือ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the Advancement of Science –
AAAS) แบงเปน 2 ประเภท คือ 

     1. ทักษะขั้นพ้ืนฐาน ไดแกทักษะที ่1 – 8 
     2. ทักษะขั้นบูรณาการ ไดแกทักษะที่ 9 – 13 
   จากเอกสารที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนสวนหนึ่งของกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
ซึ่งควรนํามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนคนควาหาความรูตัวเอง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น จากการปฏิบัติ และจากการฝกฝนความคิดอยางมีระบบ ฉะน้ันในการศึกษาวิทยาศาสตร
จะตองใหผูเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะที่ใชการแสวงหาความรูนั้นๆ ดวย 

 
     3.4 การวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 
    การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดรับทั้งเนื้อหาความรูทาง

วิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสองสวน และเพื่อ
ความสะดวกในการประเมิน ผูวิจัยจึงไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิชาฟสิกสในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส สําหรับเปนเกณฑวัดผลวา
นักเรียนไดเรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึ้งเพียงใด 4 พฤติกรรม ดังนี้ (สสวท. 2546: 11) 

         1. ความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู มา
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎและทฤษฎี 

         2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรู ไดเม่ือปรากฏการณอยู
ในรูปแบบใหม และความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปอยูสัญลักษณหนึ่ง 

         3. การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ ทาง
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหม หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือในชีวิตประจําวัน 

         4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู ทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การจําแนก
ประเภท การจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็นจากขอมูล 

    พฤติกรรมการเรียนทั้ง 4 พฤติกรรม ที่ไดกลาวขางตน ผูวิจัยไดพิจารณาใหครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนวิชาวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน 
 

4. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  การคิดและการพัฒนาการคิดเปนสิ่งที่นักการศึกษาทั่วไปมีความเห็นสอดคลองกันวาเปน

สิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับ ดังที่ เฟรดเดอริคเซ็น (สมเจตน ไวยาการณ. 2530: 3; อางอิง
จาก Fredericksen: 363) ใหทัศนะวาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นโรงเรียนทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพควรมุงเนนการสอน หรือปลูกฝงทักษะการคิดใหมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ที่เนน
เฉพาะการสอนเนื้อ หาวิชาโดยละเลยการปลูกฝงทักษะการคิดใหแกผูเรียน ทําใหการคิดของผูเรียน
เปนการคิดตามตํารา เม่ือสําเร็จการศึกษาไปแลวผูเรียนอาจขาดความสมารถในการนําความรูที่
ไดรับหรือมีอยูไปใชในสถานการณจริงที่แตกตางจากที่ตนพบในโรงเรียนไดอยางมีเหตุผลและ
เหมาะสม (สมเจตน ไวยาการณ. 2530: 11; อางอิงจาก Siegler; 1978, ono. 1983; 
Sternberg.1985) 

 

    4.1 ความรูเก่ียวกับทักษะการคิด 
          4.1.1 ความหมายของการคิด 

         ความสามารถดานการคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางสมองที่นักการศึกษาและ
นักจิตวิทยาไดศึกษาและใหนิยามไวดังนี้ 

       นอรริส และ เอนนิส (Ennis, 1985: Norris; & Ennis. 1989) ไดใหความหมายของการ
คิดวา การคิดเปนกิจกรรมทางสมอง ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การคิดที่เราสนใจในที่นี้เปนการคิดอยางมี
จุดมุงหมาย (directed thinking) ซึ่งเปนการคิดที่นําไปสูเปาหมายโดยตรง หรือ คิดคนขอสรุปอัน
เปนคําตอบสําหรับตัดสินใจ หรือ แกปญหาสิ่งใดสิ่งหน่ึง การคิดจึงเปนความสามารถอยางหนึ่งทาง
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สมองการคิดเปนนามธรรมที่มีลักษณะซับซอนไมสามารถมองเห็น ไมสามารถสังเกต สัมผัสวัดได
โดยตรง   จึงตองอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ (Psychometrics) มาชวยในการวัด 

       บรูเนอร และคนอื่น ๆ และบาทา (สมเจตน ไวยากรณ. 2530: 12; อางอิงจาก 
Bruner.etal . 1956; & Taba. 1965) ไดใหความหมายสอดคลองกันวา การคิดเปนกระบวนการที่ใช
ในการสรางมโนทัศน (Concept formation) เกี่ยวกับขอความจริงที่ไดรับและเปนกระบวนการที่ใชใน
การแปลความหมายขอมูล รวมถึงการสรุปอางอิง ดวยการจําแนกรายละเอียดการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของเน้ือหา ตลอดจนเปนกระบวนการเกี่ยวกับการนํากฎเกณฑตางๆ ไปประยุกตใชได
อยางมีเหตุผล และเหมาะสม 

        ฮิลการด (Hilgard. 1962: 336) ไดใหความหมายของการคิดวาเปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในสมอง เน่ืองจากกระบวนการใชสัญลักษณแทนสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ 

        กิลฟอรด (Guilford. 1967) กลาววา การคิดเปนการคนหาหลักการ (Abstraction) 
โดยแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งของตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะห เพ่ือหาขอสรุป
อันเปนหลักการของขอความจริงน้ัน รวมทั้งการนําหลักการดังกลาว ไปใชในสถานการณที่แตกตาง
ไปจากเดิม 

        เพียเจท (Peaget. 1969:58) กลาววาการคิดหมายถึง การกระทําสิ่งตางๆ ดวย
ปญญาการคิดของบุคคลเปนกระบวนการ 2 ลักษณะ คือ 1) เปนกระบวนการปรับเขาโครงสราง 
(Assimilation) โดยการจัดสิ่งเรา หรือ ขอความจริงที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิม ที่มีอยู   
2) กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมที่มีอยูให
เขากับความจริงที่ไดรับรูใหม บุคคลจะใชการคิดทั้ง สองลักษณะนี้รวมกัน หรือ สลับกันเพ่ือ ปรับ
ความคิดของคน ใหเขากับสิ่งเรามากที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาว จะชวยพัฒนา
วิธีการคิดของบุคคลจากระดับหน่ึงไปสูวิธีการคิดอีกระดับหน่ึงที่สูงกวา 

         ครูลิค และ รุดนิค (Krulik; & Rudnick. 1993: 3) ใหความหมายวา การคิด เปน
ความสามารถ (Ability) ที่จะเขาถึง หรือนําไปสูขอสรุปที่ถูกตองจากเนื้อหา ที่กําหนดใหผูเรียนตอง
สรางความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงนามธรรม จากความสัมพันธในสถานการณของปญหา จากนั้น
จึงตรวจสอบความถูกตอง และอธิบายยืนยันขอสรุปของเขา ขอสรุปจะถูกรวมไวในรูปของความคิด
ใหม (New idea) 

         มงคล จันทรภิบาล (2531: 10) กลาววา การคิดเปนกระบวนการที่ผูเรียน รูจัก
รวบรวมขอมูลไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑ สามารถวิเคราะหสิ่งตางๆ ไดบนพื้นฐานของความ
พรอม ความเปนไปได การคิดอาจไมไดรับการตอบสนองในทางปฏิบัติทันทีแตทุกสิ่งทุกอยางอยูใน
สถานการณที่เหมาะสมความคิดนั้นจะไดรับการปฏิบัติตามวิธีการที่คัดเลือกแลว 

         กัลยา สุวรรณแสง (2538: 107) กลาววา การคิดเปนกระบวนของจิตใจซึ่งมี
ความสําคัญตอการเรียนรู และ มีความซับซอนไมแพการเรียนรู การคิดไมมีขอบเขตจํากัด และมี
ความคลายกับคําวาจินตนาการ(Imagination)แตจินตนาการเปนเพียงความคาดคะเนในเหตุการณ
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สิ่งของ หรือปรากฏการณเทานั้น สวนการคิดเปนกระบวนการแกปญหาหรือ พยายามหาเหตุผลของ
มนุษยเพ่ือแกไขปญหาที่ประสบในชีวิตประจําวัน 

         สําหรับกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2542: 3) ใหความหมายวาการคิด 
หมายถึงกระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเรา และสภาพแวดลอม
โดยนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะห และ ประเมินอยางมีระบบเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทางใน
การแกปญหาอยางเหมาะสมหรือสรางสรรคสิ่งใหม จากความหมายของการคิดสรุปไดวา การคิด 
เปนกระบวนการทํางานของสมองในการปรับโครงสรางโดยการใชประสบการณเดิมที่มีอยูใหสัมพันธ
กับความจริงที่ไดรับจากขอมูลใหมหรือสถานการณตางๆ เพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาและ
สรางสรรคความคิดใหม 

 

            4.1.2 ความสําคัญของการคิด 
         ความสําคัญของการคิดและการพัฒนาการคิดเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการจัด

การศึกษาจากการประชุมรวมกันของนักการศึกษาเมื่อป1949 (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ.2530: 2;  
อางอิงจากBloom; et al. 1972: 207) เพ่ือพิจารณาจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษา (Taxonomy 
ofEducation Object) โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน คือ 

             1. การคิด (Cognitive domain) หมายถึง การเรียนรูดานวิชาการที่ใช
กระบวนการทางสมองเพื่อกอใหเกิดความรู 

             2. ความรูสึก (Affective domain) หมายถึง การเรียนรูดานความรูสึกเพื่อทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและบุคลิกภาพ 

             3. การปฏิบัติ (Psychomotor domain) หมายถึง การเรียนรูดานทักษะอันเปนผล
มาจากความสัมพันธ และการแสดงออกของระบบประสาทและกลามเน้ือ 

          จากจุดมุงหมายทั้ง 3 ดาน ดังกลาว นักการศึกษาที่เขารวมประชุมครั้งน้ันจัดใหเปน
จุดมุงหมายดานการคิดเปนจุดมุงหมายที่กลุมนักการศึกษากลุมน้ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

          ฮิลล (Hill. 1984: 184) ไดสรุปแนวคิดของบลูม และคนอื่นๆ เกี่ยวกับการจําแนก
จุดมุงหมายของพฤติกรรมดานการคิดไวดังนี้ 

             1. พฤติกรรมดานการคิดสามารถแยกเปน 6 ระดับพฤติกรรม คือ ความรู ความ
เขาใจการนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และประเมินคา 

             2. ระดับของพฤติกรรมดังกลาวมีการจัดเรียงเปนลําดับขั้นซึ่ง หมายความวา
พฤติกรรมระดับสูงกวาจะมีความซับซอนมากกวาพฤติกรรมที่อยูระดับต่ํากวา 

              3. ลักษณะของพฤติกรรมที่จัดเรียงลําดับมีลักษณะเปนการสะสม 
(Commulative) คือ พฤติกรรมที่อยูในระดับขั้นสูงกวา ซึ่งรวมลําดับขั้นต่ํากวาดวย 

             4. กระบวนการตางๆ ของการจัดลําดับขั้นของพฤติกรรม ที่แตกตางกันน้ีมีความ
เปนอิสระจากอายุชนิดของกระบวนการสอนตลอดจนเนื้อหาวิชาโดยทั่วไป 
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   4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
         4.2.1 ลักษณะสําคัญของการคิดวเิคราะห 
       คําวา “การคิดวิเคราะห” “การคิดเปน” “การคิดอยางมีเหตุผล” และ “การคิดตามหลัก

วิทยาศาสตร” ถือวามีความหมายเดียวกัน คือตางก็ประกอบไปดวยองคประกอบ 2 สวน ซึ่ง จอหน 
ดิวอ้ี ไดกลาวไวในป ค.ศ. 1930 ดังนี้ คือ 

              1. สถานภาพของความสงสัยลังเล ความซับซอนยุงยากใจ ซึ่งจะเปนตัวดําเนิน
ของขอ 2 

              2. การสืบเสาะ คนควา คนหา ถามไถ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล ความรูหรือคําตอบ
ที่ชวยใหหายสงสัยผอนคลายจากความงุนงง ยุงยากใจและคลี่คลายความซับซอนตางๆ ได 

 
         4.2.2 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
       ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางสมองที่นักการศึกษา และ

นักจิตวิทยาไดศึกษาและใหนิยามไวดังนี้ 
       บลูม (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 41 – 44; Bloom. 1956) ให

ความหมายการคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ
เร่ืองราวหรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล 
และที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร 

       ฮานนาฮ และ ไมเคิลลิส (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 55 – 56;  
อางอิงจากHannah; & Michaelis. 1977) ใหความหมายการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการ
แยกแยะสวนยอยของสิ่งตาง ๆ เพ่ือดูความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการของความเปนไป 

       กูด (Good. 1973: 680) ใหความหมายการคิดวิเคราะห เปนการคิดอยางรอบคอบ
ตามหลักการของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจน
พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตสุมผล 

       ดิวอ้ี (ชํานาญ เอ่ียมสําอาง. 2539: 51; อางอิงจาก Dewey. 1993: 30) ใหความหมาย
การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดอยางใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห
วาเปนการคิดที่เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

       รัซเซลล (วิไลวรรณ ปยปกรณ. 2535: 20; อางอิงจาก Russel. 1956: 281 – 282)            
ใหความหมายของการคิดวิเคราะห เปนการคิดเพื่อแกปญหาชนิดหนึ่ง โดยผูคิดจะตองพิจารณา
ตัดสินในเรื่องราวตางๆ วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย การคิดวิเคราะหจึงเปนกระบวนการประเมิน 
หรือ การจัดหมวดหมูโดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับกันมาแตกอน ๆ แลวสรุป หรือพิจารณาตัดสิน 

       เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 25) ใหความหมายความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะหวา (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการสืบคนขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง โดยการตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจกับ
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องคประกอบของสิ่งนั้นและองคประกอบอื่นๆ ที่สัมพันธกันรวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุ
และผลที่ไมขัดแยงกันระหวางองคประกอบเหลานั้น เหตุผลที่หนักแนนนาเชื่อถือ ทําใหเราได
ขอเท็จจริงที่เปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจแกปญหา ประเมิน และตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง 

        จากนิยามขางตน สรุปความสามารถในการคิดวิเคราะห (Analysis ability) หมายถึง
ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เร่ืองราว หรือ เน้ือเร่ืองตางๆ       
วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมาย หรือความประสงคสิ่งใด และสวนยอยๆ ที่สําคัญน้ันแตละ
เหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด 

 
           4.2.3  ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
         การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 41 – 

44; Bloom.1956) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของ
เหตุการณ เร่ืองราว หรือ เน้ือเร่ืองตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ
อะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้น อาศัยหลักการอะไร การวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 อยาง 
ดังนี ้

                 1. วิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไร
สําคัญ หรือจําเปนหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 
                    2. วิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การคนหาวา ความสัมพันธยอยๆ ของ
เรื่องราวหรือเหตุการณนั้น เกี่ยวพันกันยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 

                 3. วิเคราะหหลักการ หายถึง การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุสิ่งของ 
เรื่องราวและการกระทําตางๆ วาสิ่งเหลานั้น รวมกันจนดํารงสภาพเชนน้ัน อยูไดเน่ืองดวยอะไร โดย
ยึดอะไรเปนหลัก เปนแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไร หรือยึด
คติใด 

 
            4.2.4 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 

        บลูม (Bloom. 1956: 6-9,201-207) ไดกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา (Bloom’s 
Taxonomy of Educational Objectives) เปน 3 ดาน ไดแก ดานการรูคิด ดานจิตพิสัยและดาน
ทักษะพิสัยของบุคคลสงผลตอความสามารถทางการคิดที่บลูมจําแนกไวเปน 6 ระดับ คําถามใน 
แตละระดับมีความซับซอนแตกตางกัน ไดแก ระดับที่ 1 ระดับความรูความจํา แยกเปนความรูใน
เน้ือหา เชนความรูในศัพทที่ใชและความรูในขอเท็จจริงเฉพาะ ความรูในวิธีดําเนินการเชน ความรู
เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น ความรูเกี่ยวกับการจัดจําแนก
ประเภทความรูเกี่ยวกับเกณฑตางๆ และความรูเกี่ยวกับวิธีการ ความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง เชน 
ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายความ และความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง ระดับที่ 2 
ระดับความเขาใจแยกเปน การแปลความ การตีความและการขยายความ ระดับที่ 3 ระดับการ
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นําไปใช หรือการประยุกต ระดับที่ 4 ระดับการวิเคราะห แยกเปน การวิเคราะหสวนประกอบ การ
วิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหหลักการ ระดับที่ 5 ระดับการสังเคราะห แยกเปน การ
สังเคราะหการสื่อความหมาย การสังเคราะหแผนงานและการสังเคราะหความสัมพันธ และระดับที่ 6 
ระดับการประเมินคา แยกเปนการประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายในและการประเมินคาโดย
อาศัยขอเท็จจริงภายนอกการที่บุคคลจะมีทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ บุคคลนั้นจะตอง
สามารถวิเคราะหและเขาใจสถานการณใหมหรือขอความจริงใหมได ดังนั้นการจะใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูในระดับใดหรือหลายระดับนั้น ขึ้นอยูกับเน้ือหาสาระที่เปนองคความรู เชน จุดมุงหมายการ
เรียนรูเปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลเศรษฐกิจเสนอในรูปแบบกราฟ เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในขอมูล
ดังกลาว อาจตองผสานขอมูลความรูในลักษณะรูปแบบตางๆ เชน การจัดจําพวก การแปล  
การตีความการประยุกต การวิเคราะหสวนยอยและความสัมพันธเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ  
การนําไปใชสูการวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผลตามจุดมุงหมายการศึกษาของบลูม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการวิเคราะหจะสงผลใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับ
สถานการณใหมในเชิงสรางสรรค เพราะเปนการพัฒนาความสามารถในระดับ การมีเหตุผลและเปน
การเรียนรูที่คงทนของแตละบุคคลแมจะจํารายละเอียดของความรูไมได นักเรียนจึงตองเรียนวิธีการ
วิเคราะหและภายใตสภาวะใดที่ตองนําความสามารถดานการวิเคราะหมาใช ดังน้ันการประเมินเปน
ระยะจะนําไปสูการปรับปรุงทั้ง 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสรางหลักสูตร การสอน และการ
เรียนรู เพื่อพยายามหาวิธีการลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ิมวิธีการบรรลุวัตถุประสงคการศึกษาอยางมี
คุณคา 

      บลูม และคณะ (Bloom.1971. Handbook on Formative and Summative 
Evaluation ofStudent Learning.) ไดจัดลําดับความสามารถทางการคิดของบุคคลเปน 6 ระดับ เร่ิม
จาก 1) ความรูพ้ืนฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับเร่ืองนั้น 2) ความเขาใจขอเท็จจริงในเรื่องน้ัน 3) การนํา
ขอเท็จจริงน้ันไปแกไขปญหาหรือนําไปใชในเรื่องอ่ืน 4) การวิเคราะหทดสอบขอเท็จจริงใน
ความสัมพันธหรือในสถานการณที่แตกตาง 5) การสังเคราะหสิ่งใหมหรือการสรางความคิดใหมที่อยู
บนพื้นฐานของความเขาใจในขอเท็จจริงน้ัน และ 6) การประเมินคุณคาของขอมูล ความคิดหรือ
ผลผลิต จึงเปนเรื่องที่ดีถานักเรียนมีความคาดหวังสูงดีกวาความคาดหวังต่ําและนําไปปฏิบัติใหเปน
จริง นักเรียนทุกคนสามารถมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย การตัดสินใจและ
การแกปญหารวมกัน เพราะในแตละระดับ เม่ือนักเรียนเกิดความคลองตัว จะเกิดการขดตัวขึ้นสู
ระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นและสามารถคิดในระดับสูงไดในที่สุด 

     ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูมในระดับการคิดวิเคราะห เปนทักษะการ
คิดระดับพ้ืนฐานของนักเรียนสูความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเขาใจ
เหตุการณตางๆอยางชัดเจนผานกระบวนการวิเคราะหหนวยยอย การวิเคราะหความสัมพันธและ
การวิเคราะหหลักการโดยนักเรียนสามารถวิเคราะหประเด็นตางๆจากสวนยอยสูสวนใหญ และเชื่อม
ความสัมพันธของประเด็นตางๆเขาดวยกันจนสามารถสรุปอยางเปนหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ 
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       ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
      มารซาโน (Marzano. 2001: 11–12) อธิบายวา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู

ประกอบดวย3 ระบบ ไดแก ระบบแหงตน ระบบการบูรณาการ และระบบสติปญญา ระบบแหงตน
ตัดสินการยอมรับการเรียนรูเร่ืองใหม เม่ือระบบแหงตนรับการเรียนรูเร่ืองใหม ระบบบูรณาการจะ
เขามาเกี่ยวของกับการ กําหนดเปาหมายของการเรียนรูนั้น โดยการออกแบบกลยุทธตางๆ เพ่ือการ
บรรลุเปาหมายแหงการเรียนรูและระบบสติปญญาจะทําหนาที่จัดกระทําขอมูลในลักษณะของการ
วิเคราะหดังนั้นปริมาณความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรูเร่ือง
ใหมซึ่งความรูใหมสามารถตอยอดจากความรูเดิมไดอยางกวางขวาง ดังแสดงตามภาพประกอบ 7 

 
 

 
 

                    การเรียนรูเร่ืองใหม 
 

ใช                              ไมใช 
 

ระบบบูรณาการกําหนด 
เปาหมายและยุธทศาสตร 

 
 

ระบบสติปญญาจัดกระทํา 
กับขอมูลที่เกีย่งของ 

 
 

ความรู 
 
 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบพฤติกรรมการเรยีนรู 
 

            ที่มา: Marzano, Robert J.: (2001). Designing a New Taxonomy of Education 
Objectives: 11. 
  

จากภาพประกอบ 7 แสดงใหเห็นวา กระบวนการถายเทของขอมูลเร่ิมจากระบบแหงตน 
ตอเน่ืองมาที่ระบบบูรณาการและระบบสตปิญญาและสิน้สุดที่ความรู ระบบแตละระบบจะสงผล 
สะทอนตออีกระบบที่ตามมาอยางตอเน่ือง ถาระบบแหงตนไมเชื่อวาการเรียนรูเรื่องใหมเปนเรื่อง 
สําคัญ แรงจูงใจในการเรียนรูจะต่ําหรือถาระบบบูรณาการกําหนดเปาหมายไมชัดเจน การเรียนรูจะ 

ระบบแหงตนทําหนาที่ตัดสนิ 

คงพฤติกรรมการเรียนรูตอไป 
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ประสบอุปสรรค หรือแมการกําหนดเปาหมายชัดเจนและกํากับตรวจสอบอยางมีประสิทธิผลแต 
กระบวนการจดักระทําขอมูลในระบบสตปิญญาปฏิบตักิารไมมีประสิทธิผล การเรียนรูจะไมประสบ 
ผลสําเร็จ ดังนั้นระบบทั้ง 3 จึงเปนระบบที่มีการจัดลําดับถูกตองในกระบวนการถายเทขอมูล 

มารซาโน (Marzano. 2001: 30-60) จึงไดพัฒนารูปแบบจุดมุงหมายทางการศึกษารูปแบบ
ใหม (A New Taxonomy of Educational Objectives) ประกอบดวยความรู 3 ประเภทและ
กระบวนการจัดกระทําขอมูล 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทของความรู ไดแก 

   1. ขอมูล เนนการจัดระบบความคิดเห็น จากขอมูลงายสูขอมูลยาก เปนระดับความคิด
รวบยอดขอเท็จจริง ลําดับเหตุการณ สมเหตุและผล เฉพาะเรื่องและหลักการ            

   2. กระบวนการ เนนกระบวนการเพื่อการเรียนรู จากทักษะสูกระบวนการอัตโนมัติ  
อันเปนสวนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว 

   3. ทักษะ เนนการเรียนรูที่ใชระบบโครงสรางกลามเนื้อ จากทักษะงาย สูกระบวนการที่
ซับซอนขึ้นโดยมีกระบวนการจัดกระทํากับขอมูล 6 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวม เปนการคิดทบทวนความรูเดิม รับขอมูลใหมและเก็บเปน 
คลังขอมูลไวเปนการถายโยงความรูจากความจําถาวรสูความจํานําไปใชในการปฏิบัติการโดยไม
จําเปนตองเขาใจโครงสรางของความรูนั้น 

 ระดับที่ 2 ขั้นเขาใจ เปนการเขาใจสาระที่เรียนรูสูการเรียนรูใหมในรูปแบบการใช
สัญลักษณ เปนการสังเคราะหโครงสรางพื้นฐานของความรูนั้นโดยเขาใจประเด็นสําคัญ 

 ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห เปนการจําแนกความเหมือนและความแตกตางอยางมีหลักการ 
การจัดหมวดหมูที่สัมพันธกับความรู การสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยสามารถบงชี้ขอผิดพลาดได 
การประยุกตใชในสถานการณใหมโดยใชฐานความรู และการคาดการณผลที่ตามมาบนพื้นฐานของ
ขอมูล 

 ระดับที่ 4 ขั้นใชความรูใหเปนประโยชน เปนการตัดสินใจในสถานการณที่ไมมีคําตอบ 
ชัดเจน การแกไขปญหาที่ยุงยากการอธิบายปรากฏการณที่แตกตางและการพิจารณาหลักฐานสูการ
สรุปสถานการณที่มีความซับซอน การตั้งขอสมมติฐานและการทดลองสมมติฐานนั้นบนพื้นฐานของ
ความรู 

 ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู เปนการจัดระบบความคิด เพ่ือบรรลุเปาหมายการเรียนรู
ที่กําหนด การกํากับติดตามการเรียนรูและการจัดขอบเขตการเรียนรู 

 ระดับที่ 6 ขั้นจัดระบบแหงตน เปนการสรางระดับแรงจูงใจตอภาวะการเรียนรูและภาระ 
งานที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรู รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรูที่ตนมี 
ดังภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8 ระดับของกระบวนการจดักระทํากับขอมูลตามทฤษฎีการคิดของมารซาโน 
 

       ที่มา: Marzano.Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 
Objectives. :60 

 
              ถาสังเคราะหแนวคิดของบลมู (Bloom’s Taxonomy) และมารซาโน 
(Marzano’sTaxonomy) สามารถเชื่อมโยงเพื่อเปนกรอบแนวคิดทักษะการคิดวิเคราะห โดยสรุปเปน 
5 ดาน ตามทฤษฎีการคิดของมารซาโนเปนสําคัญ เพราะทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) เม่ือบูรณาการกับทฤษฎีการคิดของมารซาโน (Marzano’s Taxonomy) พบวา 5 ดาน 
ของขั้นการคดิวิเคราะหของมารซาโนสอดคลองกับ 3 หลักการวิเคราะหของบลูม และสามารถนาํไป
เปนกรอบแนวคิดทักษะการคิดวิเคราะหไดอยางเปนรูปธรรม (ปรียานุช สถาวรมณี. 2548: 27)  
ดังแสดงในภาพประกอบ 9 
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ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะหของมารซาโน 
(Marzano’s Taxonomy) 

1. หลักการวิเคราะหหนวยยอย 1. ดานการจําแนก 
2. ดานการจัดหมวดหมู 

2. หลักการวิเคราะหความสมัพันธ 3. ดานการสรุป 
3. หลักการวิเคราะหหลักการ 4. ดานการประยุกต 

5. ดานการคาดการณ 

 
ภาพประกอบ 9 กรอบแนวคิดทักษะการคิดวิเคราะห 

 
ที่มา: 1. Bloom, Benjamin S.; et al. (1956). Taxonomy of Educational Objectives 

                           Book1: Cognitive Domain. P. 201 – 207 
        2. Marzano, Robert J. (2001). Designing a New Taxonomy of Educational 

                           Objectives. P.60. 
 

  ทฤษฎีการคิดของบลูมและทฤษฎีการคิดของมารซาโน ในขั้นการคิดวิเคราะหสามารถ
หลอมรวมไดดังนี้ (ปรียานุช สถาวรมณี. 2548: 27-28) 

    1. หลักการวิเคราะหหนวยยอยของบลูมกับทักษะการคิดดานการจําแนกและดานการ
จัดหมวดหมูของมารซาโน เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่มีความ
เหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑและเปนความสามารถ 
ในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงเขาดวยกัน โดยดานการจําแนกและดานการ 
จัดหมวดหมู สามารถพัฒนาดวยกิจกรรมการสรางผังมโนทัศน กิจกรรมการใชเทคนิคในการตั้ง
คําถาม 

    2. หลักการวิเคราะหความสัมพันธของบลูมกับทักษะดานการสรุปของมารซาโน เปน
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมูลใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผล
เปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผลสามารถพัฒนาดวยกิจกรรมการทําโครงงาน 
กิจกรรมการอภิปราย กิจกรรมระดมสมอง 

    3. หลักการวิเคราะหหลักการของบลูมกับทักษะการคิดดานประยุกตและดานการ
คาดการณของมารซาโน เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชในสถานการณ
ใหมและใน 

หลักการวิเคราะหหนวยยอย หลักการวิเคราะห 
ความสัมพันธ 

หลักการวิเคราะหหลักการ 

ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต ดานการคาดการณ 
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การกะประมาณ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได โดยดานการประยุกตและดานการคาดการณ 
สามารถพัฒนาดวยกิจกรรมการสรางผังมโนทัศน กิจกรรมการใชเทคนิคในการตั้งคาํถาม กิจกรรม 
การทําโครงงาน กิจกรรมการอภิปราย กิจกรรมการระดมสมอง กิจกรรมการใชแหลงเรียนรูในชมุชน 
และธรรมชาต ิ

  ประเภทของการคิด 
    ประเภทของการคิดทั่วไป กาเย ไดจําแนกเปน 2 แบบ คือ 
       1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเหน็ หรือจาก

ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคิดตอเน่ือง (Associative thinking) ซึ่งจําแนกยอยเปน  
5 ลักษณะ คือ 

  1) Free associative คือ การคิดถึงเหตกุารณที่ลวงมาแลวเม่ือมีการกระตุนจากสิง่
เราจําพวกคํา หรือเหตุการณ 

  2) Controlled associative คือ การคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว เชน ผูคิดอาจ
ไดรับคําสั่งบอกสิ่งที่อยูในพวกเดียวกันกบัคําที่คนไดยนิมา 

  3) Day dreaming คือ การคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเองเพ่ือใหเกิดความ
พอใจในตนเอง ซึ่งเปนการคิดฝนในขณะที่ตื่นอยู 

  4) Night dreaming คือ การคิดฝนเนือ่งจากความคิดของตนเอง ซึ่งเปนการคิดฝน
เน่ืองจากการรับรู หรือตอบสนองตอสิ่งเรา 

  5) Autistic thinking คือ การคิดหาเหตุผลเขาขางตัวเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อ
หรืออารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลกัษณะที่แทจรงิของการผลิต 

       2. การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเร่ิมใชความรูพ้ืนฐาน
เพ่ือทําการกลั่นกรองการคิดที่เพอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมาย ใหเปนการคิดที่มีทิศทางขึ้น
โดยมุงไปสูจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง และเปนการคิดที่มีบทสรุป หลังจากที่คิดเสร็จแลวซ่ึงจําแนก
เปน 2 ลักษณะดังนี ้

  1) การคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative thinking) คือ การคิดในลักษณะที่คิดได
หลายทิศทาง (Divergent thinking) ไมซ้ํากัน หรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธกันเปนลูกโซ 

  2) การคิดวิเคราะห (Critical thinking) คือ การคิดอยางมีเหตุผล (Reasoning 
thinking) ซึ่งมีการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือขอมูลตางๆ วา 
มีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 
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    เบนตัน และคนอื่น ๆ (บุญสม ครุฑทา. 2525: 11; อางอิงจาก Benton; et al. 1974) ได
แบงการคิดออกเปน 2 ชนิด 

        1. การคิดเชื่อมโยง (Associate thinking) ซึ่งไมไดเปนการคิดที่นําไปสูจุดมุงหมาย
หรือเปาหมายแตเปนการคิดที่เกิดจากจิตใตสํานึก (Sub-conscious) ของแตละบุคคลซึ่งเปนการ
เชื่อมโยง (Association) การฝนกลางวัน (Day dreaming) การฝนกลางคืน (Night dreaming) และ
การคิดฟุงซาน (Autistic thinking) และการคิดแบบสรางสรรค 

        2. การคิดโยงโดยตรง (Direct thinking) เปนการคิดที่มีจุดมุงหมายเพื่อการแกปญหา
คือนํา ไปสูจุดมุงหมายหรือเปาหมายโดยตรง หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาเปนการคิดที่มีจุดมุงหมาย
นั้นเอง ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ การคิดตรึกตรอง (Critical thinking) และการคิดสรางสรรค 

     การคิดอยางมีทิศทางและจุดมุงหมายน้ี คลอสแมรและริปเปล (สมเจตน 
ไวยากรณ.2530: 14; อางอิงจาก Klausmeir and Ripple. 1971) ใหทัศนะวา เปนรากฐานที่สําคัญ
ของการเรียนรูและการแกปญหาของบุคคล ทั้งน้ีเพราะในการเรียนรูและแกปญหานั้นบุคคลจะตองใช
การคิดแบบวิเคราะห (Critical thinking) และใชการคิดเชิงสรางสรรคในการคนหาแนวทางใหม ใน
การเรียนรูและแกปญหา   ซึ่งเปนการคิดในลักษณะที่เปนการขยายทัศนะของบุคคลใหกวางไกล
ออกไป 

     เม่ือพิจารณาจากประเภทของการคิดตามที่ กาเย และเบนตันไดจัดแบงไวนั้น พบวา
วิธีการคิดที่จะชวยใหผูเรียนรูตามจุดมุงหมายของการศึกษา ก็คือ การคิดอยางมีจุดมุงหมาย ไดแก
การคิดอยางมีเหตุผล หรือการคิดแบบวิเคราะห ซึ่งการคิดอยางมีเหตุผลนั้นเปนการคิดแกปญหา
โดยอาศัยการวิเคราะหเปนพ้ืนฐานใหผูเรียนนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

     สาโรช บัวศร ี(2531: 9 – 11) ไดแบงประเภทของการคิดที่สําคญั ๆ ไวดังนี้ 
        1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by classification) ในสมัย อริสโตเตลิไดเริ่มมี

การศึกษาเกี่ยวกับพืชและสตัวกันแลว อริสโตเตลิจึงคิดแบงพืชออกเปนประเภทตางๆ เพ่ือให
มองเห็นงายขึ้น และเขาใจยิง่ขึ้นไมปนเปกัน เชน แบงพืชเปนพืชประเภทใบเลี้ยงคู และใบเลี้ยงเด่ียว 
เปนตนการรูจักแบงกลุม รูจักแยกแยะเปนชนิด และรูจักแบงประเภท นับวาเปนการคิดที่สําคัญอยาง
หนึ่ง ไมวาจะเปนคณิตศาสตร หรือมนุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร ยอมใชการคิดแบบแบงชนิด หรือ
แบงประเภท 

        2. การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by elimination) เปนการคิดแบบตัดประเด็น
ออกไปทีละอยาง เปนการคิดที่เห็นไดชดัเจน ใชกันอยูในชีวติประจาํวัน หรือในการสืบสวนสอบสวน 

        3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive thinking) เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสูสวน
สรุป การคิดแบบอุปนัยเริ่มตนดวยการสงัเกต และการทดลองเมื่อเห็นวาจริงจึงสรุป 

        4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive thinking) เปนการคิดแบบตรงกันขามกับการคิด
แบบอุปนัย กลาวคือ เริ่มตนจากขอสรุป หรือทฤษฎีกอนแลวจึงไปสูรายละเอียด 
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        5. การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน (Reflective thinking) การคิดแบบนี้เปน
การคิดวิธวีิทยาศาสตรซึ่งกาํลังใชกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบันแตในวงการศึกษามักจะเรียกชื่อ
วาวธิีแกปญหา (Problem solving method) หรือวิธีการแหงปญญา (Method of intelligence) 

     การคิดทั้ง 5 แบบดังกลาว นักปรัชญาลัทธิพิสูจนนิยมถือวาการคิดแบบไตรตรองเปน
วิธีการแกปญหาซ่ึงเปนทั้งความมุงหมายของการศึกษาและเปนทั้งวิธีของการศึกษาที่วาเปนความ
มุงหมายน้ันก็คือเรามุงหมายใหผูเรียน “คิดเปน” ซึ่งหมายความวาตองสอนวิธีคิดดังกลาวใหเปนที่
เขาใจและคลองแคลวอันเปนการทําใหผูเรียนรูจักแกปญหา โดยใชวิธีการนี้ใหเปนนิสัย เม่ือประสบ
กับปญหาใดๆ ในชีวิตก็จะไมตกใจจนเกินไป แตจะระลึกถึงการแกปญหานี้ได และพยายามนําไปใช
ตามแตกรณี ลักษณะเชนน้ีคือสิ่งที่เรียกวา “คิดเปน” 

     กาเย (Gagne. 1974: 783) ไดจําแนกประเภทของการคิด ออกเปน 2 แบบคือ 
        1. การคิดอยางเลื่อนลอย หรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็นจาก

ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวาการคิดตอเน่ือง (Associative thinking) จําแนกยอยเปน          
5 ลักษณะ คือ 

            1.1 Free Association เปนการคิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลว เม่ือมีการกระตุนจาก
สิ่งเราจําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 

            1.2 Control Association เปนการคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว เชน ผูคิดอาจไดรับ
คําสั่งใหบอกคําที่อยูในพวกเดียวกันกับคําที่ตนไดยินมา 

            1.3 Day Dreaming เปนการคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเองหรือ เพ่ือใหเกิด
ความพอใจซึ่งเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 

            1.4 Night Dreaming เปนการคิดฝนเนื่องจากความคิดของตน หรือเปนการคิดฝน
เนื่องจากการรับรูหรือตอบสนองตอสิ่งเรา 

            1.5 Autistic thinking เปนการคิดที่หมกมุนกับตนเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อหรือ
อารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 

        2. การคิดอยางมีทิศทาง หรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรูพ้ืนฐาน
เพ่ือกลั่นกรองการคิดที่เพอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมาย ใหเปนการคิดที่มีทิศทางขึ้นโดยมุง
ไปสูจุดหมายหนึ่ง และเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสร็จแลว ซึ่งจําแนกออกเปน  
2 ลักษณะ ไดแก 

            2.1 การคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนการคิดในลักษณะที่คิดไดหลาย 
ทิศทาง (Divergent thinking) ไมซ้ํากัน หรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงความสัมพันธไดกลาวคือ 
เม่ือระลึกสิ่งใดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงสิ่งอ่ืนๆ ไดตอไป โดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 

            2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการ
ปญหาหรือขอมูลตางๆ วามีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 
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   การพัฒนาการคิด 
   จากนิยามความหมาย ลักษณะ และกระบวนการคิด อาจกลาวไดวาบุคคลสามารถพัฒนา

ทักษะหรือความสามารถในการคิดของตนได ดังที่ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530: 45) ไดเสนอแนวทาง
ในการฝกสมรรถภาพสมอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการคิดไววา การพัฒนาใหคนมีความสามารถใน
การแกปญหา ทั้งปญหาเชิงวิชาการและปญหาทั่วไปไดดีนั้น ตองฝกสมรรถภาพสมองตาม
ความสามารถ หรือองคประกอบการคิด 4 ดาน ไดแก 

      1. องคประกอบการคิดดานการสังเกต เปนการฝกทักษะในการรับรูและสังเกตสิ่งตางๆ 
เพ่ือหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ตองการเพื่อหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ตองการเพื่อเปนประโยชนใน
การคิดคนหาปญหา หรือประกอบการแกปญหา และชวยสงเสริมความสามารถดานความจําอีกดวย 

      2. องคประกอบการคิดดานการประยุกต เปนการฝกฝนทักษะการคิดดานเหตุผล
พ้ืนฐานในการขยายโครงสรางความคิดหรือความรูเดิมที่มีอยู ไปใชในสถานการณใหมซึ่งจะชวย
สงเสริมความสามารถในการรูจักนํากฎเกณฑตางๆ ไปใช 

      3. องคประกอบการคิดดานการวิเคราะห เปนการฝกฝนทักษะการคิดดานเหตุผลแบบ
นิรนัย (Deductivereasoning) ซึ่งเปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดในแงมุมตางๆที่
กวางไกลกวาการประยุกตอันจะเปนประโยชนตอการนําความรูทางวิชาการมาใชในการแกปญหา
ชีวิตประจําวันได 

      4. องคประกอบการคิดดานการสังเคราะห เปนการฝกทักษะการคิดดานเหตุผลแบบ
อุปนัย (Inductive reasoning) ซึ่งเปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดและความรูจาก
ขอเท็จจริง หรือขอมูลตางๆ ที่สังเกตไดมาบูรณาการเปนความรูใหม 

    สําหรับ ทศินา แขมมณี และคนอื่นๆ (2543: 93 – 98) ไดจัดมิติของการคดิไว 6 ดาน 
เพ่ือเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

      1. มิติดานขอมูล หรือเน้ือหาที่ใชในการคิด บุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเน้ือหาของ
การคิด เพราะการคิดเปนกระบวนการในการคิด จึงตองมีการคิดอะไร ควบคูไปกับ การคิดอยางไร 
ขอมูลที่บุคคลใชในการพิจารณาหาทางแกปญหาจะมี 3 ดานดวยกัน คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ ทั้ง 3 ดานนี้จะตองใชควบคูกันไปอยาง
ผสมกลมกลืนจนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม 

      2. มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยขอมูล
ตางๆ คุณสมบัติสวนตัวบางประการมีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนที่มีจิตใจ
กวางขวาง ยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝาย จึงอาจไดขอมูลจากคนที่ไมรับฟง ซึ่งขอมูล
เหลานี้จะมีผลตอการคิด ชวยใหการคิดพิจารณาเรื่องตางๆ มีความรอบคอบมากขึ้น หรือผูที่ชาง
สงสัยอยากรูอยากเห็น มีความใฝรู ยอมมีความกระตือรือรนในการแสวงหาขอมูล และคนหาคําตอบ
ซึ่งคุณสมบัตินี้มักจะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพขึ้น 
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        3. มิติดานทักษะการคิด ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการใน

การดําเนินการคิด เชน ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางของ 2 สิ่ง หรือ
มากกวาและความสามารถในการจัดกลุมของที่มีลักษณะเหมือนกัน เปนทักษะพ้ืนฐานในการสราง
มโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งน้ัน ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูล และการตั้งสมมติฐาน เปน
ทักษะพื้นฐานในกระบวนการแกปญหา เปนตน ทักษะการคิดที่นับเปนทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานจะมี
ลักษณะเปนทักษะยอย ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนมาก และซับซอน สวนใหญจะตองใชทักษะ
พ้ืนฐานหลายทักษะผสมกัน ซึ่งจะเรียกวา “ทักษะการคิดขั้นสูง” ทักษะการคิดเปนพ้ืนฐานที่สําคัญใน
การคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะการคิดที่จําเปนมาบางแลว 

        4. มิติดานลักษณะการคิด ลักษณะการคิดเปนประเภทการคิดที่แสดงลักษณะ
เฉพาะที่ชัดเจน ลักษณะการคิดแตละลักษณะจะอาศัยพ้ืนฐานบางประการ และมีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการคิดไมมากนัก ลักษณะการคิดใดมีกระบวนการ หรือขั้นตอนมากและซับซอนขึ้น จะ
เรียกการคิดนั้นเปน “กระบวนการคิด” ลักษณะการคิดที่ไดเลือกสรรวามีความสําคัญ สมควรที่จะ
นําไปพัฒนาเด็กและเยาวชนมี 9 ประการ ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด 
การคิดชัดเจน การคิดถูกทาง การคิดกวาง การคิดไกล และการคิดลึกซึ้ง รวมทั้งการคิดอยางมี
เหตุผล 

        5. มิติดานกระบวนการคิด กระบวนการคิดเปนการคิดที่ประกอบไปดวยลําดับ
ขั้นตอนในการคิดซึ่งมีมากบางนอยบาง แลวแตความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ และในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินการคิดจําเปนตองอาศัยทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูงตามความ
เหมาะสม กระบวนการคิดที่จําเปนมีจํานวนมาก แตกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน
กระบวนการที่สําคัญที่ตองนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค กระบวนการวิจัย เปนตน 

       6. มิติดานการควบคุม และประเมินการคิดของตนเอง การควบคุมการรูคิดของตนเอง
หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทําอะไร อยางใดอยางหนึ่ง หรือการประเมินการ
คิดของตนเอง และใชความรูนั้นในการควบคุม หรือปรับการกระทําของตนเอง การคิดในลักษณะนี้
เรียกวา การคิดอยางมียุทธศาสตร หรือ “Strategic think” ซึ่งครอบคลุมการวางแผนการควบคุม
กํากับการกระทําของตนเอง การตรวจสอบความกาวหนา และการประเมินผล 

    มิติดานตระหนักรูถึงการคิดของตนเอง และการสามารถควบคุมและประเมินการคิดของ
ตนเองได จะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนใหดีขึ้นเรื่อยๆ การพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนมิตินี้จะสงผลตอความสามารถทางการคิดของผูเรียนในภาพรวม ในการคิดใดๆ ก็ตามมิติทั้ง 
6 นี้จะปรากฏขึ้นในระบวนการคิด ซึ่งหากเกิดขึ้นอยางครบถวนและอยางมีคุณภาพ ก็จะสงผลให
การคิดนั้นเกิดคุณภาพตามไปดวย 

 
 
 



67 
 

          4.2.5  ทักษะยอยของการคิดวิเคราะห 
        ทักษะยอยของการคิดมีดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540: 44) 
                1. การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงใหงายแกการทําความ

เขาใจ 
                2.  การกําหนดมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะหโดยอาศัยองคประกอบอยางใดอยาง

หนึ่งหรือทั้งสองอยาง ไดแก 
           1. ความรูหรือประสบการณเดิม 
           2. การคนพบลักษณะหรือคุณสมบัติรวมของกลุมขอมูลบางกลุม 
           3. การกําหนดหมวดหมูในมิติหรือแงมุมที่จะวิเคราะห 
           4. การแจกแจงขอมูลที่มีอยูลงในแตละหมวดหมู โดยคํานึงถึงความเปน

ตัวอยาง เหตุการณ การเปนสมาชิก หรือความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรง 
           5. การนําขอมูลทีแ่จกแจงเสร็จแลวในแตละหมวดหมูมาจัดลําดับ หรือ

จัดระบบใหงายแกการทําความเขาใจ 
           6. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางหรือแตละหมวดหมูในแงของความมาก - 

นอย ความสอดคลอง - ความขัดแยง ผลทางบวก - ทางลบ ความเปนเหตุ - เปนผล ลําดับความ
ตอเน่ือง 

 

           4.2.6  องคประกอบสําคัญของการคิดวิเคราะห 
         องคประกอบของการคิดวิเคราะห ไดมีผูกลาวไว ดังนี้ 
         เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 26 – 30) ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดเชิง

วิเคราะห ไวดังนี้ 
       1. ความสามารถในการตีความ เราจะไมสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆ ได หากไม

เร่ิมตนดวยความเขาใจขอมูลที่ปรากฏ เร่ิมแรกเราจึงจําเปนตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาอะไรเปน
อะไรดวยการตีความ การตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทําความเขาใจและให
เหตุผลแกสิ่งที่ตองการวิเคราะห เพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ันเปนการสราง
ความเขาใจตอสิ่งที่ตองการวิเคราะหโดยสิ่งน้ันไมไดปรากฏโดยตรง คือ ตัวขอมูลไมไดบอกโดยตรง
แตเปนการสรางความเขาใจที่เกิดกวาสิ่งที่ปรากฏ อันเปนการสรางความเขาใจบนพื้นฐานของสิ่งที่
ปรากฏในขอมูลที่นํามาวิเคราะห เกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินยอมแตกตางกันไป
ตามประสบการณและคานิยมของแตละบุคคล 

       2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห เราจะคิดวิเคราะหไดดีนั้น 
จําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องนั้นเพราะความรูจะชวยในการกําหนดขอบเขตการ
วิเคราะหแจกแจงและจําแนกไดวาเรื่องนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบางมีกี่
หมวด 
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         3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม นักคิดเชิงวิเคราะหจะตองมี
องคประกอบทั้งสามนี้รวมดวย คือตองเปนคนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลาง
สิ่งที่ดูอยางผิวเผินเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนที่ชางสงสัย เม่ือเห็นความผิดปกติแลวไม
ละเลยแตหยุดพิจารณา ขบคิดไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบตั้งคําถามกับตัวเองและคน
รอบๆ ขางเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเร่ืองนั้น การตั้งคําถามจะนําไปสูการ
สืบคนความจริง และเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห 

         4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล นักคิดเชิงวิเคราะห
จะตองมีความสามารถในการใชเหตุผล จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ 
สิ่งใดมีองคประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 

       จากการศึกษาองคประกอบของการคิดวิเคราะหสรุปไดวา ความสามารถดานการคิด
วิเคราะหประกอบดวยการสังเกต ความเขาใจในขอเท็จจริง การตีความ การหาความสัมพันธเชิง 
เหตุผล และการแสดงความคิดเห็นจากขอมูลที่ไดรับ ซึ่งทุกองคประกอบจะเกี่ยวของและเปนการใช 
ทักษะเหลานี้อยางตอเน่ืองกัน 

          สุวิทย มูลคํา (2548: 17) กลาววา การคิดวิเคราะหมีองคประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 แสดงองคประกอบของการคิดวิเคราะห 
 
              ที่มา สุวทิย มูลคํา. 

 
    1. สิ่งที่กําหนดใหเปนสิ่งสําเร็จรูปที่กําหนดใหวิเคราะห เชน สิ่งของ วัตถุเร่ืองราว 

เหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ 
    2. หลักการหรือกฎเกณฑ เปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให

เชน 
         - เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน 

1. สิ่งที่กําหนดให 

2. หลักการหรือกฎเกณฑ 

3. การคนหาความจริงหรือความสําคญั 

องคประกอบ
สําคัญ 

ของการคดิ
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          - หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจจะเปนลักษณะ
ความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 

      3. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ เปนการพิจารณาสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดใหตามหลักการหรือกฎเกณฑ แลวทําการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุป 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 52) กลาววา องคประกอบของ
การคิดวิเคราะห ประกอบดวย 

      1. การตคีวาม ความเขาใจ และใหเหตุผลแกสิ่งทีต่องการวิเคราะห เพ่ือแปรความของ
สิ่งนั้นขึ้นอยูกับความรู ประสบการณเดิมและคานิยม 

      2. การมีความรูความเขาใจในเรื่องทีจ่ะวิเคราะห 
      3. การชางสังเกต สงสัย ชางถาม ขอบเขตของคําถามที่เกี่ยวของกับการคิดเชิง

วิเคราะหจะยึดหลัก 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไหร) Why 
(ทําไม) Who ( ใคร) และHow (อยางไร) 

      4. การหาความสัมพันธเชิงเหตุผล คนหาคําตอบไดวาอะไรเปนสาเหตุใหเรื่องน้ัน
เชื่อมโยงกับสิ่งน้ีไดอยางไรเรื่องน้ีใครเกี่ยวของจะสงผลกระทบอยางไรมีองคประกอบอะไรบางที่
นําไปสูสิ่งนั้นมีวิธีการขั้นตอนของการทําใหเกิดสิ่งนี้อยางไร มีแนวทางแกไขไดอยางไรบางถาทํา
เชนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

 
       4.2.7 แนวคิดและหลกัการของการคิดวิเคราะห 
     นักการศึกษานักคิดและนักจิตวิทยาหลายทานไดใหแนวคิดและหลักการของ

กระบวนการคิดวิเคราะหไววา เปนทักษะพื้นฐานหรือขั้นตอนหน่ึงของความคิดระดับสูง แต
รายละเอียดของแตละทานก็จะแตกตางกันไป ไมชัดเจนวาคิดวิเคราะหอยูในขั้นตอนที่เหมือนกันแต
จะมีขอความที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห ปรากฏอยูเชน การแยกแยะ การจําแนก การจัดระบบขอมูล 
การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความสัมพันธ การแสดงความสัมพันธของขอมูล การหาสาเหตุ การมี
เหตุผล ฯลฯ ซึ่งขอความขางตนเปนลักษณะของการคิดวิเคราะห ดังความสัมพันธในตารางดังน้ี 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 3-6) 
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ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกบัการคิดระดับสูง 
 

การคิดระดับสูง การคิดวิเคราะห 
การแกปญหา ทําความเขาใจปญหาหาความสัมพันธขอมูลเพื่อแกปญหา เปรียบเทยีบ 

ทางเลือก ลงมือแกปญหา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
การตัดสินใจ หาเหตุผล จําแนกขอมูล เปรียบเทียบทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจอยางมี 

เหตุผล 
คิดอยางมี
วิจารณญาณ 

จําแนกแยกแยะ จัดระบบขอมูลอยางมีเหตุผล เปรียบเทียบขอมูลเพ่ือการ 
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

คิดสรางสรรค เชื่อมโยงความสัมพันธขอมูล จัดระบบขอมูล เปรียบเทยีบขอมูลใหมกับ 
ขอมูลเดิม ผสมผสานนําไปสูการสรางผลงานที่สรางสรรคโดยพัฒนาจาก 
ของเดิมหรือสรางขึ้นใหม 

 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะหนั้นจะตองมีความสามารถในการสื่อสาร เพราะการคิด

วิเคราะหจะตองผานกระบวนการสื่อสาร คือการรับสารและการสงสาร ดังน้ันการรับรูโดยการรับสาร
คือดู/สังเกต (ภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ) หรือฟง (เร่ืองราว การสนทนา บทเพลง  
บทกลอนละคร ฯลฯ) หรือาน (ขอความ เร่ืองราว บทกลอน บทสนทนา ฯลฯ) แลวนําสิ่งที่ไดจาก 
การรับ 

  สาร (ดู อาน ฟง) สูกระบวนการคิดวิเคราะหไดผลอยางไรจึงสงสารออกไป โดยการบอก/
อธิบาย (การจําแนก/เปรียบเทียบเหตุและผล จุดเดน-จุดดอย หลักการ ความสําคัญของเหตุการณ) 
หรือเขียน (การจําแนก/เปรียบเทียบเหตุและผล จุดเดน-จุดดอย หลักการ ความสําคัญของ
เหตุการณ) หรือวาดภาพ/แผนภาพ (การจําแนก/เปรียบเทียบเหตุและผล จุดเดน-จุดดอย หลักการ 
ความสําคัญของเหตุการณ) หรือแสดง/ปฏิบัติ (จําแนก/จัดกลุม/เปรียบเทียบ/ขอมูล) 
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ภาพประกอบ 11 แผนผังแสดงหลักการของการคิดวิเคราะห 

 
             ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 3-6 
 

   จากการศึกษาแนวคิดและหลักการของการคิดวิเคราะหสรุปไดวา การคิดวิเคราะหเปน
ทักษะพื้นฐานหรือขั้นตอนหนึ่งของการคิดระดับสูง ซึ่งไดแก การแกปญหา การตัดสินใจ การคิด
อยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะหตองอาศัยการทํางานของสมองใน
การรับรูขอมูลและการสงขอมูลดวยการบอก อธิบาย การเขียน การวาดภาพและการแสดงออก
เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับรูในสิ่งที่ตนเองคิด 

 
     4.2.8 คุณสมบัติทีเ่อ้ือตอการคิดวิเคราะห 
    มนุษยเหมือนกัน ใชวาจะมีคุณสมบัติในการคิดวิเคราะหเหมือนกัน แมวาจะอยูในวัย

เดียวกัน มีเพศเดียวกัน มีการศึกษา ฐานะความเปนอยูเหมือนกัน หรืออยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน
แตลักษณะการคิดอาจแตกตางกันได ฉะน้ันบุคคลที่ตางเพศ ตางวัย ตางฐานะความเปนอยูและตาง
สภาพแวดลอมกัน หากคํานึงถึงความแตกตางนี้มนุษยจะมีความเขาใจและยอมรับกันมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีคุณสมบัติดานการคิดวิเคราะหสูงกวาผูอ่ืน ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จ
มากกวา (วีระ สุดสังข 2550: 29) 

 
 
 
 

การรับสาร 
ดู/สังเกต 
อาน 
ฟง 

การสงสาร 
บอก/อธิบาย 

เขียนบรรยายวาด 
ภาพ/แผนภาพ 
แสดง/ปฏิบัต ิ

การคิดวิเคราะห 
- สถานการณ 
- เหตุการณ 
- เรื่องราว 
- บทกลอน 
- บทสนทนา 
- ภาพ 
- แผนภาพ 

ฯลฯ 
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      สุวิทย มูลคํา (2547: 14) แบงคุณสมบัติทีเ่อ้ือตอการคิดวิเคราะหไว 4 ประการ คือ 
1. ความรูความเขาใจเรื่องที่จะวิเคราะห ผูคิดตองมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานใน

เร่ืองนั้นๆ เพราะจะชวยกําหนดขอบเขตการวิเคราะห จําแนก การแจกแจงองคประกอบ จัด
หมวดหมูและลําดับความสําคัญหรือหาสาเหตุของเรื่องราวเหตุการณไดชัดเจน 

2. ชางสังเกต ชางสงสัย ชางไตถาม คนที่ชางสังเกต ยอมสามารถมองเห็นหรือ
คนหาความผิดปรกติของสิ่งของหรือเหตุการณที่ดูแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นมองเห็นแงมุมที่
แตกตางไปจากคนอื่น คนชางสงสัย เม่ือเห็นความผิดปรกติแลวจะไมละเลย แตจะหยุดคิดและ
พิจารณา คนชางไตถาม ชอบตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่จะพูดอยูเสมอ เพ่ือนําไปสูการขบวนการ
คิดคนหาความจริงในเรื่องนั้น คําถามที่มักใชกับการคิดวิเคราะหคือ 5 W 1 H ประกอบดวย What 
(อะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไหร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และHow (อยางไร) 

3. ความสามารถในการตีความ การตีความเกิดจากการรับรูขอมูลเขามาทาง
ประสาทสัมผัส สมองจะทําการตีความขอมูล โดยวิเคราะหเทียบเคียงกับความทรงจําหรือความรูเดิม
ที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้น เกณฑที่ใชเปนมาตรฐานในการตัดสินจะแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ
และคานิยมของแตละบุคคล ดังนั้นความรูตางกัน ประสบการณตางกันและคานิยมตางกัน  
การตีความขอมูลหรือเหตุการณที่พบเห็นก็แตกตางกันไปดวย 

4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะหจะเกิดขึ้นเม่ือ
พบสิ่งที่มีความคลุมเครือ เกิดขอสงสัยตามมาดวยคําถามตองคนหาคําตอบหรือความนาจะเปนวา  
มีความเปนมาอยางไร ซึ่งสมองจะพยายามคิดเพื่อหาขอสรุปความรูความเขาใจอยางสมเหตุสมผล 

 
          4.2.9 กระบวนการคิดวิเคราะห 
        กระบวนการเปนขั้นตอนของการทํางานเพื่อให สามารถแกปญหาไดสําเร็จแตละ

กระบวนการตางก็มีขั้นตอนการดําเนินการที่จะชวยใหกระบวนการนั้นสําเร็จ การดําเนินการตาม
ขั้นตอนใหไดผลดีตองอาศัยทักษะที่จําเปนหลายประการ เชน การระบุปญหาใหไดถูกตองชัดเจน       
มีทักษะในการสังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการสรุป  
(ทิศนา แขมมณีและคณะ 2544: 149) 

         เสงี่ยม โตรัตน (2546: 27) กลาววา กระบวนการคิดวิเคราะหมีขั้นตอน ดังนี้ 
    1. การแยกแยะประเด็นยอยๆ ของเรื่องที่รวมกันเปนเรื่องใหญ 
    2. การหาขอมูลในแตละหนวยยอย 
    3. การพิจารณาขอมูลในหนวยยอยวาจําเปนสัมพันธกันอยางไร 
    4. การพิจารณาความคดิ 

    5. การสรุปตามฐานขอมูลที่มี 
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         สุวิทย มูลคํา (2547: 19-21) กลาววา กระบวนการคิดวิเคราะหประกอบดวย 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

    1. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ เร่ืองราว หรือ
เหตุการณตางๆ ขึ้นมาเพื่อเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว ดิน รูปภาพ บทความเรื่องราว 
เหตุการณหรือสถานการณจากขาว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ เปนตน 

    2. กําหนดปญหา หรือวัตถุประสงคเปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหา 
ของสิ่งที่ตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะกําหนดเปนคําถามหรือกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห
เพ่ือคนหาความจริง สาเหตุหรือความสําคัญ เชน ภาพนี้บทความนี้ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญ
ที่สุด 

    3. กําหนดหลักการและกฎเกณฑ เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยก
สวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชน เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน
หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผล อาจจะเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความ
คลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 

            4. กําหนดการพิจารณาแยกแยะ เปนการกําหนดการพินิจพิเคราะห แยกแยะ 
และกระจายสิ่งที่กําหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย 
What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไหร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และHow (อยางไร) 

              5. สรุปคําตอบ เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบหรือ
ปญหาของสิ่งที่กําหนดให 

        อรนุช ลิมตศิริ (วีระ สุดสังข 2550: 25-28; อางอิงจาก อรนุช ลิมตศิริ. 2549: 19-21 ) 
กลาวถึงกระบวนการคิดและการยอยขอมูลของสมองวา การทํางานของสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีก
ซายและสมองซีกขวาเปนตัวกําหนดวิถีทางในการคิด การเรียนรูและยอยขอมูลของผูเรียนแตละคน
ที่แตกตางกันไป สมองทั้งสองซีกนี้เชื่อมโยงตอกัน โดยสมองซีกซายเกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห
โดยเฉพาะสื่อการรับรู สามารถตีความหมายสัญลักษณทุกชนิด ความสามารถที่จะเขาใจและทําตาม
คําสั่ง การโยงความสัมพันธกับสิ่งที่ไดยิน ความสามารถในทางตรรกะ การวิเคราะหขอมูลเปนขั้น
เปนตอน การเรียบเรียงลําดับกอนหลัง บางครั้งอาจเรียกสมองซีกซายวา สมองวิชาการ สวนสมอง
ซีกขวาทํางานเกี่ยวของกับระบบประสาทสัมผัสในลักษณะแฮบติก (Haptic) มีความสามารถในดาน
มิติสัมพันธ ความสามารถทางศิลปะสรางสรรค สมองซีกขวาอาจเรียกวา เปนสมองสวนที่สรางสรรค 

         หากเราจะฝกสมองใหมีกระบวนการคิดวิเคราะห เราสามารถฝกไดตามขั้นตอน
ตอไปน้ี  

     1. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือ 
เหตุการณตางๆ ขึ้นมาเพื่อเปนเรื่องที่จะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว สิ่งของ บทความ เรื่องราว 
เหตุการณหรือสถานการณจากขาวของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ 
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2.  กําหนดปญหาและวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหา 
หรือสิ่งที่ตองการวิเคราะห อาจจะกําหนดเปนคําถามหรือกําหนดวัตถุประสงคการวิเคราะห เพ่ือ
คนหาความจริง สาเหตุหรือความสําคัญ เชน ภาพนิ่ง  บทความที่ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญ
ที่สุด 

3. กําหนดหลักการและกฎเกณฑ เพ่ือใหแยกสวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให  
เชนเกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑการหาลักษณะ
ความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 

4. กําหนดการพิจารณาแยกแยะ เปนการกาํหนดการพินิจพิเคราะห แยกแยะ  
และกระจายสิง่ที่กําหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย 
What(อะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไหร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และHow (อยางไร) 

      5. สรุปคาํตอบ เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบหรือ 
ปญหาของสิ่งที่กําหนดให 
 

           4.2.10 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
         สมนึก ภัททิยธนี (2546: 144-147) กลาววา การวัดการวิเคราะหเปนการใช

วิจารณญาณเพื่อไตรตรอง การแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของสิ่งตางๆ หรือเร่ืองตางๆ วามี
ชิ้นสวนใดสําคัญที่สุด ของชิ้นสวนใดสัมพันธกันมากที่สุด และชิ้นสวนเหลานั้นอยูรวมกันได หรือ
ทํางานไดเพราะอาศัยหลักการใด ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

      1. การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจําแนกวาชิ้นใด สวน
ใดเรื่องใดเหตุการณใด ตอนใดสําคัญที่สุดหรือหาจุดเดน จุดประสงคสําคัญ สิ่งที่ซอนเรน 

      2. การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาความเกี่ยวของระหวาง
คุณลักษณะสําคัญของเร่ืองราวของสิ่งตางๆ วาของชิ้นสวนใดสัมพันธกันรวมทั้งขอสอบอุปมา อุปมัย 

      3. การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การใหพิจารณาดูชิ้นสวนหรือสวนปลีกยอย
ตางๆ วาทํางานหรือยึดกันได หรือคงสภาพเชนน้ัน ไดวาใชหลักการใดเปนแกนกลาง จึงถามถึง
โครงสรางหรือวิธีการที่ยึดถือ 

         สุวิทย มูลคํา (2547: 23-24) การคิดวิเคราะหอาจจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่ 

สําคัญของสิ่งของหรือเร่ืองราวตางๆ วามีสาระสําคัญอะไร มีปจจัยอะไรบาง มีเหตุมีผลอยางไร เชน 
การวิเคราะหขาว บทความ เร่ืองสั้น สารคดี เปนตน ตัวอยางคําถามการวิเคราะหสวนประกอบ เชน 
อะไรเปนสาเหตุสําคัญของความยากจน อะไรเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ องคประกอบเรื่อง
สั้น มีอะไรบาง สาระสําคัญของบทความเรื่องนี้คืออะไร การวิเคราะหสวนประกอบไมใชเร่ืองยาก 
แมแตนักเรียนระดับปฐมวัยก็สามารถวิเคราะหสวนประกอบได 
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       2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการคนหาความสัมพันธ
ของสวนสําคัญตางๆ โดยระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกตางระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ ตัวอยาง คําถามวิเคราะหความสัมพันธ เชน 
ครอบครัวมีปญหาสงผลตอสังคมอยางไร พอแมทะเลาะกันสงผลตอลูกอยางไร พืชและสัตวมี
ความสัมพันธกันอยางไร ขุนแผนและนางวันทองเกี่ยวของกันอยางไรสรุปวา เม่ือมีเหตุยอมมีผล ผล
ยอมเกิดจากเหตุกับผล หรือผลกับเหตุยอมมีความสัมพันธกัน เปนทฤษฏีที่นักเรียนสามารถรับรูและ
เขาใจได 

       3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธสวนสําคัญ
ในเรื่องน้ันวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด เชน การใหผูเรียนคนหาหลักการของเร่ือง การระบุ
จุดประสงคของผูเรียน ประเด็นสําคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใชในการจูงใจผูอาน และรูปแบบของภาษา
ที่ใช เปนตน ตัวอยางคําถามการวิเคราะหหลักการ เชน หลักการสําคัญของการอานคืออะไร 
หลักการสําคัญของการเขียนคืออะไร หลักการสําคัญของการพูดคืออะไร หลักการสําคัญของการฟง
คืออะไร ความมุงหมายของการเรียนคืออะไร แกนของเร่ืองสั้นเรื่องนี้คืออะไร ฯลฯ 
 

           4.2.11 ความสําคัญและคุณคาของการคิดวิเคราะห 
         วนิช สุธารัตน (2547: 123-124) กลาวถึง ความสําคัญและคณุคาของการคิด

วิเคราะหวา 
1.  การคิดวิเคราะห มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินชีวติประจาํวัน  

การคิดวิเคราะหเปนวธิีการของนักปราชญ 
       2. การคิดวิเคราะห เปนวิธีคิดที่ทําใหผูคิดมีความชํานาญในการคิด สามารถ

กอใหเกิดผลผลิตทางปญญาที่ดีกวา และสามารถประเมินผลงานทางดานสติปญญาไดดี สงผลให
การกระทําดานตางๆ มีเหตุผลดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งทางดานการดําเนินชีวิตและการทํา
กิจกรรมการงานทั้งหลาย 

       3. การคิดวิเคราะห เปนมาตรฐานการวัดผลทางสติปญญาและการกระทําของ
มนุษย ซึ่งมีสาระสําคัญอยูที่ความสมบูรณถูกตองของการใหเหตุผลและการตัดสินสิ่งตาง ๆ 

       4. การคิดวิเคราะห เปนการคิดที่เต็มไปดวยสาระ และมีสวนสรางความเจริญ
แกวิทยาการทุกๆสาขาทําใหทุกเรื่องมีความสมบูรณทางดานเหตุผลและการปฏิบัติทั้งวิชาในสาขา
วิทยาศาสตร ศิลปะและวิชาชีพ 

       5. การคิดวิเคราะห เปนวิธีการทีบุ่คคลใชประเมินผลตนเอง เพ่ือใหรูวาตนเอง 
มีวิธีการใหเหตุผลและตัดสนิใจเรื่องตางๆ มีความสมบูรณเพียบพรอมเพียงใด 
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         ดังน้ันการคิดวิเคราะห จึงเปนกระบวนการทางปญญาที่มีคุณคาของมนุษย เปน
ความคิดที่เต็มไปดวยสาระ มีคุณภาพ โดยแสดงออกมาในลักษณะของการใหเหตุผลและการตัดสิน
สิ่งตางๆ ดวยความสมบูรณเพียบพรอมทางดานสติปญญา การคิดวิเคราะหจึงเปนองคประกอบที่
สําคัญย่ิง สําหรับการสรางความเจริญทั้งแกบุคคลและวิทยาการตางๆ ในทุกๆ สาขา 

         จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห ผูวิจัยนําเสนอและสรุป
หลักการคิดวิเคราะหเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

         ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาอยาง
รอบคอบ สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการจําแนก แยกแยะ องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจจะ
เปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบ
เหลานั้นเพ่ือการตัดสินใจหรือสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นซ่ึงครอบคลุม ความสามารถของผูเรียน 3 ดาน ดังนี้ 

           1. ดานการวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาหรือ
จําแนกแจกแจง องคประกอบที่สําคัญของสิ่งของหรือเร่ืองราวตางๆ วามีสาระสําคัญอะไร มีปจจัย
อะไรบาง มีเหตุผลอยางไร หรือหาสาเหตุของเรื่องราวเหตุการณไดชัดเจน 

           2. ดานการวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง ความสามารถในการคนหาความ
เกี่ยวของของสวนสําคัญตางๆ ของเรื่องราวหรือสิ่งตางๆ วามีความสัมพันธกันอยางไร เหตุใดจึงเปน
เชนน้ัน จะสงผลกระทบอยางไร 

           3. ดานการวิเคราะหหลักการ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธสวน
สําคัญในเรื่องนั้นวาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 

 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   5.1 งานวิจยัที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   งานวิจัยตางประเทศ 

 แดทซ จิลล (Dietz, Jill.  2009: Abstract)  ในบทความนี้ผมอธิบายหลักสูตรที่ตองการให
นักเรียนอานงานวิจัยทั้งหมดซึ่ง ในหลักสูตรระดับสูงของวิชาคณิตศาสตรในระดับปริญญาตรี
นักเรียนสวนใหญไมไดอานงานวิจัยทางคณิตศาสตรจากวารสารวิชาชีพ โดยหลักสูตรนี้จุดสําคัญคือ
เปนหัวขอเดียวที่บูรณาการโดยหลักสูตรจะครอบคลุมหัวขอทฤษฎีของกลุม (group theory) มีการ
ทํางานกันลวงหนา ถายทอดความรูทางคณิตศาสตร  ความคิดทางสังคมเกี่ยวกับคณิตศาสตร โดย
ใชเร่ืองเดียวเปนลักษณะบูรณาการ ซึ่งจะใชเปนแนวทางที่สามารถปรับเขากับหัวขออ่ืนๆ ในวิชา
คณิตศาสตรได 
  เคที มิราเกิล; และคาที สมิลาน (Kathy Miraglia; & Cathy Smilan.  2009: 169-185) ได
นําเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพที่บูรณาการการศึกษาศิลปะ และศึกษา
ความสัมพันธของระบบนิเวศตอเปาหมายของการดูแลเอาใจใสหวงแหนสําหรับภูมิทัศน  วิธีการการ
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ออกแบบหลักสูตรศิลปะนี้ขึ้นอยูกับการเรียนรูหลักการเดินทางเกี่ยวกับความสัมพันธของคนกับ
สิ่งแวดลอมและการออกภาคสนามกลางแจง  วัตถุประสงคการเรียนรูที่ตองใชหลักการเดินทางใน
งานศิลปะไดอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผานการออกแบบของหลักสูตร
การพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญสําหรับครู  ใชสิ่งแวดลอมเปนบริบทและเนื้อหาเนนการทํางานศิลปะจาก
วัสดุธรรมชาติ เชื่อมโยงสหสาขาวิชา และมุมมองที่หลากหลาย ผลการเรียนรูของบทเรียนถูกยาย
จากหองเรียนไปยังบริเวณรอบๆ ภายนอกหองเรียน โดยใหใชประโยชนวัสดุจากธรรมชาติและอาจมี
ความสําคัญมาก ซึ่งหลักสูตรไดอธิบายถึงการประสบความสําเร็จของสิ่งแวดลอมผานการใช
ทรัพยากร 
             แม็คโคอ็อค ไอแอน เจ (McCoog, Ian J. 2007: Abstract) ไดกลาวถึงการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการทฤษฎีพหุปญญากับเทคโนโลยี ซึ่งกาวหนาทางเทคโนโลยีนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินไปของสังคมวันตอวัน ในบทความนี้ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษาและรวมทฤษฎีของพหุปญญาเขาไวดวยกัน นําเสนอรางกล
ยุทธการสอนที่เปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนโดยการผสมเทคโนโลยีใหมๆ กับการสอน 
โดยอธิบายแตวิธีการสอนนั้นๆ กับแตละความสามารถของปญญาดวยเครื่องมือเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ  

   เฟลพส (Phelps. 1979: 179A) ไดทําการศึกษาผลของการบูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยง
ประโยคและวิธีสงเสริมการอานและเขียนของนักเรียนระดับ 8 ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ในการอานและ
เขียนของนักเรียนระดับ 8 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 เทอรเรล (Terreii. 1979: 74A) ไดทําการศึกษาทักษะการบูรณาการภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรธุรกิจศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับตอจากมัธยมศึกษาผลปรากฏวา 

1. หลังจากบูรณาการเขาไปแลวไมมีผลเลย 
2. จากองคประกอบที่เลือกมา 33 องคประกอบ ดูเหมือนวาจะมีผลตอวิธีการ 

บูรณาการในบางสถานการณ 
3. ในรายวิชาธุรกิจศึกษา มักจะไมขึ้นอยูกับการบูรณาการวิธีสอนเดยีว 
4. วิธีการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเกิดขึ้นบอยมากในครูวทิยาลัยชุมชน  

แตมากกวาครูที่อยูในวิทยาลัยอาชีวะ 
5. การบูรณาการทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษจะไมใชวธิีการสอนวิธีใดวิธีหน่ึง 
6. ทักษะภาษาอังกฤษแตละทักษะนี้ จะทําใหเกิดบูรณาการในหลักสูตรธุรกิจศกึษา

อยางนอยหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งวิชา แตไมไดทําใหเกิดบูรณาการในวิชาธุรกิจทุกรายวิชา 
7. ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบผลรวมทั้งผลของการทําใหครูนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลง 
     กลุมที่ 1 สอนโดยใชหลักสูตรปกต ิและใชวธิีสอนแบบทดลอง 
     กลุมที่ 2 สอนโดยใชหลักสูตรบูรณาการ และใชวิธสีอนแบบปกต ิ
     กลุมที่ 3 สอนโดยใชหลักสูตรแบบบรูณาการ และใชวธิีสอนแบบทดลอง 
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   ผลการทดลองพบวากลุมทดลองที่ 3 มีผลการเรียนดีกวากลุมทดลองอื่นๆ และคะแนน
จากการมอบหมายพิเศษคะแนนกิจกรรมในหองทดลองของกลุมที่ 3 ดีกวากลุมอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด
อีกดวย แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในปญหาตางๆ ที่พบในชีวิตประจําวันของนักเรียน จากผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสอนวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย คือการสอนโดยใชหลักสูตรบูรณาการและวิธีสอน
แบบทดลอง 

   
    งานวิจัยในประเทศ 
   จันทรจรัส ตัณฑสุทธิ์ (2528: 76-79) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด

สรางสรรคของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาสังคมศึกษา โดยใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
และการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชเทคนิค
การสอนแบบบูรณาการและการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
และความคิดสรางสรรคทั้งในดานความคลองแคลวในทางการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิด
ริเร่ิมของกลุมทั้งสองกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   รัตนา นภารัตน (2531: 54) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชการสอนแบบบูรณาการและ
การสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชการสอนแบบ
บูรณาการและการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความมีวินัย
ในตนเองไมแตกตางกัน 

   อนันต โพธิกุล (2543: 88-89) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการ
เชิงวิธีการและการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่ปรับ
แลวของคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จะพบวานักเรียนที่ไดรับ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาการสอน
ตามคูมือครู 
  สมบัติ แสงทองสุก (2545: 94-97) ไดวิจัยเชิงพัฒนาโดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนา
รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการเชื่อมโยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการ
สอนวิชาคณิตศาสตร แบบบูรณาการเชิงเน้ือหา เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา อําเภอบางบอน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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จัดหองเรียนแบบคละความสามารถ จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 45 คน ผลการศึกษาคนควาพบวา 
รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตรแบบบูรณาการเชิงเน้ือหา เพ่ือสงเสริมทักษะการเชื่อมโยง  
เร่ือง อนุพันธ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2)80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 89.84/82.32 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชรูปแบบดังกลาวสูง
กวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   พาฝน อารีมา (2547: 53-55) ไดศึกษาผลของการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง ของ
เยาวชนชายในสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชน บานกาญจนาภิเษก โดยใชกิจกรรมบูรณาการ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเยาวชนชาย  ในสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชน บานกาญจนาภิเษก ที่มี
คะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ในระดับปานกลางและระดับต่ํา จํานวน 43 คน ผลการวิจัยพบวา 
เยาวชนชายในสถานฝกอบรมเด็กและเยาวชน บานกาญจนาภิเษกที่ไดเขารวมกิจกรรมบูรณาการมี
การเห็นคุณคาในตนเอง ดานทั่วไป ดานบุคคลที่มีความสําคัญกับตน ดานโรงเรียน -การศึกษา และ
การเห็นคุณคาในตนเองโดยรวม สูงกวาเยาวชนชาย ในสถานฝกอบรม บานกาญจนาภิเษกที่ไมได
เขารวมกิจกรรมบูรณาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการเห็นคุณคาในตนเองดาน
สังคม - เพ่ือนไมแตกตางกัน 
    สิริมา สาระพล (2547: 117-120) ไดทําการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีความมุงหมายเพื่อ
พัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน (Representations) เร่ือง 
อัตราสวนและรอยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
ของความสามารถในการใชตัวแทนทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการ โดยใชตัวแทนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน  
1 หองเรียน จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการโดย
การใชตัวแทนประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 87.94/85.01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลัง ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรแบบบูรณาการโดยการใชตัวแทน เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูง
กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีนักเรียนที่เรียนดวยชุดการเรียน
การสอนดังกลาว มีพัฒนาการความสามารถในการใชตัวแทนทางคณิตศาสตรสูงขึ้นดวย  
    สุรชัย จามรเนียม (2548: 86-88) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาความสนใจใน
รายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรบูรณาการเชิงเน้ือหา 
เร่ือง พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียน
ที่1 ปการศึกษา 2547 จํานวน 50 คน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสนใจในรายวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรรมคณิตศาสตรบูรณาการเชิงเนื้อหา พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการเปรียบเทียบความสนใจในวิชา
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คณิตศาสตรหลังการใชชุดกิจกรรมกับคาเกณฑ (80%) พบวา ความสนใจในวิชาคณิตศาสตรหลัง
การใชชุดกิจกรรมสูงกวาคาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    ดรุณี เตชะวงศประเสริฐ (2549: 121-124) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบ
บูรณาการแบบสอดแทรก เรื่อง คากลางของขอมูล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ แขวงปอมปราบศัตรู
พาย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 45 คน ผล
การศึกษาคนควาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง คากลางของขอมูล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก สูงกวาเกณฑ 60% ที่
กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  
เร่ือง คากลางของขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการแบบ
สอดแทรก สูงกวาเกณฑ 55% ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     จุฬารัตน ตอหิรัญพฤกษ (2551: 103-106 ) ไดศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 90 คน หองเรียนละ 45 คน ผล
การศึกษาคนควาพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการดังกลาวไดปรับปรุงขั้นตอนการสอนมาจากลารดิซาเบล ซึ่งไดผสมผสานหลักการที่
หลากหลาย จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห
เพ่ิมขึ้น 
     รุงนภา เบญมาตย (2551: 56-57) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 30 คน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
เรียนจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
     สุคนธธา ธรรมพุทโธ (2552: 123-125) ไดเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและพฤติกรรมการทํางานกลุมกับเกณฑ หลังจากที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เนนกระบวนการกลุม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เนนกระบวนการกลุม
มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปน ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เนนกระบวนการ
กลุมมีทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เนน
กระบวนการกลุมมีผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในเกณฑระดับดี  
     อัจฉรา พรนิมิต (2552: 93-94) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางพหุ
ปญญา 4 ดาน คือ ความสามารถดานภาษา ดานมิติสัมพันธ ดานตรรกะและคณิตศาสตร และดาน
ธรรมชาติวิทยา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551 โรงเรียนประตูชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 
185 คน โดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ดีมาก พอใช 
และควรปรับปรุง เพ่ือจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมทัศนศิลปแบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบวาหลัง
การศึกษาชุดกิจกรรมทัศนศิลปแบบบูรณาการในภาพรวม นักเรียนทั้ง 3 กลุม มีความสามารถทาง
พหุปญญาทั้ง 4 ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถทางพหุปญญา
ทุกดาน หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู เม่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหุ
ปญญาของนักเรียนระหวางกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมทุกดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาขอมูลเปนรายคู พบวานักเรียนกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีและดีมาก มีความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 4 ดานในภาพรวม สูงกวานักเรียนกลุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพอใช และควรปรับปรุง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนระดับกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับพอใช มีความสามารถทางพหุปญญาในภาพรวม
ทุกดาน สูงกวานักเรียนกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรปรับปรุง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และมีนักเรียนที่เรียนรูดวยชุดกิจกรรมทัศนศิลปแบบบูรณาการในภาพรวมทั้งกลุมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ดีและดีมาก พอใช และควรปรับปรุง มีเจตคติที่ดีตอชุดกิจกรรมทัศนศิลปแบบ
บูรณาการ 
      จากการทบทวนงานวิจัยดังกลาวขางตน พบวา การจัดการเรียนรูดวยการบูรณาการ
นั้นสงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการที่
จําเปนในการดํารงชีวิต สงเสริมทักษะการเชื่อมโยงความรู พรอมทั้งเปนการพัฒนาการจักการเรียนรู
แบบบูรณาการไดโดยการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ
เพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งในที่นี้เปนงานวิจัยที่กระทํากับเนื้อหาสาระวิชาอ่ืนๆ ที่ไมใชวิทยาศาสตร ซึ่ง
นาจะเปนแนวทางที่สามารถนํามาพัฒนาและประยุกตกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรไดในโอกาสตอไป 
 



82 
 

  5.2 งานวิจยัที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  โอลาลินอย (Olarinoye. 1979: 4848-A) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลการสอน  

3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนวทาง การสอนปกติ และแบบสืบเสาะหา
ความรูที่มีนักเรียนเปนผูดําเนินการเอง ในวิชาฟสิกส โดยกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ กลุม
ทดลองที่ 1 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนวทาง กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูที่มีนักเรียนเปนผูดําเนินการเอง ผลการวิจัยพบวาทั้ง 3 กลุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

  คอลลินส (Collins. 1990: 2783-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการสอนโดยใช  
การสืบเสาะหาความรูกับนักเรียนไฮสคูลปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยใชไอคิวและเกรดคณิตศาสตร
เปนเกณฑในการแบงกลุมแตละกลุมรวมกันอภิปราย 4 ครั้งๆละ 5 นาที ซึ่งเน้ือหาในการอภิปราย
เปนเนื้อหาทางตรรกวิทยาและทฤษฎีเซต ทั้งสองกลุมจัดใหมีการสืบเสาะตลอดเวลา นอกจากนี้ยัง
จัดประสบการณตางๆ เชน จัดฉายภาพยนตร และตั้งปญหาตรรกวิทยา 8 ขอ ผลปรากฏวากลุม
ทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน กลุมควบคุมได 5 คะแนน ซึ่งผลการวิจัยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เดวิส (Davis. 1979: 4164-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
โดยการชี้แนะแนวทางในการคนพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอนแบบครู
บอกใหรูตามตํารา (Expository – Text Approach) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติ
ตอวิชาวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วิลเลี่ยม (William. 1981: 16505-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบเดิมที่ครูเปน
ศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
 ลูคัส (Lucus. 1975-6530-A - 6531- A) ไดศึกษาผลการอบรมในโปรแกรมการสอน
อุตุนิยมวิทยาแกนักเรียนวิทยาศาสตรที่ศูนยวิทยาศาสตรเฟรนแบงค (Fernbank Science Center)  
ในแงเจตคติทางวิทยาศาสตร โดยพิจารณาตัวแปร 7 ตัวไดแก คะแนนความรอบรูทางวิชาการ  
(The Scholastic) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร เจตคติตอศูนย
วิทยาศาสตรเฟรนแบงค เจตคติตอวิชาอุตุนิยมวิทยา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยา  
เจตคติของครูตอวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร วิธีการวิจัยใชแบบกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับครู 8 คน และนักเรียนเกรด 6 จํานวน 493 คน โดยครูจะเปน
ผูเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุมเอง ผลการวิจัยพบวาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
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เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาดวย นักเรียนที่มีความรู
ทางวิทยาการสูงหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงจะมีเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงดวย 

 
 

  งานวิจัยในประเทศ 
  มนมนัส สุดสิ้น (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 โรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จํานวน 
60 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผัง
มโนมติกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรดานความรูความจํา ดานความเขาใจ 
ดานนําไปใช ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร และมีความสมารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   อาภาพร สิงหราช (2545: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการ
ใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 72 คน ผล
การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  
ไมแตกตางกัน 

    อรอุมา กาญจนี (2549: บทคัดยอ)ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง 
PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา2549 ทั้งหมด 2 หองเรียน
จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง PDCA กับแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     ภัทราภรณ  พิทักษธรรม (2543: 106) ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน
กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใช
กิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา แตกตาง
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใช
กิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครูมีเจตคติตอวิชาสังคมศึกษา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

      ขวัญจิต  เกี่ยวพันธ (2541) ไดศึกษาผลการจัดคายวิทยาศาสตร โดยการสํารวจ
สิ่งแวดลอมที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียนที่
เ รียนโดยการสํารวจสิ่งแวดลอมกับครูเปนผูสอนไมแตกตางกัน และเจตคติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนที่เรียนโดยการสํารวจสิ่งแวดลอมกับครูเปนผูสอน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     อภิญญา  เคนบุปผา (2546) ไดศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่
เรียนดวยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร ในดานความรู  
ดานความคิดเชิงสรุป และดานทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร ทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 
25 คน ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
และนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร เร่ือง “สารและสมบัติของสาร” มีผลการ
เรียนรูดานความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนสูงกวาระดับ
ปานกลาง ดานความคิดเชิงสรุปหลังเรียนสูงกวาระดับพอใชและดานทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร
สูงกวารอยละ 70 และนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาปกติดี 
    รัตติยา  รัตนอุดม (2547) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามแนวคอนสตรัคดิวิซึม
กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนแบบโครงงาน กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคดิวิ
ซึม ใชเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 18 ชั่วโมง และทําการ
ทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
โครงงานกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามแนวคอนสตรัคดิวิซึม 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     จิรพันธ  ทัศนศรี (2548) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยรูปซิปปากับแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชเวลาในการ
ทดลอง 16 คาบ ทําการทดสอบกอนเรียน 1 คาบ และทําการทดสอบหลังเรียน 1 คาบ ผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
รูปแบบซิปปากับแบบสืบเสาะหาความรูไมแตกตางกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรู หลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการ
สอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2545: 41-43) กลาววากระบวนการสืบเสาะหาความรู เปน
เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยสืบคนหรือคนหาคําตอบในเรื่องหรือประเด็นที่กําหนด เนนใหผูเรียน
รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ครูมีบทบาทเปนผูใหความกระจางและเปนผูอํานวยความสะดวกซึ่ง
จะชวยใหผูเรียน คนพบขอมูลและจัดระบบความหมายขอมูลของตนเอง 
   ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2546: 8) กลาววากระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการอินไควรี 
(Inquiry Learning) นั้นผูเรียนจะเรียนรูดวยการสืบคนหาขอมูลที่เกิดความคิดของตนเองและของ
กลุม จากการคิดกอใหเกิดขอสงสัย นําไปสูการทดลองเพื่อหาคําตอบ 
   พิมพันธ  เดชะคุปต (2544: 56) ไดใหความหมายวาวิธีสอนแบบสืบสอบ (Inquiry 
method) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง 
หรือสรางความรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
เพ่ือใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย วิธีสืบสอบความรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญของการเรียน 
   จากความหมายดังกลาว สรุปไดวาการเรียนรูแบบสบืเสาะหมายถงึ กระบวนการแสวงหา
ความรู การสบืคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ โดยใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหนักเรียนได
คนพบความรู เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายและสรางองคความรูดวย
ตนเอง  

 

     5.3 งานวจิัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสกิส 
     งานวิจัยตางประเทศ 
    เดวิส (Davis. 1979: 4164-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

โดยการชี้แนะแนวทางในการคนพบกับการสอนตามคูมือครู ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทัศนะคติตอวิชาวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    วิลเลี่ยม (William. 1981: 1605-A) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบทัศนะคติผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
กับการสอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลาง วิชาประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง 41 คน สอนดวย
วิธีการสืบเสาะหาความรู กลุมควบคุม 43 คน สอนแบบเดิมโดยทําการสอนเปนเวลา 24 สัปดาห ผล
การทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

 
     งานวิจัยในประเทศ 
    มณีรัตน เกตุไสว (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ดานมโนมติทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟสิกส ดานมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมการทดลองที่
นักเรียนออกแบบการทดลอง และปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบไว พรอมทั้งเลือกรูปแบบการ
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บันทึกขอมูล จากการทดลองแตกตางจากกลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมตามคูมือครูของ 
สสวท.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     ศิริลักษณ หนองแส (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการพึ่งพาตนเองดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการ
สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางการเรียนทางวิทยาศาสตร กับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     วัฒนา อรุณวัฒนะ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
       5.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
       งานวิจัยตางประเทศ 
      เรย (Ray. 1979: 3220-A) ไดวิจัยเปรียบเทียบอิทธิพลของการใชคําถามในระดับที่ต่ํา

กับคําถามระดับสูงของการสอนวิชาเคมีที่มีความมีเหตุผลเชิงนามธรรมและการคิดอยางมีเหตุมีผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 กลุม กลุมละ 54 คน โดยการจัดสภาพแวดลอมให
เหมือนกันหมด กลุมที่ 1 สอนดวยการใชคําถามระดับต่ํา ผลการวิจัยพบวากลุมที่สอนดวยคําถาม
ระดับสูงสามารถทําแบบทดสอบในเรื่องการคิดอยางมีเหตุผลเชิงนามธรรม และคิดอยางมีเหตุผลได
มากกวาอีกกลุมหน่ึง 

      ลัมพคิน (Lumpkin. 1991: 369-A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับ 5 และ 6 
ผลการวิจัยพบวา  เม่ือไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียนระดับ 5 และ 6 มีความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในวิชาสังคมไมแตกตางกัน สําหรับนักเรียนระดับ 6 ที่เปนกลุมทดลอง 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกวากลุมควบคุม 

       รีด (Reed. 1999: 4039-A) ไดศึกษาแบบจําลองของการคิดอยางมีวิจารณญาณตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการคิดวิเคราะหจากเอกสารจากแหลงตางๆ รวมทั้งการ
แปลความหมาย การใชเหตุผล การคิดอยางมีวิจารณญาณในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา 



87 
 

            1. ความสามารถในการคิดเชิงประวัติศาสตรของนักศึกษา และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ พัฒนาไดดีขึ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา 

            2. ความรูในเรื่องประวัติศาสตรจะพัฒนาดีขึ้น เม่ือไดรับการฝกการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 

            3. เพศและวัยไมไดมีบทบาทสําคัญใดๆ ในการพัฒนาความคิดอยางมี
วิจารณญาณโรสแมน (Rosman. 1966: 2126-2131) ไดศึกษาการคิดแบบวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นป.1และ ป.2 พบวานักเรียนชั้น ป.2 คิดวิเคราะหมากกวานักเรียนชั้น ป.1 และยังพบตอไปอีกวา
การคิดแบบวิเคราะหมีความสัมพันธในทางลบกับแบบทดสอบวัดสติปญญาของเวชเลอร 
(Wechslerintelligence Scale for Children) ในฉบับเติมภาพใหสมบูรณ (Picture Completion)  
การจัดเรียงรูป(Picture Arrangement) แตไมมีความสัมพันธกับแบบทดสอบที่เกี่ยวกับดานภาษา 
(Verbal test)นอกจากนั้น การคิดแบบวิเคราะหยังมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นตามอายุและมีความสัมพันธ
กับความพรอมการเรียนรูและแรงจูงใจดวย 
  แฟรงคลินและริชารดส (จงรักษ ตั้งละมัย. 2545: 24-25 ;อางอิงจาก Frankin; & Richard. 
1977: 66-70) ไดศึกษาผลการสอนความสามารถทางการคิดแบบอเนกนัยโดยตรง กับเด็กระดับ 
ประถมศึกษาอายุ 9-10 ป จํานวน 119 คน โดยแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมควบคุม ซึ่งสอนยึด 
เน้ือหาวิชาเปนศูนยกลาง และกลุมทดลองซึ่งสอนแบบยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ทั้งสองกลุมไดรับ 
การสอนสัปดาหละครั้ง ครั้งละมากกวาหนึ่งชั่วโมงเปนเวลา 10 สัปดาห กลุมทดลองไดรับการฝก
การคิดแบบอเนกนัย สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนเกี่ยวกับศิลปะ และบทเรียนเดียวกับกลุม
ทดลอง แตไมเนนการคิดแบบอเนกนัย ผลปรากฏวากลุมที่ไดรับการฝกความความสามารถทางการ
คิดแบบอเนกนัยโดยตรง มีความสามารถทางการคิดแบบอเนกนัย สูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกแบบ
นี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เนลสัน (Nelson. 1970: Abstract) ไดทําการศึกษาโดยใชครู 2 คนที่ใชวิธีสอน 2 แบบ 
กับนักเรียนเกรดหก 2 หองเรียน หองหน่ึงสอนโดยใชวิธีกระตุนใหคิด สวนอีกหองหน่ึงสอนโดยวิธี
ไมกระตุนใหคิด โดยสอนสัปดาหละ 3 วันรวม 36 คาบเรียน จากนั้นทั้งสองชั้นไดรับการสอนโดยไม 
กระตุนใหคิด ครูใชคําถามระดับต่ํา เชน คําถามความรูความจํา สวนหองที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิด 
ครูจะใชคําถามระดับสูง เชน คําถามเกี่ยวกับการสรุป อางอิงและการพิสูจน หลังจากนั้นจึงทําการวัด 
1) ทักษะดานความรูของนักเรียนโดยใชการวัดทักษะการเสาะแสวงหาความรูของนักเรียนซ่ึงมีการ 
สังเกต การสรุป อางอิง พิสูจนและการจําแนก 2) ความรูเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบไมกระตุนใหคิด มีความรูเกี่ยวกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร สูงกวาพวกที่สอนแบบกระตุนความคิด สวนนักเรียนที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิดมีการ
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพดานการสังเกต และการสรุปอางอิงดีกวาพวกที่สอนโดยวิธีไมกระตุนใหคิด 
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    งานวิจัยในประเทศ 
   สําหรับงานวิจัยในประเทศมีผูทําการวจัิยไว ดังนี้ 
   ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543: 106) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความสามารถดานการคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ป ที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะความรู โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิโนทัศนกับการสอนตามคูมือ
ครูผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยการใชกิจกรรมสราง
แผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   อุไร มะวิญธร (2544: 84) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะหเชิง
วิจารณญาณ และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบ
ประสบการณและแบบคูมือครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนการใชประสบการณกับ
คูมือครู มีการคิดวิเคราะหเชิงวิจารณญาณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

   ระพินทร ครามมี (2544: 80) ไดศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห
ของนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตัคติวิซึมกับการสอนแบบการ
แกปญหา ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนตามแนวคอนสตัคติวิซึม กับการสอนแบบแกปญหามี
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งแบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห ชนิดขอคําถาม 2 ชนิด
ไดแก ขอคําถามแบบคิดวิเคราะหอธิบาย และชนิดขอวิเคราะหแบบเหตุผลเชิงตรรกะ 

  เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530: 104) ไดศึกษาการฝกสมรรถภาพทางสมองเพื่อพัฒนา
คุณภาพการคิดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการฝกสมรรถภาพทางสมองพื้นฐาน  
4 ดาน คือ การสังเกต การประยุกต การวิเคราะหและการสังเคราะห ฝกเปนเวลา 6 สัปดาห ผลที่ได
พบวา การฝกสมรรถภาพทางสมองมีผลตอวิชาคณิตศาสตร ในดานการพัฒนาคุณภาพการคิดระดับ
ความจําและสูงกวาความจํา เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการสอนปกติ นั่นคือการฝกสมรรถภาพทาง
สมองจะชวยในการเรียนรูของนักเรียน 
   ฤทัยวรรณ คงชาติ (2544: 92) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห 
เชิงอธิบายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดย
ใชเทคนิคการจัดผังลายเสนและการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนโดยใชเทคนิคการจัดผังลายเสนและการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณี
ตัวอยาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและการคิดวิเคราะหเชิงอธิบาย แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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             จงรักษ ตั้งละมัย (2545: 50-51) ศึกษาผลการฝกความคิดอเนกนัยในเน้ือหาตางกันที่มี
ตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาความสามารถในการคิด 
วิเคราะหของนักเรียน ที่ไดรับการฝกคิดอเนกนัยที่มีเน้ือหาตางกันมีคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ปฏิสัมพันธระหวางการฝกความคิดอเนก
นัยที่มีเน้ือหาตางกันกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหไม
แตกตางกัน 
   อรอุมา กสิผล (2546: 99-101) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเชาวนปญญาทางอารมณ
กับความสามารถดานเหตุผลเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาความสัมพันธ
ระหวางเชาวนปญญาทางอารมณทั้ง 4 ดาน คือดานการระบุอารมณ การใชอารมณ ความเขาใจใน
อารมณและการจัดระบบอารมณกับความสามารถดานเหตุผลเชิงวิเคราะห ที่วิเคราะหจากนักเรียน
ชายนักเรียนหญิงและรวมทั้งหมด มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือ 
เปรียบเทียบความสัมพันธของเชาวนปญญาทางอารมณทั้ง 4 ดานกับความสามารถดานเหตุผลเชิง 
วิเคราะหที่วิเคราะหจากนักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีคาไมแตกตางกัน 
             บุญเชิด ชุมพล (2547: 48) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอํานวยวิทย พบวาการจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณให 
ผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห สามารถคิดหาเหตุผลดวยตนเองและคิดเปนกลุมไดนั้น เปนการฝกให 
ผูเรียนพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหาที่อาจจะตองเผชิญในอนาคตไดอยาง
สมเหตุสมผล ซึ่งในปจจุบันนี้ผูเรียนที่อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะในชวงชั้นที่ 3 เปน
ระดับชั้นที่มีความสําคัญอยางมาก ที่จําเปนจะตองเนนและฝกฝนใหผูเรียนนั้นมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหใหมาก เพราะนักเรียนในระดับน้ีจะมีพัฒนาการทางสมองที่กําลังจะกาวหนาเปนผูใหญที่
ดี มีความรูความสามารถ และสามารถวิเคราะหแยกแยะความสําคัญของสิ่งตางๆ ไดดีและเติบโต
เปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป 
   ปรียานุช สถาวรมณี (2548: 152-155) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช 10 กิจกรรมในลักษณะ
การเขาคายพักแรม พบวาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียนทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการจําแนก 
ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ หลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและปานกลาง มีคาเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการจัดหมวดหมูดานการ
สรุป และรวมทั้ง 5 ดาน 
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   ณาตยา อุทยารัตน (2549: 76-77) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเอง ดานการเรียนตางกันในโรงเรียน
กลุมรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปที่ 5 และ
ปที่ 6มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ในระดับปานกลางและความสามารถในการคิดวิเคราะหจะ
สูงขึ้น เม่ือเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เชนเดียวกับนักเรียนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเอง
ดานการเรียนทั้งระดับปานกลางและระดับสูง จะมีพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ิม
สูงขึ้นตามลําดับชั้นที่สูงขึ้นดวย 
             อุษณีย เตรียมเชิดติวงศ. (2549: 47-44). ไดศึกษาผลการฝกคิดเชิงวิเคราะหที่มีตอ
ความสามารถในการจําแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งกลุมที่ไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะหและไมไดรับการฝกคิดเชิงวิเคราะหมี
ความสามารถในการจําแนกประเภทเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตกลุมที่ไดรับการ
ฝกคิดเชิงวิเคราะหมีความสามารถในการจําแนกประเภทเพิ่มขึ้นมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก
คิดเชิงวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
            จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา ความสามารถดานการคิด
วิเคราะหของนักเรียนสามารถพัฒนาไดดวยการสอนซึ่งมีวิธีการที่แตกตางกัน ทั้งการจัดกิจกรรม
หรือสถานการณใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถ
คิดหาเหตุผลดวยตนเอง ดวยวิธีที่หลากหลายทั้งการใชกระบวนการกลุม การอภิปรายกลุม แบบ
อภิปรายโดยใชสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง ซึ่งทุกวิธีตองการใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหตามมาตรฐานการเรียนรู และสามารถนําไปใชแกปญหาที่อาจจะ
ตองเผชิญในอนาคตไดตอไป 
 
  
  
  
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
     ประชากรที่ใชในการวจิัย 
    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2553 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน  
270 คน 

     กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2553 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
ลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน  
90 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ  
45 คน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลากเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ดังนี้  

1.2.1 กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 45 คน 
1.2.2 กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 45 คน 
 

ระยะเวลาในการทดลอง 
     ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาทดลองกลุมละ 16 คาบ  

คาบละ 50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม 
 

สาระที่ใชในการทดลอง 
      เน้ือหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5: 
พลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน จํานวน 16 คาบ 
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แบบแผนการทดลอง 
    การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการ 

ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 377) 
ซึ่งมีรูปแบบวจัิย ดังนี้  
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

การกําหนดเขากลุม 

 

สอบกอน 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

สอบหลัง 

 

       (R) E 
       (R) C  

    T1E 

    T1C 

     X1 
     X2 

   T2E 

   T2C 

 

      สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวจิัย 
        (R)E  แทน    กลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
        (R)C แทน    กลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
        T1E                    แทน    การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลอง 
        T1C  แทน    การสอบกอนการทดลองของกลุมควบคุม 
        T2E   แทน    การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลอง 
        T2C   แทน    การสอบหลังการทดลองของกลุมควบคุม 
         X1  แทน    การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
         X2  แทน    การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

   1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 เรื่อง งานและพลังงาน 
   2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 เร่ือง งานและ

พลังงาน 
   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 
   4. แบบทดสอบวัความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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   1. ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 
      1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 

สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป /รายภาค  
      1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

      1.4 วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
      1.5 จัดทําแผนการเรียนรูและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการให

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  
      1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและเอกสารประกอบการเรียน ไปให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใชแลวนํามาปรับปรุง
แกไข 

     1.7 ปรับปรุงภาษาและกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบการสอน  
นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ ที่ไมใชกลุมตัวอยางโดยดําเนินการดังนี้ 

     1.8  ทดลองกับนักเรียนกลุมยอย 5 คน เพ่ือทดสอบความเปนไปได ความถูกตอง
เหมาะสม และบันทึกปญหา ขอบกพรองตางๆ ที่พบเชน ระยะเวลาที่ใช การสื่อความหมายและสื่อ
การจัดการเรียนรู เปนตน แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

      1.9  ปรับปรุงภาษาที่ใชในแตละขั้นตอนของแบบฝกหัดใหรัดกุมและกระชับ 
      1.10 ทดลองสอนกับนักเรียน 40 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการสื่อความหมายของ

กิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลาที่ใช เพ่ือปรับปรุงแกไขจนเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ 
      1.11 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 

 
   2.  ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
      2.1  ศึกษาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      2.2  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  
      2.3  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลกัการและวธิีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ 

สืบเสาะหาความรู เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
      2.4  วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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       2.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู สาระที่ 5: 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน ตามที่กําหนดไวซึ่งแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 

   2.5.1 สาระสําคัญ 
   2.5.2 จุดประสงคการเรียนรู 
   2.5.3 สาระการเรียนรู 
   2.5.4 กระบวนการจัดการเรียนรู 
   2.5.5 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
   2.5.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

       2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียน ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3 ทาน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใชแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

       2.7 ปรับปรุงภาษาและกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบการสอน นํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ ที่ไมใชกลุมตัวอยางโดยดําเนินการดังนี้ 

      2.8 ทดลองกับนักเรียนกลุมยอย 5 คน เพ่ือทดสอบความเปนไปได ความถูกตอง
เหมาะสม และบันทึกปญหา ขอบกพรองตางๆ ที่พบ เชน ระยะเวลาที่ใช การสื่อความหมายและสื่อ
การจัดการเรียนรู เปนตน แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

      2.9 ปรับปรุงภาษาที่ใชในแตละขั้นตอนของแบบฝกหัดใหรัดกุมและกระชับ 
      2.10 ทดลองสอนกับนักเรียน 40 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการสื่อความหมายของ

กิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลาที่ใช เพ่ือปรับปรุงแกไขจนเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ 
       2.11 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา  
     ความรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
1. ขั้นนํา (Initating the Unit) เปนขั้นที่เราความ
สนใจใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยวิธีการอภิปราย
ซักถามใชสื่อประเภทตางๆ 
2. ขั้นปฏิบัติการ (Point of Experience) เปนขั้นที่
นักเรียนวางแผนในการแกปญหาและตกลงใจเลือก
ดําเนินการหรือเก็บรวบรวบขอมูลครูชวยให
คําแนะนําในการทํากิจกรรมมีการแบงกลุมและ
หนาที่ในขั้นตอนนี้ตองอาศัยทักษะความสามารถ
ของครูที่จะแนะนํากิจกรรมซึ่งชวยใหผู เรียนได
พัฒนาความสามารถตามความถนัดมากที่สุด 
3. ขั้นกิจกรรมสรุป (Cumulating Activities) ในขั้น
นี้ ครูเนนการบูรณาการของหนวยผูเรียนสรุป
กิจกรรม โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําใน
ขณะที่ทํากิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
หนวยการเรียนรูทําใหผู เ รียนไดรับความรูดาน
เน้ือหามากขึ้น 
4. ขั้นประเมิน (Evaluation) การประเมินอาจแบง
ออกเปนการวัดความรูวัดความเขาใจในดาน
วิชาการ ประเมินความสามารถในการทํางาน
รวมกันภายในกลุม 

 

1. ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง หมายถึง ขั้น
ที่ผูสอนใชคําถามกระตุนใหผูเรียนอยากรู
อยากเห็นคิดสงสัยหรือเปนการแนะแนว
ทางการทดลองออกแบบการทดลองเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวตอบปญหา 
2. ขั้นปฏิบัติการทดลอง หมายถึง ขั้นที่
ผู เ รียนลงมือปฏิบัติการทดลองผูสอนคอย
ควบคุมดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิดคอย
กระตุนสนับสนุนใหคําปรึกษาแกผูเรียน 
3. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง หมายถึง ขั้นที่
ผูสอนใชคําถามเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถใช
ขอมูลหรือผลการทดลองสรุปเปนความรู
รวมทั้งอภิปรายถึงขอผิดพลาดที่เกิดจากการ
ทดลองและนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป 

 

 
3. ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 
    3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียน

ขอสอบวิชาฟสิกส 
    3.2 ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาวิชาฟสิกสจากคูมือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
    3.3  สรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส เรื่อง งานและพลงังาน  

แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยสรางขอสอบใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 
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      3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสไปใหผูเชี่ยวชาญทาง 
การสอน ฟสิกส จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ภาษาที่ใชโดยดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรมแลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.05 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 

      3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปใช
กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง งานและพลังงาน จํานวน 40 คน  

      3.6 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และอํานาจการจําแนก (r) โดย
ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.02 – 0.08 
และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.02 ขึ้นไป จาก 60 ขอ คัดไวจํานวน 20 ขอ และไดคาความยากงาย 
(p) มีคาระหวาง 0.34 - 0.73 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคา 0.22 - 0.78 

      3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสที่คัดเลือกไวไปทดสอบกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดย
คํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 123) ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ  0.84 

      3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสที่ได ไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป 

 
   4. ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
      4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการคิด

วิเคราะห 
      4.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห ประกอบดวยสถานการณที่

เกี่ยวของกับวชิาฟสิกส และสถานที่พบเห็นในชีวติประจาํวัน จํานวน 60 ขอ โดยแตละสถานการณ
จะตั้งคําถามแบบชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลอืกซึ่งครอบคลุม ความสามารถของผูเรียน 5 ดาน ดังนี้  

  4.2.1 ดานการจําแนก 
  4.2.2 ดานการจัดหมวดหมู 
  4.2.3 ดานการสรุป  
  4.2.4 ดานการประยุกต 
  4.2.5 ดานการคาดการณ 

      4.3 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน
วิชาฟสิกสจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ภาษาที่ใชโดยดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรมแลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองที่
คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.05 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 
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       4.4  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปใช
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน  

       4.5 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ถูกให  
1 คะแนน ขอที่ผิดหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน เม่ือตรวจรวมคะแนนแลวนําคะแนนที่
ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และอํานาจการจําแนก (r) ของแบบทดสอบที่สรางเปนรายขอ 
โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง  
0.02 – 0.08 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.02 ขึ้นไป จาก 60 ขอ คัดไวจํานวน 20 ขอ และไดคา
ความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.24 - 0.72 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคาระหวาง 0.24 - 0.78 

       4.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่คัดเลือกไว ไปทดสอบกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดย
คํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 123) ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ  0.74 

       4.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ได ไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป 

 

วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้  
      1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หองเรียนจากหองเรียน 6 หองเรียน 

และจับฉลากเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
      2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟสิกสและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
      3. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้งสองกลุมในเนื้อหาเดียวกัน ใชเวลาสอน

เทากันกลุมละ 16 คาบ คาบละ 50 นาที ดังนี้  
3.1 กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
3.2 กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

      4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับ
นักเรียนทั้งสองกลุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหชุดเดิม 

      5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ได มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานตอไป 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใช t-test for 
Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott. 1967: 264) และเปรียบเทียบคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชคาสถิติแบบ t-test for Dependent 
Samples (Ferguson.  1981: 180) 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   1. สถิติพื้นฐาน 
       1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 33) 
    

n
X

X ∑=  

 
    เม่ือ     X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
           ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        n  แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง 
 
      1.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนคํานวนไดจากสูตร                   
(ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 60) 
 

)1(
)( 22

−
−

= ∑ ∑
nn

XXn
S  

 
   เม่ือ       S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
         X        แทน   คะแนนของนักเรียนแตละคน 
                  X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

        ( )2
X∑    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

     2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
         n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
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2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
    2.1 คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2543: 248-249) 
 

n
R

IOC ∑=  

 
   เม่ือ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลอง 
     ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      n   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   2.2 หาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกสและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยวิเคราะหขอสอบ
เปนรายขอใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน (Fan.1952: 6-52) แลวคํานวณหาคาความยากงาย 
จากสูตร 

  หาคาความยากงาย 

      n
PPP LH

2
−

=
 

 
   เม่ือ  P     แทน   คาความยากงาย    
     HP    แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
     LP    แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
     n    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 

 
   หาคาอํานาจจําแนก 

      n
PPr LH −

=
 

 
   เม่ือ   r     แทน   คาอํานาจจําแนก    
     HP    แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
     LP    แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
     n    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
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   2.3 หาคาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห โดยใชสูตร KR-20 (Kuder-Richardson)  
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-198) 
 

               tt 2
t

pqkr 1
k 1 s

⎧ ⎫⎪ ⎪= −⎨ ⎬
− ⎪ ⎪⎩ ⎭

∑
 

 
   เม่ือ  ttr   แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     k   แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
     p   แทน  สัดสวนของผูที่ทําถูกในขอหนึ่งๆ  
     q     แทน      สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือ 1 p−  

          2
ts     แทน      ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบบั  

 
     2.4 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (สุธรรม สอนเถื่อน. 2548: 13) 

 

สูตรที ่1 1001 ×=

∑

A
n
X

E  

 
เม่ือ  1E  แทน คาประสทิธิภาพของกระบวนการ 

∑ X  แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองาน 
A   แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองานทุกชิ้นรวมกัน 
n   แทน จํานวนนักเรียน 

 

สูตรที ่2 1002 ×=

∑

A
n
X

E  

 
เม่ือ  2E  แทน คาประสทิธิภาพของกระบวนการ 

∑ X  แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองาน 
A   แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองานทุกชิ้นรวมกัน 
n   แทน จํานวนนักเรียน 
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     3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
        3.1 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอ 1 และขอ 4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาฟสิกสและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott. 1967: 264) 
 

2; 21
21

21

−+=
−

=
−

nndf
S

MDMDt
MDMD

  

 

ซึ่ง  
2

2

1

2

21 n
S

n
SS DD

MDMD +=−  

    
 

และ 
( ) ( )

221

2
22

2
112

−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

SD  

 
เม่ือ  t   แทน       คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 

1MD   แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน  
             ของกลุมทดลอง 

2MD  แทน    คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน   
             ของกลุมควบคุม 

1D   แทน       ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียนของกลุม  
                                    ทดลอง 

2D  แทน       ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียนของกลุม  
                                    ควบคุม 

DS 2
 แทน       คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียน  

                                    และกอนการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 1n  แทน       จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 

 2n  แทน       จํานวนนักเรียนในกลุมควบคุม 

     21 MDMD SS −  แทน       คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบกอน 
                                    การเรียนกับหลังการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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       3.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอ 2 – 3 และสมมติฐานขอ 5 – 6 เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชคาสถิติแบบ t-test for 
Dependent Samples (Ferguson. 1981: 180) 
 

( )
1;

1

22
−=

−
−

=
∑ ∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

 
   เม่ือ    t  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t – distribution 
      D   แทน  ความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลัง  
        และกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
               ∑ 2D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ 
        ทดสอบหลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
        แตละคูยกกําลังสอง 

     ( )2∑D  แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการ 
        ทดสอบหลังและกอนไดรับการจัดการเรียนรู 
        ทั้งหมดยกกําลังสอง 
       n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 
 

n  แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
k  แทน     คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

1X   แทน     คาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 

2X  แทน     คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
S   แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1S  แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 

2S  แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรยีน 
MD   แทน     คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ  

                               การทดสอบกอนเรียน 

1MD  แทน     คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
                         การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง 

2MD   แทน    คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ  
                                         การทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุม 

               21 MDMD SS − แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนนการ  
                                         ทดสอบหลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองและ 

                     กลุมควบคมุ 
t   แทน     คาสถิติทีใ่ชในการพิจารณาจากตารางแจกแจงความถี ่
                         (t-distribution) 
**  แทน     มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
    การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
      1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample 
      2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของกลุมทดลองหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
      3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของกลุมควบคุมหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
      4. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample 
      5. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
      6. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมควบคุมหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 
1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟสิกส ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสกิส ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 

กลุมตัวอยาง n  k  

กอนเรียน หลังเรียน 

MD  

 

21 MDMD SS −

 
    t  opPr  

 1X   1S          2X   2S  

กลุมทดลอง 45 20 9.33 3.06 15.91 2.51 6.58 

1.016 2.559* 0.012 
กลุมควบคุม 45 20 10.42 2.90 14.40 3.06 3.98 

*P < .01 

   จากตาราง 4 พบวา กลุมทดลอง คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เปน 
9.33 และ 3.06 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกส เปน 15.91 และ 2.51 ตามลําดับ สวนกลุมควบคุม คือ นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เปน 10.42 และ 2.90 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
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และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เปน 14.40 และ 3.06 
ตามลําดับ  

     เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสหลัง
เรียนและกอนเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเปน 6.58 และ 3.98 ตามลําดับ พบวา  
กลุมทดลอง คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และกลุมควบคุม คือ นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

 
   2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของกลุมทดลองหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวา   

     กอนเรียน 

 

** P < .01 

  จากตาราง 5 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 

   3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของกลุมควบคุมหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 
       

ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของกลุมควบคุมหลังเรียนสูงกวา  

     กอนเรียน 
 

** P < .01 

การทดสอบ n  X  SD  MD       t      opPr  

กอนเรียน 45 9.33 3.06 6.58  22.384**     0.000 

หลังเรียน 45 15.91 2.51    

การทดสอบ n  X  SD  MD       t      opPr  

กอนเรียน 45 10.42 2.90 3.98  15.585**     0.000 

หลังเรียน 45 14.40 3.06    
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  จากตาราง 6 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐาน 
ขอที่ 3 
 

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม 
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง n  k  

กอนเรียน หลังเรียน 

MD  

 

21 MDMD SS −

 
    t   opPr  

 1X   1S          2X   2S  

กลุมทดลอง 45 20 9.47 3.16 13.02 2.32 3.56 

1.214   1.705 0.092 
กลุมควบคุม 45 20 10.69 2.94 12.18 2.38 1.49 

 

  จากตาราง 7 พบวา กลุมทดลอง คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในคิดวิเคราะหเปน 9.47 
และ 3.16 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเปน 13.02  และ 2.32 ตามลําดับ สวนกลุมควบคุม คือ นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปน 10.69 และ 2.94 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดวิเคราะห เปน 12.18 และ 2.38 ตามลําดับ  

   เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลัง
เรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเปน 3.56 และ 1.49 ตามลําดับ พบวา  
กลุมทดลอง คือนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และกลุมควบคุม คือนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีความสามารถในการการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน
และไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 
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  5. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 
 

ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวา 

     กอนเรียน 

 

** P < .01 

  จากตาราง 8 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 
 

  6. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมควบคุมหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 
 

ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมควบคุมหลังเรียนสูงกวา  

     กอนเรียน 

 

** P < .01 

  จากตาราง 9 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลัง
เรียนของกลุมควบคุม ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 6 
 

การทดสอบ n  X  SD  MD       t      opPr  

กอนเรียน 45 9.47 3.16 3.56  8.617**      0.000 

หลังเรียน 45 13.02 2.32    

การทดสอบ n  X  SD  MD       t      opPr  

กอนเรียน 45 10.69 2.94 1.49  5.828**      0.000 

หลังเรียน 45 12.18 2.38    



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

   การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

    ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
      1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

                2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง งานและพลังงาน 
                3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง งานและพลังงาน 

      4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

                5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง งานและพลังงาน 
                6. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง งานและพลังงาน 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

หาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสแตกตางกัน 

2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาฟสิกส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
                4.  นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ 

สืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน 
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       5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

       6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมี ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

       ประชากรที่ใชในการวิจัย 
                ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2   

ปการศึกษา 2553 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช

ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 270 คน 

        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน 

ที่ 2 ปการศึกษา 2553 แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช

ลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน  

90 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ  

45 คน แลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลากเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ดังนี้  

1.2.1 กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จํานวน 45 คน 

1.2.2 กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 45 คน 

2. ระยะเวลาในการทดลอง 

       ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาทดลองกลุมละ 16 คาบ  

คาบละ 50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม 

3. สาระที่ใชในการทดลอง 

      เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งน้ีเปนเน้ือหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม           

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5: 

พลังงาน  หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน  จํานวน 16 คาบ 
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4.1  แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 เรื่อง งานและ 

พลังงาน ที่ผูวจัิยสรางขึ้น แบงเปน 4 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 16 คาบ มีคาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู E1/E2 = 82.72/83.14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 

      4.2  แผนการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู ชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 เรื่อง งานและ

พลังงาน ที่ผูวจัิยสรางขึ้นแบงเปน 4 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 16 คาบ มีคาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู E1/E2 = 80.10/82.00 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 

      4.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบ
ตัวเลือก 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.84 คาความยากงาย (p) มีคาระหวาง  
0.34 - 0.73 และมีคาอํานาจจําแนก (r) มีคา 0.22 - 0.78 

      4.4  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบ
ตัวเลือก 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.74 คาความยากงาย (p) มีคาระหวาง  
0.24 - 0.72 และมีคาอํานาจจําแนก (r) มีคาระหวาง 0.24 - 0.78 
 

5. การดําเนินการทดลอง 
5.1  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา 

ฟสิกสและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
      5.2  ทําการทดลองโดยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดย 

ผูวิจัยเปนผูสอนเองทั้งสองกลุม ในเน้ือหาเดียวกัน ใชเวลาสอนเทากันกลุมละ 16 คาบ คาบละ  
50 นาที ดังนี้ 

   กลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   กลุมควบคมุไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

      5.3  เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับ 
นักเรียนทั้งสองกลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหชุดเดิม 

      5.4  ตรวจผลการสอบ แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐานตอไป 

 
              6. การวิเคราะหขอมูล 

     6.1 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
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      6.2 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
ของกลุมทดลอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

      6.3 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
ของกลุมควบคุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

      6.4 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

      6.5  ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 5 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของ 
กลุมทดลอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

      6.6  ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 6 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของ 
กลุมควบคุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 

             7. สรุปผลการศกึษาคนควา 
      7.1 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
               7.2 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     7.3 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟสิกส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7.4  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและนักเรียนที่ไดรับการจัดการ 
เรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู มีความสามารถในการคดิวิเคราะหไมแตกตางกัน 

7.5  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

    7.6  นักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

    จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ผลการศึกษา
สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
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1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 สามารถอภิปรายผลการ
ทดลองไดดังนี้ 

      การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสที่จัดขึ้นตาม 
หลักการบูรณาการ เปนการนําความรู ความเขาใจ ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส มาหลอม
รวมเขาดวยกัน ภายใตการเขาใจมโนทัศนและหลักการพรอมทั้งประยุกตทักษะการสื่อสารและ
คุณภาพชีวิตเขามาเชื่อมโยงความสัมพันธใหเกิดความตอเนื่องเปนเร่ืองเดียวกัน เพ่ือใหผูเรียน 
มุงศึกษาคิดวิเคราะหแกปญหา แสวงหาความรู อยางเปนองครวม และนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชวิชาวิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนแกน จากการบูรณาการเชื่อมโยงจาก
ผูสอนคนเดียว ที่เชื่อมโยงสาระการเรียนรู ของหัวขอเรื่องที่สอดคลองกัน ซึ่งการดําเนินกิจกรรม
ผูวิจัยมุงใหการเรียนการสอนเปนไปตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน และผสมผสานกับหลักการที่
หลากหลาย คือ 1) ขั้นนํา เปนขั้นที่เราความสนใจใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยการอภิปรายจาก
เหตุการณปจจุบัน เลนเกมซักถาม ใชสื่อประเภทตางๆ ใชคําถามกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น 
คิดสงสัย หรือเปนการแนะแนวทางการทดลอง เปนตน ซึ่งขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก 
อาจจะใหนักเรียนทํากิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการก็ได จะทําใหนักเรียนสนุกสนานและเกิด
ความรูสึกกระตือรือรนที่จะเรียนและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมมากขึ้น 2) ขั้นปฏิบัติการ เปน
ขั้นที่นักเรียนวางแผนในการแกปญหา และตกลงใจเลือกดําเนินการหรือเก็บรวบรวบขอมูล ครูชวย
ใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมมีการแบงกลุมและหนาที่ในขั้นตอนนี้ตองอาศัยทักษะความสามารถ
ของครูที่จะแนะนํากิจกรรม ซึ่งชวยใหผู เรียนไดพัฒนาความสามารถตามความถนัดมากที่สุด  
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการบูรณาการเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆรอบๆตัวของนักเรียน 
ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้นนอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู ยังใชสถานการณในชีวิต
จริงเปนตัวเชื่อมใหนักเรียนไดเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานของ ฟอรแมน 
(Forman. 2000: 140) ที่สรุปไดวาปญหาที่มาจากสถานการณในชีวิตจริงจะกระตุนใหมีการคิดที่
ซับซอนขยายความเขาใจของนักเรียนทําใหนักเรียนเขาใจอยางสมเหตุสมผล และทําใหนักเรียนมี
ความลึกซึ้ง ในเน้ือหามากขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ จะมุงเนน
กิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการใชใบงานเปนตัวกําหนด
สถานการณเพ่ือชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน ในการทํากิจกรรมการเรียนรูอาจเปนรายบุคคล 
รายคู รายกลุม นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง คือผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริง คิดเอง ทําเอง แกปญหาเอง ซึ่งครูมีหนาที่คอยแนะนําและใหความชวยเหลือ ซึ่งจะ
สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีมีเสรีภาพในการปฏิบัติและเกิดการเรียนรูดวยตนเองไปทีละ
ขั้นตอนอยางมีระบบ สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ซึ่งปจจัย
ดังกลาวยังทําใหนักเรียนมีโอกาสคนควาและวิเคราะหเชิงลึกและกวางไดหลายแงมุม นักเรียนมี
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มุมมองของความรูในบริบทของการดําเนินชีวิตตามสภาพจริง รวมทั้งประยุกตทักษะไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 34) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการคิด และตัดสินใจดวยตนเอง เปนการสรางประสบการณการเรียนรูโดยการกระทํา
ที่นอกเหนือไปจากสถานการณในชั้นเรียนปกติที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวย
ตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง นอกจากนี้การที่นักเรียนมีเสรีภาพในการปฏิบัติ ได
ทําการทดลองเอง จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และเกิดทักษะในการปฏิบัติการทดลองดวย 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของ จอรน ดิวอ้ี ที่กลาววา การเรียนรูจะเกิดไดดี ตองเปนการ
เรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยการผสมผสานความรู 
คุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีเจตคติที่ดี เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนและผูเรียน
สามารถที่จะนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนควาของเบียรด 
( Beard.2003: 129 ) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการบูรณาการวิชาคณิตศาสตรและงานเขียน
ของเด็กในการนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ผลการศึกษาพบวา การบูรณาการระหวางวิชาคณิตศาสตรและงานเขียนของเด็ก
ชี้ใหเห็นถึงความสนุกสนานในการเรียนของนักเรียน นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 
สงผลใหมีความรูความเขาใจมากขึ้น และความวิตกกังวลลดลง และเน่ืองจากวิชาวิทยาศาสตร
ประกอบไปดวยตัวความรู และทักษะกระบวนการ ถานักเรียนไดคิดเอง และลงมือปฏิบัติเอง 
นักเรียนก็จะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดี และทําใหสวนที่เปนตัวความรูดีขึ้นดวยนั้น คือ 
ถานักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางมีขั้นตอน จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประกอบไปดวย 
พฤติกรรมดานตางๆ คือ ความรู - ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงตามไปดวย 3) ขั้นกิจกรรมสรุป ในขั้นน้ีครูเนนการบูรณาการของหนวย ผูเรียนสรุป
กิจกรรมโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําในขณะที่ทํากิจกรรม เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
หนวยการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดรับความรูดานเน้ือหามากขึ้นซ่ึงการเชื่อมโยงเนื้อหาจะเปนใน
ลักษณะเชื่อมโยงเขากับเรื่องใกลตัว เพราะการที่นักเรียนจะเขาใจสิ่งตางๆ อยางแจมแจงและเกิด
ความหมาย และสามารถนําไปใชไดก็ตอเม่ือ ความรูของความคิดยอยๆ อยูรวมกันสัมพันธกันและ
เชื่อมโยงจนสามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งน้ันๆ กับสิ่งอ่ืนๆ รอบตัว ซึ่งมีผลใหเกิดการนํา
ความรู ปรากฏการที่ไดมาจัดระบบใหมใหเหมาะสมกับตนเองและมีการเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมี
ระเบียบ จึงทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจไดเร็ว เกิดการเรียนรูอยางสมบูรณและเกิด
ประสบการณใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ จอหน ดิวอ้ี ที่วา “ การสอนแบบบูรณาการจะ
สอดคลองกับชีวิตจริงของเด็ก โดยจะชวยใหนักเรียนมองเห็นความเขาใจและเห็นความสัมพันธ
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ ทั้งยังกระตุนใหเด็กใฝเรียนรู เน่ืองจากเขาสามารถนําเนื้อหาและทักษะที่
เรียนไปใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการยังชวยลดการซ้ําซอนของ
เน้ือหาวิชา ลดจํานวนเวลาเรียน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสใชความคิด ประสบการณ
ความสามารถ ตลอดจนทักษะตางๆ อยางมีทักษะหลากหลาย กอใหเกิดการเรียนรูทักษะ 
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กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพรอมกัน” 4) ขั้นประเมิน การประเมินอาจแบงออกเปนการวัด
พฤติกรรม ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประกอบไปดวย พฤติกรรมดานตางๆ คือ ความรู - 
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือตรวจสอบความรู
ความเขาใจของนักเรียนวาเปนไปตามวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไม และเนื่องจากรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม  
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สงเสริมใหนักเรียนมีความเอื้ออาทรตอกัน ใชกระบวนการคนควาหา
ความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ดังน้ัน 
นอกจากการประเมินจากแบบทดสอบแลวผูวิจัยยังไดประเมินจากสภาพจริงในการทํากิจกรรมอีก
ดวย ซึ่งสงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับความคิดเห็นของเชษฐา ชาบาง (2544: 45) 
วา การประเมินผลการตามสภาพจริงที่แทจริงเปนการเปนการพัฒนานักเรียนสูอนาคต และวิชัย 
ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2544: 45) ที่กลาววา การประเมินผลควรมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนใน
ภาพรวมมากกวาภาควิชาการ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงประเมินผูเรียนจากการสังเกตผูเรียนจาก การตอบ
คําถาม การซักถาม ความสนใจ การนําเสนอผลงาน สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุม กิจกรรมรายคู 
การประเมินผลหลังเรียน ตรวจสอบจากการทํากิจกรรม ในใบงาน การทํากิจกรรมรายบุคคล และ
แบบจดบันทึกประจําวัน เน่ืองจากการประเมินที่เลือกมาอยางหลากหลายทําใหนักเรียนตองมีความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมและใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมายมากยิ่งขึ้น 

   จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวา นักเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางจากกลุมควบคุม ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 

    จากการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสแตกตางกัน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ เปนการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสที่จัดขึ้นตามหลักการบูรณาการ เพ่ือใหผูเรียนมุงศึกษา
คิดวิเคราะหแกปญหา แสวงหาความรู อยางเปนองครวม และนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
โดยใชวิชาวิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนแกนจากการบูรณาการ เชื่อมโยงจากผูสอนคนเดียว 
ที่เชื่อมโยงสาระการเรียนรู ของหัวขอเรื่องที่สอดคลองกัน ซึ่งการดําเนินกิจกรรมผูวิจัยมุงใหการ
เรียนการสอนเปนไปตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน และผสมผสานกับหลักการที่หลากหลาย คือ  
1) ขั้นนํา เปนขั้นที่เราความสนใจใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยการอภิปรายจากเหตุการณปจจุบัน  ใช
สื่อประเภทตางๆ ใชคําถามกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น คิดสงสัย หรือเปนการแนะแนว
ทางการทดลอง เปนตน ซึ่งขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก อาจจะใหนักเรียนทํากิจกรรมใน
ลักษณะของการบูรณาการก็ได จะทําใหนักเรียนสนุกสนานและเกิดความรูสึกกระตือรือรนที่จะเรียน
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และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมมากขึ้น  2) ขั้นปฏิบัติการ เปนขั้นที่นักเรียนวางแผนในการ
แกปญหา และตกลงใจเลือกดําเนินการหรือเก็บรวบรวบขอมูล ครูชวยใหคําแนะนําในการทํา
กิจกรรมมีการแบงกลุมและหนาที่ในขั้นตอนนี้ตองอาศัยทักษะความสามารถของครูที่จะแนะนํา
กิจกรรม ซึ่งชวยใหผู เรียนไดพัฒนาความสามารถตามความถนัดมากที่สุด การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการบูรณาการเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆรอบๆตัวของนักเรียน ทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหามากขึ้นนอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู ยังใชสถานการณในชีวิตจริงเปนตัวเชื่อม
ใหนักเรียนไดเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานของ สมจิต สวธนไพบูลย  
(2535: 34) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด และตัดสินใจดวยตนเอง 
เปนการสรางประสบการณการเรียนรูโดยการกระทําที่นอกเหนือไปจากสถานการณในชั้นเรียนปกติ
ที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
นอกจากนี้การที่นักเรียนมีเสรีภาพในการปฏิบัติ ไดทําการทดลองเอง จะทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี และเกิดทักษะในการปฏิบัติการทดลองดวย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของ  
จอรน ดิวอ้ี ที่กลาววา การเรียนรูจะเกิดไดดี ตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติ ผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง โดยการผสมผสานความรู คุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และมี
เจตคติที่ดี เปนการเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนและผูเรียนสามารถที่จะนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริง 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนควาของเบียรด ( Beard. 2003: 129 ) ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของ
การบูรณาการวิชาคณิตศาสตรและงานเขียนของเด็กในการนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรและความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผลการศึกษาพบวา การบูรณาการ
ระหวางวิชาคณิตศาสตรและงานเขียนของเด็กชี้ใหเห็นถึงความสนุกสนานในการเรียนของนักเรียน 
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร สงผลใหมีความรูความเขาใจมากขึ้น และความวิตก
กังวลลดลง และเนื่องจากวิชาวิทยาศาสตรประกอบไปดวยตัวความรู และทักษะกระบวนการ  
ถานักเรียนไดคิดเอง และลงมือปฏิบัติเอง นักเรียนก็จะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดี และ
ทําใหสวนที่เปนตัวความรูดีขึ้นดวยน้ัน คือ ถานักเรียนไดฝกการแกปญหาอยางมีขั้นตอน จะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประกอบไปดวย พฤติกรรมดานตางๆ คือ ความรู - ความจํา ความเขาใจ 
การนําไปใชและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงตามไปดวย 3) ขั้นกิจกรรมสรุป ในขั้นน้ีครู
เนนการบูรณาการของหนวย ผูเรียนสรุปกิจกรรมโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําในขณะที่ทํา
กิจกรรม เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนวยการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดรับความรูดานเนื้อหามาก
ขึ้นซึ่งการเชื่อมโยงเนื้อหาจะเปนในลักษณะเชื่อมโยงเขากับเร่ืองใกลตัว เพราะการที่นักเรียนจะ
เขาใจสิ่งตางๆ อยางแจมแจงและเกิดความหมาย และสามารถนําไปใชไดก็ตอเม่ือ ความรูของ
ความคิดยอยๆ อยูรวมกันสัมพันธกันและเชื่อมโยงจนสามารถมองเห็นความสัมพันธของสิ่งน้ันๆ กับ
สิ่งอ่ืนๆ รอบตัว ซึ่งมีผลใหเกิดการนําความรู ปรากฏการที่ไดมาจัดระบบใหมใหเหมาะสมกับตนเอง
และมีการเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมีระเบียบ จึงทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจไดเร็ว เกิดการ
เรียนรูอยางสมบูรณและเกิดประสบการณใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ จอหน ดิวอ้ี ที่วา “ 
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การสอนแบบบูรณาการจะสอดคลองกับชีวิตจริงของเด็ก โดยจะชวยใหนักเรียนมองเห็นความเขาใจ
และเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ ทั้งยังกระตุนใหเด็กใฝ เรียนรู เน่ืองจากเขาสามารถ
นําเนื้อหาและทักษะที่เรียนไปใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการยังชวยลด
การซ้ําซอนของเนื้อหาวิชา ลดจํานวนเวลาเรียน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสใชความคิด 
ประสบการณความสามารถ ตลอดจนทักษะตางๆ อยางมีทักษะหลากหลาย กอใหเกิดการเรียนรู
ทักษะ กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพรอมกัน” 4) ขั้นประเมิน การประเมินอาจแบงออกเปนการ
วัดพฤติกรรม ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประกอบไปดวย พฤติกรรมดานตางๆ คือ ความรู-
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือตรวจสอบความรู
ความเขาใจของนักเรียนวาเปนไปตามวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไม และเนื่องจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม การ
เรียนรูแบบมีสวนรวม สงเสริมใหนักเรียนมีความเอื้ออาทรตอกัน ใชกระบวนการคนควาหาความรู
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ดังน้ัน 
นอกจากการประเมินจากแบบทดสอบแลวผูวิจัยยังไดประเมินจากสภาพจริงในการทํากิจกรรมอีก
ดวย ซึ่งสงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน และสอดคลองกับความคิดเห็นของเชษฐา ชาบาง  
(2544: 45) วาการประเมินผลการตามสภาพจริงที่แทจริงเปนการเปนการพัฒนานักเรียนสูอนาคต 
และวิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2544: 45) ที่กลาววา การประเมินผลควรมุงเนนพัฒนาการของผูเรียน
ในภาพรวมมากกวาภาควิชาการ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงประเมินผูเรียนจากการสังเกตผูเรียนจากการตอบ
คําถาม การซักถาม ความสนใจ การนําเสนอผลงาน สังเกตการณรวมกิจกรรมกลุม กิจกรรมรายคู 
การประเมินผลหลังเรียน ตรวจสอบจากการทํากิจกรรม ในใบงาน การทํากิจกรรมรายบุคคล และ
แบบจดบันทึกประจําวัน เน่ืองจากการประเมินที่เลือกมาอยางหลากหลายทําใหนักเรียนตองมีความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมและใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมายมากยิ่งขึ้น 

  จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนวา นักเรียนกลุมทดลอง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน 
            3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 3 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 
            จากการทดลองพบวา  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสแตกตางกัน เน่ืองจากการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการปฏิบัติกิจกรรมของการเรียนการสอน และมุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควา

หาความรูและแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีเหตุผลโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยผูสอน

มีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู ซึ่งขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
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เสาะหาความรู มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 1. ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง หมายถึง ขั้นที่ผูสอนใชคําถาม

กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น คิดสงสัย หรือเปนการแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการ

ทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวตอบปญหา 2.ขั้นปฏิบัติการทดลอง หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนลงมือ

ปฏิบัติการทดลอง ผูสอนคอยควบคุมดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด คอยกระตุน สนับสนุนให

คําปรึกษาแกผูเรียน 3. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง หมายถึง ขั้นที่ผูสอนใชคําถามเพ่ือชวยให

ผูเรียนสามารถใชขอมูลหรือผลการทดลองสรุปเปนความรู รวมทั้งอภิปรายถึงขอผิดพลาดที่เกิดจาก

การทดลองและนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป ซึ่งสอดคลองกับ เดวิส (Davis. 1979: 4164-A) ได

ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยการชี้แนะแนวทางในการคนพบ (Guided 

Inquiry Discovery Approach) กับการสอนแบบครูบอกใหรูตามตํารา (Expository – Text 

Approach) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอวิชาวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวา

นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลเลี่ยม (William. 1981: 16505-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

กับการสอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา จากการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์

และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

   จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนวา นักเรียนกลุมควบคุม ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 

สืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน 

4. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้ 

    จากการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการและนักเรียนที่ 
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห จะมีสถานการณใหม
ใหผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห เราใหเกิดความสนใจในการตอบปญหา และไดคิดอยางมีเหตุผล ทํา
ใหผูเรียนมีความสนุกสนานทางการเรียน กลาแสดงความคิดเห็น เรียงลําดับความคิดอยางถูกตอง
เหมาะสม กอนการนําไปสูการสรุปที่ถูกตองที่สุด และสามารถนําประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับ
ความรูใหมไดเปนอยางดี ดวยการขยายความรู และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
สงผลใหผูเรียนมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น นอกจากนี้ การจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกการคิดในแตละขั้นของการสอน ตั้งแต
ผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ผูเรียนจะถูกฝกโดยการใชคําถาม เพ่ือใหผูเรียนไดคิดเชื่อมโยง และหา
ความสัมพันธระหวางเรื่องที่เรียนกับสิ่งตางๆ รอบๆ ตัว แลวนําความรูดังกลาวไปเชื่อมโยงกับ
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ประสบการณเดิมของผูเรียนในขั้นสรุปและอภิปรายผล โดยผูสอนจะกระตุนโดยการใชคําถาม แลว
ใหผูเรียนศึกษาคนควา คิดหาคําตอบจากเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู อินเทอรเนต 
หองสมุด ระหวางที่ผูเรียนมีปฎิสัมพันธดวยการสนทนา ซักถามอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูระหวาง
กัน  ซึ่งสอดคลองกับ ไชซเวอร (ระพินทร ครามมี. 2544: 83; อางอิงจาก Sehiever. 1991: 138) 
ที่วา ความคิดเปนสิ่งที่เรียนรูและสามารถพัฒนาได โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกประสบการณ ใน
การคิดคนหาคําตอบดวยตัวเอง ชวยพัฒนาทักษะการคิด ใหคิดเปน คิดรับรู คิดรอบคอบ คิดอยางมี
หลักการและมีเหตุผล ซึ่งการจัดการเรียนรู ดังจะชวยสงเสริมการคิดวิเคราะหไดเปนอยางดี และจาก
การที่ผูวิจัยไดบูรณาการเนื้อหาในสาระวิทยาศาสตร โดยบูรณาการความรูเขากับสิ่งตางๆ รอบตัว
ของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง จดจําและนํามาใชประโยชนไดจริงทํา 
ใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการที่จะคิดและวิเคราะหดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการ
สรุป ดานการประยุกตและดานการคาดการณ ในเรื่องที่เรียนมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูความ
ชํานาญ ความคลองแคลวในการแสวงหาความรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูการเปนนักคิดได
อยางถาวร 

    เน่ืองมาจากการวิจัยครั้งน้ีไดทดสอบกับนักเรียนซึ่งเรียนในโรงเรียนที่มาจากพื้นฐาน
เดียวกัน ซึ่งกอนการรับนักเรียนเขาเรียนจะมีการทดสอบความสามารถทางวิทยาสาสตรในดาน
ตางๆ จึงสงผลใหการทดสอบหลังเรียนของทั้งสองกลุม ไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาถึงคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน พบวา มีการ
พัฒนาผลคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน  

    จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวา นักเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการและนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน 
              5. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 
สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี ้

    จากการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกอนเรียนและหลัง
เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสแตกตางกัน เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
เปนการจัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสที่จัดขึ้นตามหลักการบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห 
จะมีสถานการณใหมใหผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห เราใหเกิดความสนใจในการตอบปญหา และได
คิดอยางมีเหตุผล ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานทางการเรียน กลาแสดงความคิดเห็น เรียงลําดับ
ความคิดอยางถูกตองเหมาะสม กอนการนําไปสูการสรุปที่ถูกตองที่สุด และสามารถนําประสบการณ
เดิมเชื่อมโยงกับความรูใหมไดเปนอยางดี ดวยการขยายความรู และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน สงผลใหผูเรียนมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น 
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกการคิดในแตละขั้น
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ของการสอน ตั้งแตผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ผูเรียนจะถูกฝกโดยการใชคําถาม เพ่ือใหผูเรียนไดคิด
เชื่อมโยง และหาความสัมพันธระหวางเรื่องที่เรียนกับสิ่งตางๆ รอบๆ ตัว แลวนําความรูดังกลาวไป
เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของผูเรียนในขั้นสรุปและอภิปรายผล โดยผูสอนจะกระตุนโดยการใช
คําถาม แลวใหผูเรียนศึกษาคนควา คิดหาคําตอบจากเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู อินเทอร
เนต หองสมุด ระหวางที่ผูเรียนมีปฎิสัมพันธดวยการสนทนา ซักถามอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ระพินทร ครามมี (2544: 80) ไดศึกษาความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนว 
คอนสตัคติวิซึม กับการสอนแบบการแกปญหา ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนตามแนวคอนสตัค 
ติวิซึม กับการสอนแบบแกปญหามีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแบบทดสอบ ที่ใชวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
เชิงวิเคราะห ชนิดขอคําถาม 2 ชนิดไดแก ขอคําถาม แบบคิดวิเคราะหอธิบาย และชนิดขอวิเคราะห
แบบเหตุผลเชิงตรรกะ และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเชิด ชุมพล (2547: 48) ไดศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอํานวยวิทย 
พบวา การจัดกิจกรรมหรือกําหนดสถานการณใหผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห สามารถคิดหา
เหตุผลดวยตนเองและคิดเปนกลุมไดนั้น เปนการฝกใหผูเรียนพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห 
เพ่ือแกปญหาที่อาจจะตองเผชิญในอนาคตไดอยางสมเหตุสมผล ซึ่งในปจจุบันนี้ผูเรียนที่อยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะในชวงชั้นที่ 3 เปนระดับชั้นที่มีความสําคัญอยางมาก ที่จําเปน
จะตองเนนและฝกฝนใหผูเรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะหใหมาก เพราะนักเรียนในระดับ
นี้จะมีพัฒนาการทางสมองที่กําลังจะกาวหนาเปนผูใหญที่ดี ที่มีความรูความสามารถ สามารถ
วิเคราะหแยกแยะความสําคัญของสิ่งตางๆไดดีและเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของปรียานุช สถาวรมณี (2548: 152-155) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมใน
หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช 10 
กิจกรรมในลักษณะการเขาคายพักแรม พบวาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียนทั้ง 5 ดาน 
ไดแก ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป ดานการประยุกต และดานการคาดการณ 
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและปานกลาง มีคาเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการจัดหมวดหมู  
ดานการสรุป และรวมทั้ง 5 ดานและสอดคลองกับงานวิจัยของ ณาตยา อุทยารัตน (2549: 76-77) 
ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีระดับการรับรู
ความสามารถของตนเองดานการเรียนตางกันในโรงเรียนกลุมรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร พบวา 
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปที่ 5 และป 6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหใน
ระดับปานกลางและความสามารถในการคิดวิเคราะหจะสูงขึ้น เม่ือเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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เชนเดียวกับนักเรียนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนทั้งระดับปานกลางและ
ระดับสูงจะมีพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ิมสูงขึ้นตามลําดับชั้นที่สูงขึ้นดวย 

  จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนวา นักเรียนกลุมทดลอง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน 

  6. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 6 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดดังนี้  

  จากการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นั้นมี
กระบวนการแสวงหาความรู การสืบคนเสาะหาสํารวจตรวจสอบโดยใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
เพ่ือใหนักเรียนไดคนพบความรู เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมายและ
สรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คอลลินส (Collins. 1990: 2783-A) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง รูปแบบการสอนโดยใช การสืบเสาะหาความรูกับนักเรียนไฮสคูลปที่ 1 จํานวน 30 คน 
โดยใชไอคิวและเกรดคณิตศาสตรเปนเกณฑในการแบงกลุมแตละกลุมรวมกันอภิปราย 4 ครั้งๆ ละ 
5 นาที ซึ่งเนื้อหาในการอภิปรายเปนเนื้อหาทางตรรกวิทยาและทฤษฎีเซต ทั้งสองกลุมจัดใหมีการ
สืบเสาะตลอดเวลา นอกจากนี้ยังจัดประสบการณตางๆ เชน จัดฉายภาพยนตร และตั้งปญหา
ตรรกวิทยา 8 ขอ ผลปรากฏวา กลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน กลุมควบคุมได 5 คะแนน ซึ่ง
ผลการวิจัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ เดวิส 
(Davis. 1979: 4164-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยการชี้แนะ
แนวทางในการคนพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอนแบบครูบอกใหรูตาม
ตํารา (Expository – Text Approach) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอวิชา
วิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภาพร สิงหราช  
(2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติ
กับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรี
ลาจารพิพัฒน ภาคเรียนที่ 2 ป การศึกษา 2544 จํานวน 72 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียนจําลอง
ธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการใช
หองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ  อรอุมา กาญจนี (2549: บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาป ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ฝายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549 ทั้งหมด 2 หองเรียนจํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง PDCA กับแบบ
สืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนวา นักเรียนกลุมควบคุม ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 
            จากผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูและการวิจัย ดังนี้ 

   ขอเสนอแนะทั่วไป 
   1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการตองวางแผนการทําสื่อให รัดกุม มีความ 

สอดคลองกับเนื้อหา เวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากที่สุด 
   2. การจัดการเรียนรู แบบบูรณาการตองใชเวลามาก ผูสอนจึงควรวางแผนการใชเวลาใน 

การทํากิจกรรมใหรัดกุม 
   3. การบูรณาการเนื้อหา ควรคํานึงถงึความยากงายของเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัย 
   4. สื่อที่นํามาใชประกอบการจัดการเรียนรู ควรเนนสื่อที่เกี่ยวของกับการนําไปใช ใน 

ชีวติประจําวันใหมากที่สุด เพราะหลังจากเรียนแลว นักเรียนสามารถประยุกตใชกบัความรูทีเ่รียนมา
กับการดํารงชีวิตประจําวันได 

   5. ครูผูสอนควรใชสถานการณในชีวิตจริงมาเปนโจทยสําหรับการสอนเนื้อหาวิชาฟสิกส
ทุกโอกาสที่เปนไปได และควรทําอยางสม่ําเสมอเพื่อใหนักเรียนเห็นวาวิชาฟสิกส เปนเนื้อหาที่เกี่ยว
พันธกับชีวิตจริง 

   6. ครูผูสอนควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู ไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟสิกส ทั้งน้ีเพราะรูปแบบทั้งสองแบบชวย
ใหผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีความคิดวิเคราะหวิชาฟสิกสได 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความ 

คงทนในการเรียน เจตคติ และความสามารถในการวิพากษ เปนตน 
   2. ควรมีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย

ใชรูปแบบอ่ืน เชน รูปแบบ STAD, PBL เปนตน 
   3. ควรนํารูปแบบการสอนนี้ไปปรับปรุง แลวไปทดลองใชกับนักเรียนในสายศิลป ที่เรียน 

วิชาฟสิกส 
   4. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปปรับปรุงใชกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืนๆเพ่ือ

ตรวจสอบวารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีประสิทธิภาพกับนักเรียนโรงเรียนทั่วไปหรือไม 
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ภาคผนวก  ก 

                   ผูทรงคุณวุฒทิี่ตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3 ทาน) 
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ผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
       รายนามผูเชี่ยวชาญในการแนะนํา ตรวจสอบแกไขเครื่องมือ เพ่ือทําปริญญานิพนธดานตางๆ
ดังนี้ 

- แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
- แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส เรื่อง งานและพลงังาน 
- แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห 
 
1. ผศ.ทนงค   อัครธีรานนท           อาจารยประจําภาควิชาหลักสตูรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ประสานมิตร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. ผศ.สนธยา   ศรีบางพล ี  ขาราชการบํานาญ 
     โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา 
     กรุงเทพมหานคร 

3. อาจารย บุญโฮม  สุขลวน  อาจารยสอนวิชาฟสิกส  
                                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5,6 

     โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 
     แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง 
     กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและ

แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
ฟสิกส เร่ือง งานและพลงังาน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห 

- ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก ( r ) และคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟสิกส เร่ือง งานและพลงังาน และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

- คาความเชื่อม่ัน (r  ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟสิกส 
เร่ือง งานและพลงังาน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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ตาราง 10 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง งานและพลังงาน 
  

 
แผนการจัดการเรียนรู 

ผูเชี่ยวชาญ  
IOC 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  
1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
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ตาราง 11 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู                                            
      เรื่องงานและพลังงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญ IOC 
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  
1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
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ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส  
     เร่ืองงานและพลังงาน 
 

ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ IOC ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3   คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  
1 1 1 1 1.00 11 1 0 1 0.67 
2 1 1 1 1.00 12 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 13 1 1 1 1.00 
4 1 1 0 0.67 14 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 15 1 1 0 0.67 
6 1 1 1 1.00 16 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 18 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 19 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 20 1 1 1 1.00 
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ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ IOC ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ IOC 
 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3   คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  
1 1 1 1 1.00 11 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 12 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 13 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 14 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 15 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 16 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 18 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 19 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 20 1 1 1 1.00 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัด 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 จํานวน 20 ขอ 
 

ขอที่ p r ขอที่ P r 
1 .50 .34 11 .60 .53 
2 .66 .74 12 .62 .61 
3 .48 .44 13 .57 .67 
4 .50 .61 14 .64 .47 
5 .72 .57 15 .58 .49 
6 .73 .66 16 .68 .62 
7 .46 .55 17 .42 .49 
8 .72 .57 18 .41 .31 
9 .69 .22 19 .60 .71 
10 .54 .41 20 .50 .48 
      

  
มีคาความเชื่อม่ัน .84 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัด       
     ความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง งานและพลงังาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 20 ขอ 
 

ขอที่ P R ขอที่ p r 
1 .37 .24 11 .68 .72 
2 .56 .51 12 .75 .78 
3 .56 .24 13 .44 .51 
4 .75 .38 14 .72 .44 
5 .63 .40 15 .70 .59 
6 .65 .29 16 .39 .28 
7 .54 .48 17 .65 .56 
8 .46 .34 18 .26 .64 
9 .48 .44 19 .52 .52 
10 .71 .26 20 .24 .24 
      

  
มีคาความเชื่อม่ัน .74 
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ภาคผนวก  ค 
- ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง งานและพลงังาน กอน

เรียนและหลงัเรียนของกลุมทดลอง ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

- ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง งานและพลงังาน กอน
เรียนและหลงัเรียนของกลุมควบคุม ที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ทดลอง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
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ตาราง 16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน กอนเรียนและหลังเรียน  
     ของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 9.0 18.0 9.0 81 2.42 5.86 

2 9.0 17.0 8.0 64 1.42 2.02 

3 9.0 17.0 8.0 64 1.42 2.02 

4 9.0 14.0 5.0 25 -1.58 2.50 

5 15.0 19.0 4.0 16 -2.58 6.66 

6 5.0 12.0 7.0 49 0.42 0.18 

7 13.0 18.0 5.0 25 -1.58 2.50 

8 10.0 16.0 6.0 36 -0.58 0.34 

9 9.0 15.0 6.0 36 -0.58 0.34 

10 9.0 18.0 9.0 81 2.42 5.86 

11 17.0 19.0 2.0 4 -4.58 21.0 

12 7.0 11.0 4.0 16 -2.58 6.66 

13 5.0 13.0 8.0 64 1.42 2.02 

14 7.0 15.0 8.0 64 1.42 2.02 

15 16.0 19.0 3.0 9 -3.58 12.82 

16 11.0 17.0 6.0 36 -0.58 0.34 

17 11.0 16.0 5.0 25 -1.58 2.50 

18 9.0 16.0 7.0 49 0.42 0.18 

19 8.0 16.0 8.0 64 1.42 2,02 

20 15.0 19.0 4.0 16 -2.58 6.66 

21 11.0 18.0 7.0 49 0.42 0.18 

22 10.0 17.0 7.0 49 0.42 0.18 

23 5.0 10.0 5.0 25 -1.58 2.50 

 
 



144 
 

ตาราง 16 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน 
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

24 11.0 16.0 5.0 25 -1.58 2.50 

25 8.0 19.0 11.0 121 4.42 19.54 

26 9.0 16.0 7.0 49 0.42 0.18 

27 9.0 16.0 7.0 49 0.42 0.18 

28 9.0 18.0 9.0 81 2.42 5.86 

29 9.0 16.0 7.0 49 0.42 0.18 

30 9.0 14.0 5.0 25 -1.58 2.50 

31 9.0 18.0 9.0 81 2.42 5.86 

32 9.0 15.0 6.0 36 -0.58 0.34 

33 6.0 14.0 8.0 64 1.42 2.02 

34 9.0 18.0 9.0 81 2.42 5.86 

35 5.0 10.0 5.0 25 -1.58 2.50 

36 13.0 19.0 6.0 36 -0.58 0.34 

37 7.0 12.0 5.0 25 -1.58 2.50 

38 7.0 14.0 7.0 49 0.42 0.18 

39 5.0 13.0 8.0 64 1.42 2.02 

40 6.0 16.0 10.0 100 3.42 11.70 

41 5.0 12.0 7.0 49 0.42 0.18 

42 15.0 18.0 3.0 9 -3.58 12.82 

43 8.0 17.0 9.0 81 2.42 5.86 

44 11.0 17.0 6.0 36 -0.58 0.34 

45 12.0 18.0 6.0 36 -0.58 0.34 

∑  420 716 296 2118  169.14 

 1X =9.33 2X = 15.91 1MD =6.58    

 1S =3.06 2S =2.51     
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ตาราง 17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง งานและพลังงาน กอนเรียน และหลงั  
      เรียนของกลุมควบคุม ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 13.0 17.0 4.0 16 2.02 4.08 

2 11.0 16.0 5.0 25 1.02 1.04 

3 10.0 15.0 5.0 25 1.02 1.04 

4 9.0 16.0 7.0 49 3.02 9.12 

5 9.0 15.0 6.0 36 2.02 4.08 

6 15.0 17.0 2.0 4 -1.98 2.79 

7 10.0 14.0 4.0 16 0.02 0.0004 

8 9.0 14.0 5.0 25 1.02 1.04 

9 8.0 11.0 3.0 9 -0.98 0.96 

10 15.0 17.0 2.0 4 -1.98 2.79 

11 9.0 12.0 3.0 9 -0.98 0.96 

12 16.0 19.0 3.0 9 -0.98 0.96 

13 5.0 9.0 4.0 16 0.02 0.0004 

14 12.0 14.0 2.0 4 -1.98 2.79 

15 8.0 11.0 3.0 9 -0.98 0.96 

16 7.0 7.0 0.0 0 -3.98 15.84 

17 10.0 18.0 8.0 64 4.02 16.16 

18 10.0 15.0 5.0 25 1.02 1.04 

19 15.0 19.0 4.0 16 0.02 0.0004 

20 9.0 15.0 6.0 36 2.02 4.08 

21 14.0 17.0 3.0 9 -0.98 0.96 

22 7.0 9.0 2.0 4 -1.98 2.79 

23 8.0 12.0 4.0 16 0.02 0.0004 
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ตาราง 17 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

24 6.0 9.0 3.0 9 -0.98 0.96 

25 6.0 11.0 5.0 25 1.02 1.04 

26 11.0 16.0 5.0 25 1.02 1.04 

27 10.0 15.0 5.0 25 1.02 1.04 

28 15.0 17.0 2.0 4 -1.98 2.79 

29 10.0 17.0 7.0 49 3.02 9.12 

30 11.0 16.0 5.0 25 1.02 1.04 

31 6.0 7.0 1.0 1 -2.98 8.88 

32 13.0 17.0 4.0 16 0.02 0.0004 

33 12.0 16.0 4.0 16 0.02 0.0004 

34 13.0 17.0 4.0 16 0.02 0.0004 

35 8.0 11.0 3.0 9 -0.98 0.96 

36 8.0 11.0 3.0 9 -0.98 0.96 

37 17.0 18.0 1.0 1 -2.98 8.88 

38 9.0 15.0 6.0 36 2.02 4.08 

39 10.0 14.0 4.0 16 0.02 0.0004 

40 10.0 15.0 5.0 25 1.02 1.04 

41 13.0 17.0 4.0 16 0.02 0.0004 

42 11.0 15.0 4.0 16 0.02 0.0004 

43 9.0 15.0 6.0 36 2.02 4.08 

44 9.0 15.0 6.0 36 2.02 4.08 

45 13.0 15.0 2.0 4 -1.98 2.79 

∑  469 648 179 841  126.27 

 1X =10.42 2X = 14.40 1MD =3.98    

 1S =2.90 2S =3.06     
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห กอนเรียน และ หลังเรียน ของกลุมทดลอง 
     ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 12.0 16.0 4.0 16 0.44 0.1936 

2 3.0 14.0 11.0 121 7.44 55.35 

3 12.0 16.0 4.0 16 0.44 0.1936 

4 8.0 9.0 1.0 1 -2.56 6.55 

5 11.0 13.0 2.0 4 -1.56 2.43 

6 11.0 16.0 5.0 25 1.44 2.07 

7 9.0 10.0 1.0 1 -2.56 6.55 

8 12.0 16.0 4.0 16 0.44 0.1936 

9 10.0 11.0 1.0 1 -2.56 6.55 

10 12.0 13.0 1.0 1 -2.56 6.55 

11 13.0 14.0 1.0 1 -2.56 6.55 

12 8.0 12.0 4.0 16 0.44 0.1936 

13 13.0 13.0 0.0 0 -3.56 12.67 

14 9.0 10.0 1.0 1 -2.56 6.55 

15 14.0 16.0 2.0 4 -1.56 2.43 

16 14.0 16.0 2.0 4 -1.56 2.43 

17 10.0 13.0 3.0 9 -0.56 0.31 

18 13.0 16.0 3.0 9 -0.56 0.31 

19 9.0 11.0 2.0 4 -1.56 2.43 

20 8.0 11.0 3.0 9 -0.56 0.31 

21 11.0 13.0 2.0 4 -1.56 2.43 

22 6.0 14.0 8.0 64 4.44 19.71 

23 14.0 17.0 3.0 9 -0.56 0.31 
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ตาราง  18 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน 
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

24 6.0 10.0 4.0 16 -1.56 2.43 

25 7.0 13.0 6.0 36 2.44 5.95 

26 5.0 11.0 6.0 36 2.44 5.95 

27 12.0 13.0 1.0 1 -2.56 6.55 

28 10.0 12.0 2.0 4 -1.56 2.43 

29 12.0 13.0 1.0 1 -2.56 6.55 

30 3.0 7.0 4.0 16 -1.56 2.43 

31 9.0 13.0 4.0 16 -1.56 2.43 

32 11.0 16.0 5.0 25 1.44 2.07 

33 8.0 9.0 1.0 1 -2.56 6.55 

34 10.0 14.0 4.0 16 -1.56 2.43 

35 3.0 13.0 10.0 100 6.44 41.47 

36 6.0 13.0 7.0 49 3.44 11.83 

37 3.0 13.0 10.0 100 6.44 41.47 

38 9.0 14.0 5.0 25 1.44 2.07 

39 9.0 16.0 7.0 49 3.44 11.83 

40 9.0 11.0 2.0 4 -1.56 2.43 

41 9.0 10.0 1.0 1 -2.56 6.55 

42 12.0 13.0 1.0 1 -2.56 6.55 

43 13.0 16.0 3.0 9 -0.56 0.31 

44 5.0 13.0 8.0 64 4.44 19.71 

45 13.0 13.0 0.0 0 -3.56 12.67 

∑  426 586 160 906  345.92 

 1X =9.47 2X = 13.02 1MD =3.56    

 1S =3.16 2S =2.32     
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะหกอนเรียนและหลงัเรียน ของกลุมควบคุม 
     ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

1 13.0 14.0 1.0 1 -0.49 0.24 

2 9.0 11.0 2.0 4 0.51 0.26 

3 9.0 10.0 1.0 1 -0.49 0.24 

4 13.0 14.0 1.0 1 -0.49 0.24 

5 7.0 15.0 8.0 64 6.51 42.38 

6 11.0 11.0 0.0 0 -1.49 2.22 

7 8.0 11.0 3.0 9 1.51 2.28 

8 9.0 11.0 2.0 4 0.51 0.26 

9 13.0 14.0 1.0 1 -0.49 0.24 

10 13.0 13.0 0.0 0 -1.49 2.22 

11 9.0 11.0 2.0 4 0.51 0.26 

12 14.0 14.0 0.0 0 -1.49 2.22 

13 5.0 7.0 2.0 4 0.51 0.26 

14 14.0 15.0 1.0 1 -0.49 0.24 

15 9.0 9.0 0.0 0 -1.49 2.22 

16 9.0 10.0 1.0 1 -0.49 0.24 

17 11.0 13.0 2.0 4 0.51 0.26 

18 11.0 12.0 1.0 1 -0.49 0.24 

19 13.0 15.0 2.0 4 0.51 0.26 

20 13.0 13.0 0.0 0 -1.49 2.22 

21 9.0 10.0 1.0 1 -0.49 0.24 

22 9.0 15.0 6.0 36 4.51 20.34 

23 9.0 9.0 0.0 0 -1.49 2.22 

 
 



150 
 

ตาราง 19 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน
(X1) 

หลังเรียน
(X2) 

ผลตาง 
(D1) 

ผลตาง 
(D1

2) 
11 MDD −  2

11 )( MDD −  

24 2.0 6.0 4.0 16 2.51 6.30 

25 9.0 9.0 0.0 0 -1.49 2.22 

26 7.0 12.0 5.0 25 3.51 12.32 

27 9.0 11.0 2.0 4 0.51 0.26 

28 13.0 14.0 1.0 1 -0.49 0.24 

29 9.0 11.0 2.0 4 0.51 0.26 

30 15.0 16.0 1.0 1 -0.49 0.24 

31 5.0 9.0 4.0 16 2.51 6.30 

32 16.0 17.0 1.0 1 -0.49 0.24 

33 9.0 11.0 2.0 4 0.51 0.26 

34 11.0 13.0 2.0 4 0.51 0.26 

35 9.0 11.0 2.0 4 0.51 0.26 

36 11.0 10.0 -1.0 1 -2.49 6.20 

37 16.0 16.0 0.0 0 -1.49 2.22 

38 12.0 13.0 1.0 1 -0.49 0.24 

39 13.0 13.0 0.0 0 -1.49 2.22 

40 13.0 14.0 1.0 1 -0.49 0.24 

41 11.0 13.0 2.0 4 0.51 0.26 

42 12.0 13.0 1.0 1 -0.49 0.24 

43 13.0 13.0 0.0 0 -1.49 2.22 

44 13.0 13.0 0.0 0 -1.49 2.22 

45 13.0 13.0 0.0 0 -1.49 2.22 

∑  481 548 67 229  129.24 

 1X =10.69 2X = 12.18 1MD =1.49    

 1S =2.94 2S =2.38     
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม โดยใชสถติิ t-test แบบ Independent ในรูป Difference Score ซึ่งมีสูตร
ดังนี้ 
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จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง t มีคาเทากับ 2.559 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของกลุมทดลองหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
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จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของกลุมทดลอง 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง t มีคาเทากับ 22.384 
 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของกลุมควบคุมหลงัเรียน
สูง 

     กวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
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จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของกลุมควบคุม 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง t มีคาเทากับ 15.585 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองและ
กลุม ควบคุม โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent ในรูป Difference Score ซึ่งมีสูตร
ดังนี้ 
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จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคดิวิเคราะห ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง t มีคาเทากับ 1.705 
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5. ผลการวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคิดวิเคราะห ของกลุมทดลองหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
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จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะห ของกลุมทดลอง
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง t มีคาเทากับ 8.617 

 
6. ผลการวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคิดวิเคราะห ของกลุมควบคุมหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนโดยใชสถติิ t-test for Dependent Samples  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
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จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะห ของกลุมควบคุม 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง t มีคาเทากับ 5.828 
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ภาคผนวก  ง 
-  ตวัอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

-  ตวัอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

-  ตวัอยางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส 

-  ตวัอยางแบบทดสอบวคัวามสามารถในการคิดวิเคราะห 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    
สาระที่ 5 : พลังงาน                 ชวงชัน้ที่  4  ภาคเรียนที่  2/2553    
เร่ือง แรงและงาน                เวลา 2  คาบ  ( 90 นาที ) 
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน   

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม.4-6 สํารวจตรวจสอบและอธิบายความหมายของงาน พลังงานศักย

โนมถวง พลังงานจลน กฎการอนุรักษพลงังานและการนําไปใชประโยชน 

………………………………………………………………………………………………………. 

จุดประสงคการเรียนรู(ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง)ปลายทาง 

1. บอกความสัมพันธของแรงกับงานได 

2. บอกความแตกตางของความหมายของงานในชีวิตประจําวัน กับงานในวิชาฟสิกสได 

3. บอกความหมายของงานได และหางานของแรงหลายแรงที่กระทํากับวัตถุได 

4. หางานของแรงโดยวิธีการคํานวณจากกราฟ 

จุดประสงคการเรียนรู(ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง)นําทาง 

1. บอกความแตกตางของความหมายของงานในชีวิตประจําวันกับงานในวิชาฟสกิสได 

2. บอกความสัมพันธของแรงกับงานได 

3. บอกไดวางานเปนปริมาณสเกลารและมีหนวยเปนจูล 

  4. บอกความหมายของงานของแรงที่เปนบวกและงานของแรงที่เปนลบได 

  5. คํานวณหางานของแรงที่ใชในการเคลือ่นวัตถใุนแนวตรงเมื่อกําหนดแรงและการกระจัด

ของวัตถไุดในกรณีที่ทิศการเคลื่อนที่อยูในแนวเดียวกบัแรง 

  6. คํานวณหางานของแรงที่ใชในการเคลือ่นวัตถุแนวตรงเม่ือกําหนดแรงและการกระจัดของ

วัตถุไดในกรณีที่ทิศการเคลื่อนที่ไมอยูในแนวเดียวกบัแรง 

  7. ในกรณีที่แรงมีคาไมคงตัว คํานวณหางานของแรงไดโดยการหาพื้นที่ใตกราฟ 
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สาระการเรียนรู 

 งาน (work)  คือ ผลคูณของแรงกับการขจัดที่อยูในแนวเดียวกันเปนปริมาณสเกลลาร  

มีหนวย เปนจูลหรือนิวตัน-เมตร (J , N-m) 

 งานที่เกิดกับวัตถุที่ถูกกระทําดวยแรงตางๆ  

 กําหนดใหวัตถุมวล  m  ถกูกระทําดวยแรง  F  เคลื่อนที่บนพื้นราบเกลี้ยงจาก A ไป  B ได

การขจัดเทากบั s 

 

 ถา  F  และ  S  อยูในแนวเดียวกัน จะได         W   =   F x s    

 

ถา F  และ  S  อยูคนละแนวจะได  W  =  (Fcosθ)s  + (Fsinθ)0 

  

    W   =  Fscosθ 

 

ถา  θ  =  1800  แสดงวาแรงกับการขจัดมีทิศตรงขามกันสวนใหญไดแกงานเนื่องจากแรงเสียดทาน 
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    W     =  fcos1800 

  หรือ  W     =   -fs 

 แสดงวา งานเนื่องจากแรงที่มีทิศตรงขามกับการขจัดจะตองเปนลบเสมอ 

 สรุป 

 งานเปนปริมาณสเกลาร จึงมีไดทั้งบวกและลบ แยกการพิจารณาไดดังนี้ 

 1.งานเปนบวก คืองานอันเนื่องจากแรงที่ทําใหวตัถุเคลื่อนที่ สวนใหญไดแกงานเนื่องจาก

แรงที่เราใหแกวัตถ ุ

 2.งานเปนลบ คืองานอันเนื่องจากแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ ไดแกงานเนื่องจากแรง

เสียดทาน 

การคํานวณโจทยเก่ียวกับงาน แยกพิจารณาโจทยเปน  2 ลักษณะ คือ 

   1. งานเนื่องจากแรงไมคงที่กระทําตอวัตถุ  แยกเปน  2  แบบ 

     1.1.ถามีแรงไมคงที่แรงเดียวกระทํากบัวตัถุจะไดงานมีคาเทากับพ้ืนที่ใตกราฟของแรง

กับการขจัด 

 

   W    =  F x s =   พ้ืนที่ใตกราฟ  Fs 

  

กําหนดให วัตถุมวล  m  อยูบนพื้นเกลี้ยง ถูกกระทําดวยแรง  F ซึ่งไมคงที่ดังกราฟ  

ใหเคลื่อนที่จาก  A  ไป  B  ไดการขจัด  d  ตองการหางานที่เกิดขึ้นกบัวตัถ ุ
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   จากสูตร   W    =  F x s =  พ.ท.ใตกราฟ Fs 

   จากรูป     W   =  
2
1  x f x d    =  

2
fd  

 

   จากสูตร   W    =  F scosθ =  (พ.ท.ใตกราฟ Fs)cosθ 

   จากรูป     W   = (
2
1  x f x d)cosθ    =  

2
fd cosθ 

 

 1.2 ถามีแรงคงที่และไมคงทีก่ระทํากับวัตถุ จะไดงานที่เกิดขึ้นกับวตัถุมีคาเทากับผลคูณของ

แรงลัพธกับการขจัด (W=∑Fs )โดยผลคูณของแรงไมคงที่กับการขจัดคือ พ.ท.ใตกราฟ F กับ s  

กําหนดใหมวล m อยูบนพื้นที่มีสัมประสทิธิ์ของความเสียดทาน  μ ถูกกระทําดวยแรง F ไม

คงที่เคลื่อนทีจ่าก A ไป B ไดการขจัด d ตองการหางานที่เกิดขึ้นกับวัตถ ุ
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 เพราะวา  แรงเสียดทาน  f   =  μmg 

 ตรวจสอบวาวตัถุเคลื่อนที่หรือไม 

 ถาตอนเริ่มแรกแรง   F1      <    μmg วัตถุจะไมเคลือ่นที่ 

 และถา   F1      >    μmg วัตถุจะเคลื่อนที่ทันท ี

 สมมติวากรณนีี้  F1      >     μmg  

  ∴งานที่เกิดกับวัตถุ     W   =  ∑ Fx s 

     W   =   (F-f)s =  Fx s  -  fs 

     W   = (พ.ท.ใตกราฟF,s) -  fs 

  จากรูป   W   =  
2
1  (F1 + F2)d - μmgd 

  ∴   W   =  (
2

FF 21 + )d - μmgd 

 2. งานที่เกิดข้ึนกับวัตถุทีม่ีรูปรางไมแนนอน  งานที่ใชในการสบูนํ้า งานที่ใชดึงโซ การ

หางานในกรณีนี้หาไดจากสมการ  W = Fs   โดย  s  เทากับการขจัดซึ่งวัดจากจุด C.G ตนที่วตัถุ

อยูไปยังจุด C.G ปลายทีว่ัตถุอยู โดยวัดตามแนวแรงกระทํา 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ข้ันนํา 

  1. ครูตั้งคําถามวา “ วันนี้เราจะเรียนเร่ือง งาน  ดังน้ันงานที่จะเรียนในวิชาวิทยาศาสตรนั้น 

นักเรียนคิดวานาจะมีความหมายวาอยางไร?”  ใหนักเรียนเสนอความคิดเห็น 

 2. ครูนํานักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับคําที่นักเรียนคุนเคยอยูเสมอ คือ งานและพลังงาน ซึ่ง

เกี่ยวของกับทุกคนในชีวิตประจําวัน โดยครูถามนักเรียนวางานตามความหมายที่นักเรียนเขาใจ 

หมายความวาอยางไร (งานคือ การปฏิบัติหนาที่) 

  3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่เรียกวาทํางาน และ

ไมทํางาน จนไดขอสรุปความหมายของ งาน ในชีวิตประจําวันกับความหมายทางฟสิกส 

  4. ครูแจงจุดประสงคในการเรียนหัวขอน้ีใหนักเรียนทราบ โดยบอกนักเรียนวา วันน้ีนักเรียน

จะตองสรุปใหไดวา งานในทางฟสิกสแตกตางกับงานในความหมายของคนทั่วไปอยางไร และแรง

กับงานสัมพันธกันอยางไร และเราจะหาปริมาณงานงานไดจากวิธีใดบาง 

2. ข้ันปฏิบัติการ 

1. ครูอธิบายความหมายของงานในทางฟสิกส เม่ือทิศทางของแรงและการกระจดัอยูใน 

แนวเสนตรงเดียวกัน แลวอธิบายความหมายของงานที่เปนบวกและงานที่เปนลบ โดยยกตัวอยาง 

งานที่เปนบวกและงานที่เปนลบ ( งานที่เปนบวก เชน งานของแรงที่ดึงวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง งานของ

การลากวัตถุไปในแนวระดับ งานที่เปนลบ เชน งานของแรงในการหยอนถุงทรายลงจากที่สูง งาน

ของแรงที่ตานวัตถุใหเคลื่อนที่ชาลง ) 

2. ครูเนนใหนักเรียนทราบวา งานที่เกิดจากแรงที่มีทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะ
เปนลบเสมอ เครื่องหมายบวกและลบของงานไมไดเปนสิ่งแสดงทิศทางของงาน เพราะงานเปน
ปริมาณสเกลาร 
  3. ครูถามนักเรียนวาหนวยของงานเปนอะไร โดยถามนักเรียนวาหนวยของแรงเปนอะไร  

(นิวตัน) แลวหนวยของการกระจัดเปนอะไร (เมตร) ดังนั้นหนวยของงานเปนอะไร (นิวตัน-เมตร)  

ครูอธิบายเพิม่เติมวาหนวยของงานอีกหนวยหนึ่ง คือ จูล และอธิบายความหมายของงาน 1 จูล และ

บอกวางาน เปนปริมาณสเกลาร 
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  4. ครูนําอภิปรายเรื่องงานของแรงที่กระทํามุมกับแนวการเคลื่อนที่ โดยสาธิตลากถุงทราย

โดยที่ทิศทางของแรงที่ดึงถุงทรายทํามุมกับทิศทางที่ถุงทรายเคลื่อนที่ แลวถามนักเรียนวาในกรณีนี้

มีงานเกิดขึ้นไหม (มี) แลวเราจะหางานที่เกิดขึ้นไดอยางไร 

  5. ครูอธิบายเรื่องงานของแรงที่กระทํามุมกับแนวการเคลื่อนที่ โดยใชรูปที ่ 2 ประกอบ และ

ถามนักเรียนวา แรงดึงในแนวระดับและแนวดิ่งมีคาเปนเทาไหร และแรงที่มีทศิเดียวกับการกระจัด

คือแรงใด ( cosF θ เปนองคประกอบของแรง ในแนวราบ และ sinF θ เปนแรงองคประกอบของ

แรงF
v
ในแนวดิ่ง แรงที่ทีทศิทางเดียวกับการกระจัดคือ cosF θ  ) ดังนั้นงานงานของแรงที่กระทํามุม

กับแนวการเคลื่อนที่จะเทากบัเทาไหร (W   =  Fscosθ) 

  6. ครูถามนักเรียนวาถาแรงทํามุม 90 องศากับแนวการเคลื่อนที่ อยางเชนเราเดินถือ

กระเปาจะเกิดงานหรือไม (ไมเกิดงาน) 

7. ครูอธิบายการหางานของแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุเดียวกัน การหางานของแรงไม 

คงตัวกระทําใหวัตถุ โดยถามนักเรียนวางานของแรงแตละแรงหาไดอยางไร และการกระจัดของวัตถุ

เปนเทาไหรถาใหวัตถุเคลื่อนที่มาที่จุด A เหมือนเดิม (การกระจัดเปนศูนย) แลวจะมีงานเกิดขึ้น

หรือไม 

8. ครูอธิบายการหางานของแรงไมคงตัวกระทําใหวัตถุ การหางานดวยวิธีการคํานวณจาก 

พ้ืนที่ใตกราฟทั้งกรณีแรงคงตัว และแรงไมคงตัว 

9. ครูยกตัวอยางการคํานวณหางานจากใบกิจกรรม 2 ขอ แสดงวิธีทําบนกระดาน 

10. ครูใหนักเรียนทําโจทยปญหาในใบกิจกรรม แลวสุมนักเรียนออกมาแสดงวิธีทํา 
บนกระดาน 

 11. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสอบถามเนือ้หาเรื่อง แรงและงาน วามีสวนไหนที่ยังไมเขาใจ

และใหความรูเพ่ิมเติมในสวนนั้น 
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3. ข้ันอภิปรายและสรุป 

 ครูนําอภิปราย สรุปเน้ือหา ดวยคําถามตอไปน้ี 

1. งานในความหมายทั่วไปและงานในทางฟสิกสแตกตางกันอยางไร (สําหรับบุคคลทั่วไป  

งาน หมายถึง การประกอบอาชีพหรือการกระทําภารกิจตางๆในชีวิตประจําวัน สวนงานในทาง

ฟสิกสจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีแรงมากระทําตอวัตถุ แลวทําใหวัตถุมีการกระจัด โดยปริมาณงานที่ทํา

ขึ้นกับแรงและการกระจัด ) 

2. ถามีแรงมากระทําใหวัตถุเคลื่อนที่ เราจะหางานไดจากสูตรไหน ( W Fs= ) 

3. ถาแรงที่กระทําใหวัตถุไมอยูในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เราจะหางานไดจากสูตรไหน 

( cosW F sθ= ) 

4. งานเปนบวกกับงานเปนลบ มีความหมายวาอยางไร (งานเปนบวก หมายถึง งานของแรง 

F
v
เม่ือแรง F

v
อยูในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ สวนงานที่เปนลบ หมายถึง งานของแรง F

v
เม่ือแรงF

v

อยูในทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่) 

5. ถามีแรงหลายแรงมากระทําใหวัตถุเคลื่อนที่ เราจะหางานไดอยางไร (
1

n

i i
i

W F s
=

= Δ∑ ) 

6. เราสามารถหางานจากกราฟไดอยางไร (งานเทากับพื้นที่ใตกราฟระหวางแรง(มีทิศ 

เดียวกับการเคลื่อนที่) และขนาดของการกระจัด) 

 ครูมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเรื่อง พลังงานจลน ซึ่งจะเรียนในคาบเรียนตอไป

ลวงหนา 

4. ข้ันการวัดและประเมินผล 

     1.วัดความเขาใจของนักเรียน โดยการตอบคําถามของนักเรียน 

2. วัดความสนใจของนักเรียน โดยดูจากการตั้งใจฟงครูบรรยาย และการพยายามตอบ 

คําถามครู และมีความสนใจที่จะถามขอสงสัย และการใหความรวมมือในการเรียน 

  3. การทําแบบฝกหัดจากใบงานที่แจกใหนักเรียน/การสงการบาน 
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สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนวิชาฟสิกส  1 ของ สสวท.   

  2. ใบความรู เรื่อง แรงและงาน 

 3. ใบงาน เรื่อง แรงและงาน 

4. แบบฝกเสริมประสบการณ 

 5. อินเตอรเน็ต 

6. หองสมุด 

 

บันทึกหลังสอน 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

    

      ลงชื่อ…………………………..ผูสอน 

            (นางสาวปยะมาศ  อาจหาญ) 
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ใบความรู เร่ือง แรงและงาน 

 

งาน (work)  คือ ผลคูณของแรงกับการขจัดที่อยูในแนวเดียวกันเปนปริมาณสเกลลาร        

มีหนวย เปนจูลหรือนิวตัน-เมตร (J , N-m) 

 งานที่เกิดกับวัตถุที่ถูกกระทําดวยแรงตางๆ  

 กําหนดใหวัตถุมวล  m  ถกูกระทําดวยแรง  F  เคลื่อนที่บนพื้นราบเกลี้ยงจาก A ไป  B ได

การขจัดเทากบั s 

 

 ถา  F  และ  S  อยูในแนวเดียวกัน จะได         W   =   F x s    

 

ถา F  และ s  อยูคนละแนวจะได  W  =  (Fcosθ)s  + (Fsinθ)0 

  

    W   =  Fscosθ 

 

ถา  θ  =  1800  แสดงวาแรงกับการขจัดมีทิศตรงขามกันสวนใหญไดแกงานเนื่องจากแรงเสียดทาน 
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    W     =  fcos1800 

  หรือ  W     =   -fs 

 แสดงวา งานเนื่องจากแรงที่มีทิศตรงขามกับการขจัดจะตองเปนลบเสมอ 

สรุป 

 งานเปนปริมาณสเกลาร จึงมีไดทั้งบวกและลบ แยกการพิจารณาไดดังนี้ 

 1.งานเปนบวก คืองานอันเนื่องจากแรงที่ทําใหวตัถุเคลือ่นที่ สวนใหญ ไดแก งานเนื่องจาก

แรงที่เราใหแกวัตถ ุ

 2.งานเปนลบ คืองานอันเนื่องจากแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ ไดแก งานเนื่องจากแรง

เสียดทาน 

การคํานวณโจทยเก่ียวกับงาน แยกพิจารณาโจทยเปน  2 ลักษณะ คือ 

   1. งานเนื่องจากแรงไมคงที่กระทําตอวัตถุ  แยกเปน 2 แบบ 

     1.1.ถามีแรงไมคงที่แรงเดียวกระทํากบัวตัถุ จะไดงานมีคาเทากับพื้นที่ใตกราฟของแรง

กับการขจัด 

 

   W    =  F x s =   พ้ืนที่ใตกราฟ  Fs 
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 กําหนดให วัตถุมวล  m  อยูบนพื้นเกลี้ยง ถูกกระทําดวยแรง  F ซึ่งไมคงที่ดังกราฟ ให

เคลื่อนที่จาก  A  ไป  B  ไดการขจัด  d  ตองการหางานที่เกิดขึ้นกบัวตัถ ุ

 

   จากสูตร   W    =  F x s =  พ.ท.ใตกราฟ Fs 

   จากรูป     W   =  
2
1  x f x d    =  

2
fd  

 

 

   จากสูตร   W    =  F scosθ =  (พ.ท.ใตกราฟ Fs)cosθ 

   จากรูป     W   = (
2
1  x f x d)cosθ    =  

2
fd cosθ 

 

 1.2 ถามีแรงคงที่และไมคงทีก่ระทํากับวัตถุ จะไดงานที่เกิดขึ้นกับวตัถุมีคาเทากับผลคูณของ

แรงลัพธกับการขจัด (W=∑Fs )โดยผลคูณของแรงไมคงที่กับการขจัดคือ พ.ท.ใตกราฟ F กับ s  
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 กําหนดใหมวล  m  อยูบนพ้ืนที่มีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน  μ ถูกกระทําดวยแรง F  

ไมคงที่เคลื่อนที่จาก A ไป B ไดการขจัด d ตองการหางานที่เกิดขึ้นกับวตัถ ุ

 

 เพราะวา  แรงเสียดทาน  f   =  μmg 

 ตรวจสอบวาวตัถุเคลื่อนที่หรือไม 

 ถาตอนเริ่มแรกแรง   F1      <    μmg วัตถุจะไมเคลือ่นที่ 

 และถา   F1      >    μmg วัตถุจะเคลื่อนที่ทันท ี

 สมมติวากรณนีี้  F1      >     μmg  

  ∴งานที่เกิดกับวัตถุ     W   =  ∑ Fx s 

     W   =   (F-f)s =  Fx s  -  fs 

     W   = (พ.ท.ใตกราฟF,s) -  fs 

  จากรูป   W   =  
2
1  (F1 + F2)d - μmgd 

  ∴   W   =  (
2

FF 21 + )d - μmgd 
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 2. งานที่เกิดข้ึนกับวัตถุทีม่ีรูปรางไมแนนอน งานที่ใชในการสบูน้าํ งานที่ใชดึงโซ การหา

งานในกรณีนี้หาไดจากสมการ  W = Fs   โดย  s  เทากับการขจดัซึ่งวัดจากจุด C.G ตนทีว่ตัถุอยู

ไปยังจุด C.G ปลายที่วตัถอุยู โดยวัดตามแนวแรงกระทํา 
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ใบงาน เรื่อง แรงและงาน 

 

 

 

งาน (Work) หมายถึง ผลของการออกแรงกระทําตอวตัถุ แลวทําใหวตัถุเคลื่อนที่ไปตาม
แนวแรงนั้น งานเปนปริมาณสเกลาร มีหนวยเปน นวิตนั-เมตร ( )N m⋅  หรือ จูล (Joule = J) 

 
 

W = F s⋅   
จะได  W = F s cos× θ  
เม่ือ  F = แรงที่กระทําตอวัตถ ุ
 S = ระยะทางทีว่ัตถุเคลื่อนที ่
 θ  = มุมระหวาง F กับ S 
 W = งาน 
สิ่งที่ควรทราบ 

1. งาน 1 จูล คือ งานที่เกิดจากแรงขนาด 1 นิวตัน กระทาํตอวัตถุแลวทําใหวตัถุเคลือ่นที่ได
การกระจัด 1 เมตร 

2. ทิศระหวาง F กับ S เปนทิศเดียวกัน (θ   =  00) งานเปนบวก 
3. ทิศระหวาง F กับ S เปนทิศตรงขามกัน (θ   =  1800) งานเปนลบ 
4. ทิศระหวาง F กับ S ตั้งฉากกัน (θ   =  900) งานศูนย 

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

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

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

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

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

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

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

ตัวอยางที่ 1 เด็กคนหนึ่งออกแรง 10 นิวตัน ลากถุงทรายในแนวขนานกับพื้นโตะทดลอง ขณะที่ถุง
ทรายเคลื่อนที่ได 2.5 เมตร เขาทํางานไดเทาไร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

งาน (Work) 

งาน = แรง ×  ระยะทางตามแนวแรง 
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ตัวอยางที่ 2 ออกแรง 100 นิวตัน กระทํากับวตัถุในแนว 60 องศากับแนวทีว่ตัถุเคลื่อนที่ไป ถาวัตถุ
เคลื่อนที่ไดระยะทาง 8 เมตร จงหางานที่ทําได 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................... 

ตัวอยางที่ 3 ด.ช.เกง หนัก 500 นิวตัน ห้ิวของหนัก 100 นิวตันเดินไปบนพื้นราบ 2 เมตร แลวเดิน
ขึ้นบันไดสูง 4 เมตร จงหางานที่ทําทั้งหมด 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................. 

ตัวอยางที่ 4 ออกแรงดันวัตถุมวล 10 กโิลกรัมใหเคลือ่นที่ดวยความเร็วคงตวั ขึน้ไปตามพื้นเอียงซึ่ง
ยาว 5 เมตร และสูง 3 เมตร สมมติวาพืน้เอียงไมมีแรงเสียดทาน จงหางานที่แรงกระทํานั้น 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

.แตทําเปนรู     แลวทานจะไมมีทางไดรู 
ไมรู...แลวนอมรับในส่ิงที่ไมรู     แลวทานจะไดรู 
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ตัวอยางที่ 1 ออกแรง 40 นิวตัน ในแนวทํามุม 37 องศากับแนวราบ ฉุดมวล 4 กิโลกรัมไปบนพ้ืนที่
มีสัมประสิทธิค์วามเสียดทาน 0.2 เม่ือวัตถุเคลื่อนที่ไดระยะทาง 5เมตร จงหา  
(1) งานของแรง 40 นิวตัน, (2) งานของแรงเสียดทาน, (3) งานของแรงที่วัตถุกระทํากับพื้น,  
(4) งานของแรงที่พ้ืนกระทาํตอวัตถุ, (5) งานของแรงทั้งหมด  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

ตัวอยางที่ 2 เข็นลังที่มีมวล 40 กิโลกรัม ขึ้นไปตามพืน้เอียงเปนระยะทาง 10 เมตร ดวยความเร็ว
คงตัว กําหนดสัมประสิทธความเสียดทานจลนเปน 0.5  และพ้ืนเอียงสูง 6 เมตร จะตองทํางาน
ทั้งหมดเทาใด 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................... 

 
 

งานและแรงที่กระทํากบัแนวการเคลื่อนที ่



173 
 

การบานทบทวน 
ขอที่ 1 นําเชือกเสนเล็กๆ ผูกวัตถุมวล 6 กิโลกรัมแลวหยอนลงจากที่สูง 24 เมตร ดวยความเรงคงที่ 
0.3เมตรตอวนิาที2 จงหางานของแรงตึงในเสนเชือกเมื่อหยอนวัตถลุงมาไดระยะทาง 10 เมตร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................... 

ขอที่ 2 อิสรากับสรวิส แตละคนออกแรง 10 นิวตัน เพ่ือดึงวัตถุกอนหนึ่งดวยเชือกยาว 0.5 เมตร
และคนทั้งสองอยูหางกัน 0.8 เมตร ในขณะเดียวกันระหวางวตัถุกบัพื้นมีแรงเสียดทาน 10 นิวตัน จง
หางานที่เกิดขึ้น ถาวัตถุเคลือ่นที่ไปไดไกล 20 เมตร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................... 

ขอที่ 3 วัตถุมวล 2.5 กิโลกรัม อยูบนพื้นระดับลื่น เคลือ่นที่ดวยความเร็ว 6 เมตรตอวินาที2 มีแรง 
10 นิวตัน กระทําตอวตัถใุนทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่ นาน 5 วินาที จะเกิดงานเทาใด 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
............................................................ 
                                                                                    

หากสตางคยังอยูยั้ง ยืนยง 

เราก็ยอมอยูคง  ชีพได 

หากสตางคขาดมือลง เราอยู ไดฤา 

 PHYSICS 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    
สาระที่ 5 : พลังงาน                 ชวงชัน้ที่  4  ภาคเรียนที่  2/2553    
เร่ือง แรงและงาน                เวลา 2  คาบ  ( 90 นาที ) 
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน   

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม.4-6 สํารวจตรวจสอบและอธิบายความหมายของงาน พลังงานศักย

โนมถวง พลังงานจลน กฎการอนุรักษพลงังานและการนําไปใชประโยชน 

………………………………………………………………………………………………………. 

จุดประสงคการเรียนรู(ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง)ปลายทาง 

1. บอกความสัมพันธของแรงกับงานได 

2. บอกความแตกตางของความหมายของงานในชีวิตประจําวัน กับงานในวิชาฟสิกสได 

3. บอกความหมายของงานได และหางานของแรงหลายแรงที่กระทํากับวัตถุได 

4. หางานของแรงโดยวิธีการคํานวณจากกราฟ 

 

จุดประสงคการเรียนรู(ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง)นําทาง 

1. บอกความแตกตางของความหมายของงานในชีวิตประจําวันกับงานในวิชาฟสิกสได 

2. บอกความสัมพันธของแรงกับงานได 

3. บอกไดวางานเปนปริมาณสเกลารและมีหนวยเปนจูล 

  4. บอกความหมายของงานของแรงที่เปนบวกและงานของแรงที่เปนลบได 

  5. คํานวณหางานของแรงที่ใชในการเคลื่อนวัตถุในแนวตรงเม่ือกําหนดแรงและการกระจัด

ของวัตถุได ในกรณีที่ทิศการเคลื่อนที่อยูในแนวเดียวกับแรง 
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  6. คํานวณหางานของแรงที่ใชในการเคลื่อนวัตถุแนวตรงเมื่อกําหนดแรงและการกระจัดของ

วัตถุได ในกรณีที่ทิศการเคลื่อนที่ไมอยูในแนวเดียวกับแรง 

  7. ในกรณีที่แรงมีคาไมคงตัว คํานวณหางานของแรงไดโดยการหาพื้นที่ใตกราฟ 

สาระการเรียนรู 

 งาน (work)  คือ ผลคูณของแรงกับการขจัดที่อยูในแนวเดียวกันเปนปริมาณสเกลลาร  

มีหนวย เปนจูลหรือนิวตัน-เมตร (J , N-m) 

  งานที่เกิดกับวัตถทุี่ถูกกระทําดวยแรงตางๆ  

 กําหนดใหวัตถุมวล  m  ถกูกระทําดวยแรง  F  เคลื่อนที่บนพื้นราบเกลี้ยงจาก A ไป  B ได

การขจัดเทากบั s 

 

 ถา  F  และ  S  อยูในแนวเดียวกัน จะได         W   =   F x s    

 

ถา F  และ  S  อยูคนละแนวจะได  W  =  (Fcosθ)s  + (Fsinθ)0 

  

    W   =  Fscosθ 

 

ถา  θ  =  1800  แสดงวาแรงกับการขจัดมีทิศตรงขามกันสวนใหญไดแกงานเนื่องจากแรงเสียดทาน 
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    W     =  fcos1800 

  หรือ  W     =   -fs 

 แสดงวา งานเนื่องจากแรงที่มีทิศตรงขามกับการขจัดจะตองเปนลบเสมอ 

 สรุป 

 งานเปนปริมาณสเกลาร จึงมีไดทั้งบวกและลบ แยกการพิจารณาไดดังนี้ 

 1.งานเปนบวก คืองานอันเนื่องจากแรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ สวนใหญไดแกงานเนื่องจาก

แรงที่เราใหแกวัตถุ 

 2.งานเปนลบ คืองานอันเน่ืองจากแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ ไดแกงานเนื่องจากแรง

เสียดทาน 

การคํานวณโจทยเก่ียวกับงาน แยกพิจารณาโจทยเปน  2 ลักษณะ คือ 

   1. งานเนื่องจากแรงไมคงที่กระทําตอวัตถุ  แยกเปน  2  แบบ 

     1.1.ถามีแรงไมคงที่แรงเดียวกระทํากบัวตัถุจะไดงานมีคาเทากับพ้ืนที่ใตกราฟของแรง

กับการขจัด 

 

   W    =  F x s =   พ้ืนที่ใตกราฟ  Fs 
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 กําหนดให วัตถุมวล  m  อยูบนพื้นเกลี้ยง ถูกกระทําดวยแรง  F ซึ่งไมคงที่ดังกราฟ  

ใหเคลื่อนที่จาก  A  ไป  B  ไดการขจัด  d  ตองการหางานที่เกิดขึ้นกบัวตัถ ุ

 

   จากสูตร   W    =  F x s =  พ.ท.ใตกราฟ Fs 

   จากรูป     W   =  
2
1  x f x d    =  

2
fd  

 

   จากสูตร   W    =  F scosθ =  (พ.ท.ใตกราฟ Fs)cosθ 

   จากรูป     W   = (
2
1  x f x d)cosθ    =  

2
fd cosθ 

 

 1.2 ถามีแรงคงที่และไมคงทีก่ระทํากับวัตถุ จะไดงานที่เกิดขึ้นกับวตัถุมีคาเทากับผลคูณของ

แรงลัพธกับการขจัด (W=∑Fs )โดยผลคูณของแรงไมคงที่กับการขจัดคือ พ.ท.ใตกราฟ F กับ s  
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 กําหนดใหมวล  m  อยูบนพ้ืนที่มีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน  μ ถูกกระทําดวยแรง F 

ไมคงที่เคลื่อนที่จาก A ไป B ไดการขจัด d ตองการหางานที่เกิดขึ้นกับวตัถ ุ

 

 เพราะวา  แรงเสียดทาน  f   =  μmg 

 ตรวจสอบวาวตัถุเคลื่อนที่หรือไม 

 ถาตอนเริ่มแรกแรง   F1      <    μmg วัตถุจะไมเคลือ่นที่ 

 และถา   F1      >    μmg วัตถุจะเคลื่อนที่ทันท ี

 สมมติวากรณนีี้  F1      >     μmg  

  ∴งานที่เกิดกับวัตถุ     W   =  ∑ Fx s 

     W   =   (F-f)s =  Fx s  -  fs 

     W   = (พ.ท.ใตกราฟF,s) -  fs 

  จากรูป   W   =  
2
1  (F1 + F2)d - μmgd 

  ∴   W   =  (
2

FF 21 + )d - μmgd 

 

 2. งานที่เกิดข้ึนกับวัตถุทีม่ีรูปรางไมแนนอน งานที่ใชในการสบูน้าํ งานที่ใชดึงโซ การหา

งานในกรณีนี้หาไดจากสมการ  W = Fs   โดย  s  เทากับการขจดัซึ่งวัดจากจุด C.G ตนทีว่ตัถุอยู

ไปยังจุด C.G ปลายที่วตัถอุยู โดยวัดตามแนวแรงกระทํา 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. ข้ันนํา 

  1. ครูนํานักเรียนอภิปรายเก่ียวกับคําที่นักเรียนคุนเคยอยูเสมอ คือ งานและพลังงาน ซึ่ง

เกี่ยวของกับทุกคนในชีวิตประจําวัน โดยครูถามนักเรียนวางานตามความหมายที่นักเรียนเขาใจ 

หมายความวาอยางไร (งานคือ การปฏิบัติหนาที่) 

  2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่เรียกวาทํางาน และ

ไมทํางาน จนไดขอสรุปความหมายของ งาน ในชีวิตประจําวันกับความหมายทางฟสิกส 

  3. ครูแจงจุดประสงคในการเรียนหัวขอน้ีใหนักเรียนทราบ โดยบอกนักเรียนวา วันน้ีนักเรียน

จะตองสรุปใหไดวา งานในทางฟสิกสแตกตางกับงานในความหมายของคนทั่วไปอยางไร และแรง

กับงานสัมพันธกันอยางไร และเราจะหาปริมาณงานงานไดจากวิธีใดบาง 

2. ข้ันปฏิบัติการ 

1. ครูอธิบายความหมายของงานในทางฟสิกส เม่ือทิศทางของแรงและการกระจัดอยูใน 

แนวเสนตรงเดียวกัน แลวอธิบายความหมายของงานที่เปนบวกและงานที่เปนลบ โดยยกตัวอยาง 

งานที่เปนบวกและงานที่เปนลบ ( งานที่เปนบวก เชน งานของแรงที่ดึงวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง งานของ

การลากวัตถุไปในแนวระดับ งานที่เปนลบ เชน งานของแรงในการหยอนถุงทรายลงจากที่สูง งาน

ของแรงที่ตานวัตถุใหเคลื่อนที่ชาลง ) 

2. ครูเนนใหนักเรียนทราบวา งานที่เกิดจากแรงที่มีทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะ
เปนลบเสมอ เครื่องหมายบวกและลบของงานไมไดเปนสิ่งแสดงทิศทางของงาน เพราะงานเปน
ปริมาณ 
สเกลาร 
  3. ครูถามนักเรียนวาหนวยของงานเปนอะไร โดยถามนักเรียนวาหนวยของแรงเปนอะไร  

(นิวตัน) แลวหนวยของการกระจัดเปนอะไร (เมตร) ดังนั้นหนวยของงานเปนอะไร (นิวตัน-เมตร)  

ครูอธิบายเพิ่มเติมวาหนวยของงานอีกหนวยหนึ่ง คือ จูล และอธิบายความหมายของงาน 1 จูล และ

บอกวางาน เปนปริมาณ สเกลาร 
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  4. ครูนําอภิปรายเรื่องงานของแรงที่กระทํามุมกับแนวการเคลื่อนที่ โดยสาธิตลากถุงทราย

โดยที่ทิศทางของแรงที่ดึงถุงทรายทํามุมกับทิศทางที่ถุงทรายเคลื่อนที่ แลวถามนักเรียนวาในกรณีนี้

มีงานเกิดขึ้นไหม (มี) แลวเราจะหางานที่เกิดขึ้นไดอยางไร 

  5. ครูอธิบายเรื่องงานของแรงที่กระทํามุมกับแนวการเคลื่อนที่ โดยใชรูปที ่ 2 ประกอบ และ

ถามนักเรียนวา แรงดึงในแนวระดับและแนวดิ่งมีคาเปนเทาไหร และแรงที่มีทศิเดียวกับการกระจัด

คือแรงใด ( cosF θ เปนองคประกอบของแรง ในแนวราบ และ sinF θ เปนแรงองคประกอบของ

แรงF
v
ในแนวดิ่ง แรงที่ทีทศิทางเดียวกับการกระจัดคือ cosF θ  ) ดังนั้นงานงานของแรงที่กระทํามุม

กับแนวการเคลื่อนที่จะเทากบัเทาไหร (W   =  Fscosθ) 

  6. ครูถามนักเรียนวาถาแรงทํามุม 90 องศากับแนวการเคลื่อนที่ อยางเชนเราเดินถือ

กระเปาจะเกิดงานหรือไม (ไมเกิดงาน) 

7. ครูอธิบายการหางานของแรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุเดียวกัน การหางานของแรงไม 

คงตัวกระทําใหวัตถุ โดยถามนักเรียนวางานของแรงแตละแรงหาไดอยางไร และการกระจัดของวัตถุ

เปนเทาไหรถาใหวัตถุเคลื่อนที่มาที่จุด A เหมือนเดิม (การกระจัดเปนศูนย) แลวจะมีงานเกิดขึ้น

หรือไม 

8. ครูอธิบายการหางานของแรงไมคงตัวกระทําใหวัตถุ การหางานดวยวิธีการคํานวณจาก 

พ้ืนที่ใตกราฟทั้งกรณีแรงคงตัว และแรงไมคงตัว 

9. ครูยกตัวอยางการคํานวณหางานจากใบกิจกรรม 2 ขอ แสดงวิธีทําบนกระดาน 

11. ครูใหนักเรียนทําโจทยปญหาในใบกิจกรรม แลวสุมนักเรียนออกมาแสดงวิธีทําบน
กระดาน 
 

12. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง แรงและงาน วามีสวนไหนที่ยังไมเขาใจ

และใหความรูเพ่ิมเติมในสวนนั้น 
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3. ข้ันอภิปรายและสรุป 

 ครูนําอภิปราย สรุปเน้ือหา ดวยคําถามตอไปน้ี 

1. งานในความหมายทั่วไปและงานในทางฟสิกสแตกตางกันอยางไร (สําหรับบุคคลทั่วไป  

งาน หมายถึง การประกอบอาชีพหรือการกระทําภารกิจตางๆในชีวิตประจําวัน สวนงานในทาง

ฟสิกสจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีแรงมากระทําตอวัตถุ แลวทําใหวัตถุมีการกระจัด โดยปริมาณงานที่ทํา

ขึ้นกับแรงและการกระจัด ) 

2. ถามีแรงมากระทําใหวัตถุเคลื่อนที่ เราจะหางานไดจากสูตรไหน ( W Fs= ) 

3. ถาแรงที่กระทําใหวัตถุไมอยูในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เราจะหางานไดจากสูตรไหน 

( cosW F sθ= ) 

4. งานเปนบวกกับงานเปนลบ มีความหมายวาอยางไร (งานเปนบวก หมายถึง งานของแรง 

F
v
เม่ือแรง F

v
อยูในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ สวนงานที่เปนลบ หมายถึง งานของแรง F

v
เม่ือแรงF

v

อยูในทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่) 

5. ถามีแรงหลายแรงมากระทําใหวัตถุเคลื่อนที่ เราจะหางานไดอยางไร (
1

n

i i
i

W F s
=

= Δ∑ ) 

6. เราสามารถหางานจากกราฟไดอยางไร (งานเทากับพื้นที่ใตกราฟระหวางแรง(มีทิศ 

เดียวกับการเคลื่อนที่) และขนาดของการกระจัด) 

 ครูมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเรื่อง พลังงานจลน ซึ่งจะเรียนในคาบเรียนตอไป

ลวงหนา 
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สื่อและแหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนวิชาฟสิกส  1 ของ สสวท.   

  2. ใบความรู เรื่อง แรงและงาน 

 3. ใบงาน เรื่อง แรงและงาน 

4. แบบฝกเสริมประสบการณ 

 5. อินเตอรเน็ต 

6. หองสมุด 

 

บันทึกหลังสอน 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

    

      ลงชื่อ…………………………..ผูสอน 

            (นางสาวปยะมาศ  อาจหาญ) 
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ใบความรู เร่ือง แรงและงาน 

งาน (work)  คือ ผลคูณของแรงกับการขจัดที่อยูในแนวเดียวกันเปนปริมาณสเกลลาร        

มีหนวย เปนจูลหรือนิวตัน-เมตร (J , N-m) 

 งานที่เกิดกับวัตถุที่ถูกกระทําดวยแรงตางๆ  

 กําหนดใหวัตถุมวล  m  ถกูกระทําดวยแรง  F  เคลื่อนที่บนพื้นราบเกลี้ยงจาก A ไป  B ได

การขจัดเทากบั s 

 

 ถา  F  และ  S  อยูในแนวเดียวกัน จะได         W   =   F x s    

 

ถา F  และ s  อยูคนละแนวจะได  W  =  (Fcosθ)s  + (Fsinθ)0 

  

    W   =  Fscosθ 

 

ถา  θ  =  1800  แสดงวาแรงกับการขจัดมีทิศตรงขามกันสวนใหญไดแกงานเนื่องจากแรงเสียดทาน 
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    W     =  fcos1800 

  หรือ  W     =   -fs 

 แสดงวา งานเนื่องจากแรงที่มีทิศตรงขามกับการขจัดจะตองเปนลบเสมอ 

สรุป 

 งานเปนปริมาณสเกลาร จึงมีไดทั้งบวกและลบ แยกการพิจารณาไดดังนี้ 

 1.งานเปนบวก คืองานอันเนื่องจากแรงที่ทําใหวตัถุเคลือ่นที่ สวนใหญ ไดแก งานเนื่องจาก

แรงที่เราใหแกวัตถ ุ

 2.งานเปนลบ คืองานอันเนื่องจากแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ ไดแก งานเนื่องจากแรง

เสียดทาน 

การคํานวณโจทยเก่ียวกับงาน แยกพิจารณาโจทยเปน  2 ลักษณะ คือ 

   1. งานเนื่องจากแรงไมคงที่กระทําตอวัตถุ  แยกเปน 2 แบบ 

     1.1.ถามีแรงไมคงที่แรงเดียวกระทํากบัวตัถุจะไดงานมีคาเทากับพ้ืนที่ใตกราฟของแรง

กับการขจัด 

 

   W    =  F x s =   พ้ืนที่ใตกราฟ  Fs 
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 กําหนดให วัตถุมวล m อยูบนพื้นเกลีย้ง ถูกกระทําดวยแรง F ซึ่งไมคงที่ดังกราฟ ให

เคลื่อนที่จาก  A  ไป  B  ไดการขจัด  d  ตองการหางานที่เกิดขึ้นกบัวตัถ ุ

 

   จากสูตร   W    =  F x s =  พ.ท.ใตกราฟ Fs 

   จากรูป     W   =  
2
1  x f x d    =  

2
fd  

 

 

   จากสูตร   W    =  F scosθ =  (พ.ท.ใตกราฟ Fs)cosθ 

   จากรูป     W   = (
2
1  x f x d)cosθ    =  

2
fd cosθ 
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 1.2 ถามีแรงคงที่และไมคงทีก่ระทํากับวัตถุ จะไดงานที่เกิดขึ้นกับวตัถุมีคาเทากับผลคูณของ

แรงลัพธกับการขจัด (W=∑Fs )โดยผลคูณของแรงไมคงที่กับการขจัดคือ พ.ท.ใตกราฟ F กับ s  

 กําหนดใหมวล  m  อยูบนพ้ืนที่มีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน  μ ถูกกระทําดวยแรง F 

ไมคงที่เคลื่อนที่จาก A ไป B ไดการขจัด d ตองการหางานที่เกิดขึ้นกับวตัถ ุ

 

 เพราะวา  แรงเสียดทาน  f   =  μmg 

 ตรวจสอบวาวตัถุเคลื่อนที่หรือไม 

 ถาตอนเริ่มแรกแรง   F1      <    μmg วัตถุจะไมเคลือ่นที่ 

 และถา   F1      >    μmg วัตถุจะเคลื่อนที่ทันท ี

 สมมติวากรณนีี้  F1      >     μmg  

  ∴งานที่เกิดกับวัตถุ     W   =  ∑ Fx s 

     W   =   (F-f)s =  Fx s  -  fs 

     W   = (พ.ท.ใตกราฟF,s) -  fs 

  จากรูป   W   =  
2
1  (F1 + F2)d - μmgd 

  ∴   W   =  (
2

FF 21 + )d - μmgd 
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 2. งานที่เกิดข้ึนกับวัตถุทีม่ีรูปรางไมแนนอน งานที่ใชในการสบูน้าํ งานที่ใชดึงโซ การหา

งานในกรณีนี้หาไดจากสมการ  W = Fs  โดย  s  เทากับการขจัดซึ่งวัดจากจุด C.G ตนทีว่ัตถุอยูไป

ยังจุด C.G ปลายทีว่ัตถุอยู โดยวัดตามแนวแรงกระทํา 
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ใบงาน เร่ือง แรงและงาน 

ขอที่ 1 หญิงคนหนึ่ง ยืนอยูบนดาดฟาตกึสูง 200 เมตร เขาขวางกอนหินมวล 0.5 กิโลกรัม ขึ้น

ขางบนในแนวด่ิง  ดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที เม่ือกอนหินขึ้นไปไดสูงสุดแลวกต็กลงมาสูพ้ืนเบื้อง

ลาง  

จงหาคาพลังงานจลนของวตัถุในกรณีตอไปน้ี 

ก. ขณะที่หินขึ้นไปไดสูงสุด 
ข. ขณะที่หินเคลือ่นที่ผานไปเปนเวลา 4 วินาที 
ค. ขณะที่หินกําลงัขึ้นสูงจากดาดฟา 20 เมตร 
ง. ขณะที่หินกําลงักระทบพื้น 

วิธีทํา 

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

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

.....................................................................................................................................................
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ขอที่ 2 ชายคนหนึ่งผลักมวล 80 กิโลกรมั จากปลายพื้นเอียงขึ้นไปตามพื้นเอียงที่ไมมีแรงเสียดทาน 

ดวยความเรว็คงตัว เปนระยะ 2.4 เมตร โดยพื้นเอียงทํามุม o30   กับพื้นราบ จงหา 

ก. แรงที่ใชในการผลัก 
ข. งานที่ชายผูนีก้ระทําในการผลัก 
ค. งานในการผลกัจะเปนเทาใด ถาพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน 50 นิวตัน 

วิธีทํา 

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

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

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

.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
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ขอที่ 3 ชายคนหนึ่งเตะลูกบอลมวล  200  กรัม  อัดกําแพง  แลวลูกบอลสะทอนสวนกลับออกมา

ดวยอัตราเร็ว  5 เมตร/วินาที  ซึ่งเทากับอัตราเร็วเดิม  ถาแรงที่กําแพงกระทําตอลูกบอลเปน  50 

นิวตัน ลูกบอลกระทบกําแพงอยูนานเทาใด 

วิธีทํา 

ขอที่ 4 กลองบรรจุมวล  4.0 กิโลกรัม มีแรงลัพธที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงตามเวลากระทํา  ดังกราฟที่

แสดงแสดงในรูป  ทําใหกลองเคลื่อนที่ไปโดยมีความเรงไมคงที่  เม่ือเวลา t = 0 กลองนี้มีความเร็ว 

10 เมตร/วินาที  ในทิศทางของแรงลัพธ  จงหา 

ก. อัตราเร็วของกลอง  เม่ือเวลา  t = 10 วินาที 
ข. ขนาดของความเรงเม่ือเวลา t = 5 วินาท ี

 

 

 

 

 

วิธีทํา

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 

15  เวลา ( s ) 
  5  10 15 
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แบบฝกเสรมิประสบการณ 

ตัวอยางการหางานที่เกิดข้ึนกับวัตถุทีม่ีรูปรางไมแนนอน 

 

1. การหางานสูบน้ํา กําหนดใหบอลึก   h  มีน้ําเต็มบอ น้ํามวล  m  ตองการสูบน้ําใหหมดบอ 

 

 ให   F  เปนแรงที่ใชในการสูบน้ําใหหมดบอ 

 จากรูป หาขนาดของแรง F ไดจากสมการ  ∑F   =  0  จะได  F   =  mg 

  ∴ งานในการสูบน้ํา    =      งานเนื่องจากแรง  F (WF) 

  แต  WF =     F . 
2
h   =  

2
mgh                             ตอบ 

2. การหางานในการดึงโซ 

 กําหนดใหโซยาว  l  มวล  m  อยูในลักษณะดังรูป  a  ตองการหางานที่ดึงโซใหอยูดังรูป  b 
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 เพ่ือความสะดวกในการคํานวณใหแยกการพิจารณางานเปน 2 งาน  คือ 

งานที่ใชดึงโซสวนบน (W1)  และงานที่ใชดึงโซสวนลาง (W2) 

 ให  F1   เปนแรงที่ใชในการดึงโซทอนบน  จะได      F1   =   
2

mg  

       F2    เปนแรงที่ใชในการดึงโซทอนลาง   จะได     F2   =   
2

mg  

 ∴ งานในการดึงโซ W      =   W1   +  W2    =  F1 . s1  +   F2 . s2 

         W   =     (
2

mg ). 
4
l   + (

2
mg ). 

2
l       =   

8
mgl +

4
mgl    =   

8
mgl3  

  นั่นคือ งานในการดึงโซ   =   
8

mgl3                                            ตอบ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 

เรื่อง  งานและพลังงาน 

คําชี้แจง 1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบแบบ 5 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  

 2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ตวัเลือกทีถู่กตอง ลงในชอง ก ข ค ง และ จ   

                 ในกระดาษคําตอบ 

                     ดังตัวอยางตอไปน้ี 

                       

ขอ ก ข ค ง จ 

0 X     

 

            3.  ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหขีดทับขอน้ันๆแลวเลือกขอใหม เชน เปลี่ยน ก เปน ค 

 

ขอ ก ข ค ง จ 

0 X  X   

 

 4.  เวลาที่ใชในการทําขอสอบ  20  นาท ี

            5.  หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆลงในขอสอบ 

            6.  เม่ือหมดเวลาใหนักเรียนคนืแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ ที่คณะกรรมการคุมสอบ 
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1.นาย ก  ออกแรงเพ่ือทํากิจกรรมตางๆแรงของนาย ก  ในขอใดที่ทําใหเกิดงานตาม

ความหมายของงานในทางฟสิกส 

ก. วายน้ําขามแมน้ําเจาพระยา 
ข. เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งพับเพียบเปนลุกขึน้ยืน 
ค. ไตเชือกลงจากหนาผาอยางชาๆ 
ง. โหนตัวขามคลองดวยเชือกเสนเดียวทีว่างตัวในแนวระดับ 

ขอที่ถูกคือ 

          1.   ก, ค        2.  ข, ง        3.  ก, ข, ค      4.  ก, ข, ค, ง       5. ข, ค,ง 

2.  มาสเตอรอนออกแรงเพื่อทํากิจกรรมตางๆ แรงของมาสเตอรอนในขอใดที่ทําใหเกิดงาน

ตามความหมายของงานในทางฟสิกส 

ก. วายน้ําขามคลอง 
ข. เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งพับเพียบแลวลุกขึน้ยืนรองเพลงดอกไมกับหัวใจ 
ค. ไตเชือกลงจากหนาผาอยางชาๆ 
ง. โหนตัวขามคลองดวยเชือกเสนเดียวทีว่างตัวในระดับ 

ขอใดถูก 

           1.  ก  และ  ค   2.  ข  และ ง   3.  ก, ข  และ ค  4.  ถูกทั้ง ก, ข, ค และ ง  5. ข และ ค            

  3. ขอใดใหความหมายของงานไดถูกตอง 

1. เม่ือแรงลัพธไมเปนศูนย  มีงานเกิดขึ้นเสมอ 
2. แรงคูณดวยระยะทางทีต่ั้งฉากกับแนวแรง 
3. งานจะมีคามากที่สุด  เม่ือแรงและการกระจัดมีทิศเดียวกัน 
4. งานเปนปริมาณเวกเตอร  มีทิศเดียวกบัแรง 
5. เม่ือแรงลัพธเปนศูนย  มีงานเกิดขึ้นเสมอ 
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4. ออกแรงในแนวระดับ  F  ขนาด  8  นิวตัน  เพื่อทําใหวัตถุมวล  2  กิโลกรัม  ที่กําลังเคลื่อนที่
เปนเสนตรงบนพื้นราบลื่นในแนวระดับ  ทําใหวตัถุมีอัตราเร็วลดลงจากเดิม 4 เมตร /วินาที  ใน
ระยะกระจัด 5 เมตร จงหาคํานวณหาอัตราเร็วของวตัถกุอนที่มีแรง  F  มากกระทาํ 1. 7 เมตร / 
วินาที 2.6เมตร / วินาที  3.4เมตร / วินาที 4.3  เมตร / วินาที  5. 1  เมตร / วินาที 

    5. ทิ้งมวล  10  กิโลกรัม  ณ  ที่สูง  10  เมตร  จากพื้นดิน  หลังจากกระทบดินแลว  มวลจมลง

ไปในดิน 10 เซนติเมตร  จงหาแรงตานเฉลี่ยของดิน 

      1.  1,000 N 2.   10,000  N 3.   10,100 N 4.   11,000 N    5.   10,110 N 
 
6. ชายคนหนึ่งห้ิวถังน้ําหนัก 100 นิวตัน เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบไดระยะทาง 20 เมตร จงหางาน
ในการหิ้วถังน้าํมีคากี่จูล 

     1.   2000     2.  120     3. 5      4. 0        5. 100 
       
     7. กระโดดค้ําถอมีการเปลี่ยนพลังงานใดบาง 

    1.พลังงานจลน  พลังงานศักยยืดหยุน  พลังงานศักยโนมถวง 

    2.พลังงานศักยโนมถวง  พลังงานศักยยืดหยุน 

    3.พลังงานจลน  พลังงานศักยยืดหยุน 

    4.พลังงานศักยยืดหยุน  พลังงานจลน 

    5.พลังงานศักยยืดหยุน  พลังงานจลน 

    8. สมมตวิาเม่ือผูขับขีห่ามลอรถยนตแลวมีแรงเสยีดทานลงตวัไปกระทํากับลอรถขอความใด  
        ตอไปน้ีถูกตอง 

    1. รถยนตสูญเสียพลังงานจลนดวยอัตราคงตวั 
    2.ระยะทางที่รถยนตเคลื่อนที่ไดกอนหยุดจนเปนสัดสวนกับอัตราเร็วของรถยนตกอน 
      การหามลอ 
    3.ระยะทางที่รถยนตเคลื่อนที่ไดกอนหยุดจะเปนสัดสวนกับ(อัตราเร็ว)2ของรถยนตกอนการ            
      หามลอ 
    4.พลังงานจลนของรถยนตเปนสัดสวนผกผันกับชวงเวลานบัจากหามลอจนกระทั่งรถยนต 
      หยุดนิ่ง 
    5.พลังงานจลนของรถยนตเปนสัดสวนผกผันกับชวงเวลา   
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9. รอกทุกตัวเบาและเกลี้ยง เม่ือออกแรง F ดึงเชือกทําใหงานของแรง F เปน 200 จูล จงหางาน
ของ   น้ําหนัก 200 N 

   1.200   จูล     2.100  จูล      3. 50  จูล     4. 20  จูล    5. หาไมไดเพราะขอมูลไมเพียงพอ   

10. ลูกตุมมวล 0.2 กิโลกรัม ผูกกับเสนเชือกยาว  2.0  เมตร ปลายอีกขาวแขวนไวกับเพดานถา
ออกแรงดึงลูกตุมใหสูงขึ้น  0.6 เมตร   แลวปลอยใหแกวงแบบลูกตุม 

1. พลังงานศักยโนมถวงของลูกตุมที่สูงขึ้นจากจุดต่ําสุด 
2.พลังงานจลนของลูกตุมเม่ือผานจุดต่ําสุด 
3.ความเร็วทีผ่านจุดต่ําสุด 
4.พลังงานจลนของลูกตุมเม่ือผานจุดสูงสุด 
5.ความเร็วทีผ่านจุดสูงสุด 

 
 11. หินกอนหนึ่งมวล 20 กิโลกรัม ไถลลงตามเนินเอียงถากอนหินมีอัตราเร็ว 1 เมตร/วินาที  ที่จุด A  
และ 4 เมตร/วินาทีที่จุด Bจงหางานของแรงเสียดทานที่กระทําตอกอนหินในชวงการเคลื่อนที่จาก A
ไป B 

1. 320  จูล 2. 460  จูล 3. 650  จูล 4. 810  จูล       5. 900  จูล 

12. รถมวล 1,000 kg เคลื่อนที่จากจุด A ในรูปไปยังจุดB และจุด C จงหาพลังงานศักยที่จุด B และ
ที่จุด C จงหาพลังงานศักยที่จุด B และทีจุ่ด C เม่ือเทยีบกับจุด  A   
         1.  +1 x 105  J  และ  -1.5  x  105  J 
         2.  +2 x 105  J  และ  -2.5  x  105  J 
         3.    -1 x 103  J  และ  +1.5  x  103  J 
         4.    -2 x 103  J  และ  +2.5  x  103  J 
         5.    -2 x 105  J  และ  +2.5  x  105  J 
 
 13. สปริงอันหนึ่งเม่ือไดรับแรง 10 N จะยึดออก  5 cm ถาออกแรงกดสปริงนี้ 20 N จากตําแหนง
สมดุลสปริงจะหดกี่เซนติเมตร และขณะนั้นสปริงมีพลังงานศักยเทาไร 

1. 0.5  cm  และ  0.5  J            2. 0.5  cm  และ  1.0  J       3. 1.0  cm  และ  0.5  J  
4. 1.0  cm  และ  1.0  J            5. 1.5  cm  และ  0.5  J  
 

14. วัตถุกอนหน่ึงมีอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที เคลื่อนทีล่งในสนามโนมถวงอยางอิสระ ขณะที่อัตราเร็ว 
15 เมตร/วินาที พลังงานศักยลดลง 500 จูล มวลของวัตถุนั้นเทากับ 

1. 5 กิโลกรัม   2. 10 กิโลกรัม     3.15 กิโลกรัม   4. 50  กิโลกรัม     5. 100  กิโลกรัม 
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15. วัตถุมวล  20  กิโลกรัม  ถูกขวางขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็ว  30  เมตร / วินาที  ถาไมคิด
แรงตานของอากาศวตัถุเคลือ่นขึ้นไปไดสูงกี่เมตร วัตถจึุงมีพลังงานจลนเทากับพลงังานศักยเทียบ
กับจุดโยน 

1.   12.5 2.   25.0         3.   22.5 4.   45.0           5.   55.0 
 
16. สปริง A และ B มีคานิจของสปริงไมเทากัน ถาถูกกดดวยแรงที่เทากับขอความใดสรุปไดถูกตอง
ที่สุด 

1.  สปริงที่มีคานิจมากจะถูกใชงานมากกวา 2.  สปริงที่มีคานิจนอยจะถูกใชงานมากกวา 
3.  สปริงทั้งคูจะถูกใชงานเทา ๆ กัน           4.  ไมมีคําตอบในขอ 1-3 
5.  ไมมีขอที่ถูกตอง 

 
17. ถาจะยิงลูกกระสุนมวล  30  กรัม  ดวยหนังสติ๊กใหขึ้นไปไดสูง  15  เมตรในแนวด่ิง จะตองใช
แรงดึงกอนปลอยเทาใด ถาการยืดของหนังสติ๊กเปนแบบสปริง และยืดออก  20  ซม. 

1.30  นิวตัน   2.45 นิวตัน     3.60  นิวตัน  4.120  นิวตนั    5.125  นิวตัน 
 
18. มอเตอรไฟฟาของปนจ่ันเครื่องหน่ึงสามารถดึงมวล  200 กิโลกรัม ขึ้นไปในแนวด่ิงไดสูง 50 
เมตร ในเวลา 2 นาที ถามอเตอรไฟฟามีกําลัง  1 กิโลวัตต พลังงานที่สูญเสียไปเปนความรอนใน
การทํางานเปนกี่จูล 

1. 2.5 x 103       2. 5.0 x 103  3. 2.0 x 104     4. 12.5 x 103       5.10.5 x 103    

19. เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องหน่ึงมีประสิทธิภาพ  80%  จะใหงานที่เปนประโยชนออกมาในอัตรากี่
วัตตเม่ือใสกําลังใหแกเครื่อง 0.4 กําลังมา ( 1  H.P.  =  750 W) 

1. 240    2. 300    3. 375       4. 600        5. 800 

 
20. เครื่องสูบน้ําเครื่องหน่ึงสามารถสูบน้าํมวล  240  kg/min  ขึ้นไปไดสูง  10  m  ถาน้ําพุงออกไป
จากปลายทอสูบดวยความเร็ว  20  m/s  กําลังของเครือ่งสูบน้ําเปนกี่  kW 

1. 72  2. 24          3. 1.2        4.1.0          5. 56 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

เรื่อง  งานและพลังงาน 

คําชี้แจง 1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบแบบ 5 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  

 2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ตวัเลือกทีถู่กตอง ลงในชอง ก ข ค ง และ จ  

                ในกระดาษคําตอบ 

                     ดังตัวอยางตอไปน้ี 

                       

ขอ ก ข ค ง จ 

0 X     

 

             3.  ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหขีดทับขอน้ันๆแลวเลือกขอใหม เชน เปลี่ยน ก เปน ค 

 

ขอ ก ข ค ง จ 

0 X  X   

 

   4.  เวลาทีใ่ชในการทําขอสอบ  20  นาที 

              5.  หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆลงในขอสอบ 

              6.  เม่ือหมดเวลาใหนักเรียนคนืแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ ที่คณะกรรมการคุมสอบ 
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21. ขอใดไมถูกตอง 

1.หนวยของงานเปนนิวตัน เมตร 

2.ยกของจากโตะวางไวบนพ้ืนไมเกิดงาน 

3.แจกันตกจากโตะถือวาเกดิงาน 

4.ห้ิวถังน้ํามวล 20 กิโลกรัม  เดินไปบนพื้นราบ ถือวาไมเกิดงานในการหิ้วถัง 

5.วิ่งขึ้นลงบันได 

22.  สปริง A และ B มีคานิจของสปริงไมเทากันถาถูกกดดวยแรงที่เทากับขอความใดสรุปไดถูกตอง
ที่สุด 

1.   สปริงที่มีคานิจมากจะถูกใชงานมากกวา 
2.  สปริงที่มีคานิจนอยจะถูกใชงานมากกวา 
3.   สปริงทั้งคูจะถูกใชงานเทา ๆ กัน  
4.  สปริงทั้งคูจะถูกใชงานไมเทากัน  
5.  ไมมีคําตอบในขอ 1-4 

23. ออกแรง F ในแนวขนานกับพื้น กระทําบนวตัถุหนกั 20 นิวตัน ใหเคลื่อนที่ดวยความเรว็คงที่เปน

ระยะทาง 10 เมตร บนพื้นระดับซ่ึงมีแรงเสียดทาน 4 นิวตัน จงหางานของแรง F 

         1.  0 จูล           2.  40 จูล             3.  120 จูล           4.  200 จูล      5.  300 จูล 

24. กลองมวล 40 ก.ก. วางอยูบนพื้นซึ่งมีคาสัมประสทิธิ์ของแรงเสยีดทาน 0.2 จงหางานของแรงที่

ดึงกลองในแนวทํามุม 37o กับแนวระดบั เพ่ือใหกลองนี้เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงทีเ่ปนระยะทาง 10 
เมตร 

        1. 392.5 จูล        2. 400.0 จูล        3. 540.2 จูล         4. 695.6 จูล       5.  750.5  จูล 
 
25.  จากขอ 24 งานทั้งหมดที่ทําใหกลองเคลื่อนที่มีคาเทาไร 

         1. 0              2. 800                3. 1080                4. 1400              5. 1800 

26. วัตถุกอนหน่ึงวางอยูนิ่ง ๆ บนพื้นราบลื่น ถาออกแรง 20 นิวตนั กระทําในแนวระดับทําใหวัตถุ

เคลื่อนที่ไปได 5 เมตร วัตถนุั้นจะมีพลังงานจลนเทาใดในหนวยจูล 

         1. 10                2. 20            3. 100                 4. 120             5.  200  
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27.  วตัถุหนึ่งเม่ือเพ่ิมอัตราเร็วใหเปน 2 เทา ของอัตราเร็วเดิมจะมีพลังงานจลนกี่เทาของเดิม 

       1. 1 เทา              2. 2 เทา                3. 3 เทา            4 .4 เทา            5. 5 เทา 
 
28. วัตถุมวล 5 กิโลกรัม วางอยูบนพื้นราบลื่น ถูกแรง 20 นิวตัน กระทําในแนวขนานกับพื้นเปน

ระยะทาง 10 เมตร แลวเพ่ิมแรงทันทีทันใดเปน 25 นิวตัน ใหเคลื่อนที่ตอไปอีก ในแนวเดิมเปน

ระยะทาง 20 เมตร จงหาพลังงานจลนของวัตถ ุเม่ือเคลื่อนที่ไดทางทั้งหมดเปนระยะทาง 30 เมตร 

       1. 350 จูล          2. 700 จูล          3. 1,050 จูล          4. 1,400 จูล            5. 1,700 จูล 
 
29. จากขอ 28 จงหาอัตราเร็วของวตัถุเม่ือสิ้นสุดทาง 30 เมตร 

       1. 6.4 เมตร/วินาท ี           2. 8.6 เมตร/วินาที           3. 12.2 เมตร/วินาที          
       4. 16.7 เมตร/วินาที           5. 20.2 เมตร/วินาท ี
 
30.  ถังน้ํา 200 ลิตร สูง 1.2 เมตร มีน้ําอยูเต็ม ตองการตักน้ําออกจากถังเทลงพืน้ตองทํางานกี่จูล 
(ความหนาแนนของน้ํา 1000 ก.ก./ลบ.ม.) 

       1. 600               2. 1200           3. 1800            4. 2400             5. 7400 
 

31. เม่ือออกแรงยืดสปริง A และ B ปรากฏวาความสัมพันธระหวางแรงกับระยะยืดเปนไปตามกราฟ 

ดังรูป สามารถวิเคราะหไดวา  

 

 

1. สปริง A มีคานิจมากกวาสปริง B       

2. สปริง A ยืดหดมากกวาสปริง B เม่ือแรงกระทําเทากัน 

3. เม่ือออกแรงกระทําเทากนั สปริง A มีพลังงานศักยนอยกวาสปรงิ B 

4. เม่ือสปริงยืดเทากันสปริง A มีพลังงานศักยมากกวาสปริง B 

5. เม่ือสปริงยืดเทากันสปริง A มีพลังงานศักยนอยกวาสปริง B 
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32. เม่ือยืดสปริงสองเสน ปรากฏวาความสัมพันธระหวางแรงกับระยะยืดเปนไปตามกราฟดังรูป 

สามารถวิเคราะหไดวา 

 

 

1. คานิจของสปริง A มากกวาสปริง N 
2. เม่ือออกแรงเทา ๆ กัน สปริง A ยืดไดมากกวาสปริง B 
3. เม่ือดึงสปริงออกเปนระยะเทา ๆ กัน พลังงานศักยของสปริง 1 A นอยกวาของสปริง B 
4. เม่ือออกแรงเทา ๆ กัน พลังงานศักยของสปริงทั้งสองจะมีคาเทากัน 
5. ไมมีขอใดถูก 

 
33. วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบลื่นดวยอัตราเร็ว 2 เมตร/วินาท ีเขาชนสปริง ปรากฏวา

สปริงหดสั้นมากที่สุด 10 ซม. คานิจของสปริงมีคากี่นิวตัน/เมตร 

          1. 100             2. 200               3.400           4.800             5. 1000 
 
34.  จากขอ 33 เม่ือสปริงหด 5 ซม. วตัถุจะมีความเรว็กี่เมตร/วินาที 
          1. 1                 2. 1.73              3. 3             4. 6               5. 10 
 

35. รถทดลองมวล 0.5 ก.ก. วิ่งเขาชนสปริงดวยอัตราเร็ว 2 เมตร/วินาที โดยสปริงมีคานิจ 200 นิว

ตัน/เมตร และพื้นมีแรงเสียดทานกระทําตอรถ 15 นิวตัน จงหาวาสปริงจะหดเขาไปกี่เซนติเมตร 

          1. 5             2. 10              3. 15         4. 20           5. 25 
  
36. จากขอ 35  สปริงจะออกแรงกระทําตอรถทดลองสูงสุดกี่นิวตัน 

          1. 2             2. 4                3. 6           4. 8            5. 10 
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37.  มวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่เขาชนสปริง ซึ่งมีคานิจของสปริง 400 นิวตัน/เมตร ทําใหสปริงหดสั้น

เขาไปมากที่สดุ 10 เซนติเมตร ดังรูป จงหาความเร็วของมวล 1 กิโลกรัมขณะเขาชนสปริงมีคากี่

เมตร/วินาท ี

 

 

              1.  1                   2. 2                    3. 3                      4. 4                   5. 5 
 
38.ถาทําใหลกูกลมแกวงจาก A ดวยอัตราเร็ว 1 เมตร/วินาท ีเม่ือลกูกลมถึงจุดต่าํสุดเชือกที่แขวน
ลูกกลมกระทบกับตะปู B ที่ตรึงอยูกับทีจ่ากพื้น ลูกกลมจะแกวงตอไป จงหาอัตราเร็วของลูกกลม

ขณะผานจุด C  

 
1. 3.32 เมตร/วินาท ี       2. 4.48 เมตร/วินาท ี     3. 5.56 เมตร/วนิาที                         
4. 6.67 เมตร/วินาท ี       5. 8.56 เมตร/วินาท ี

 
39. ปรีดาซอมขี่จักรยานขึน้ไปตามถนนราบเอียงทํามุม15oกับแนวระดับดวยความเร็ว 36 ก.ม./ช.ม. 

ถาปรีดาและจกัรยานมีมวลรวม80ก.ก.จงหากําลังของกรีดาที่ใชขี่ (sin 15o = 0.26, cos 15o = 
0.97) 
 

1. 1,250 วัตต     2. 2,080 วัตต     3. 4,600 วัตต     4. 8,000 วตัต     5. 10,000 วัตต 
 
 

40. รถยนตคนัหน่ึงใชน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่วในอัตรา 7.2 ลิตร/ชัว่โมง ที่อัตราเร็วคงที่ 90 
กิโลเมตร/ชัว่โมง น้ํามันเบนซิน 1 ลิตร ใหพลังงานความรอน จูล และ 25% ของพลังงาน
ความรอนสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานกล จงหากําลังโดยประมาณของเครื่องยนตขณะนั้น 

   1. 17 kw           2. 34 kw            3. 54 kw          4. 60 kw           5. 80  kw 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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