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การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม  SCILAB หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A STUDY ON PHYSICS ACHIEVEMENT AND SCIENCETIFIC MIND OF  
MATHAYOMSUKSA IV STUDENTS THROUGH INTEGRATED 

INSTRUCTION  SCILAB PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

RATTIKAN  SUTTIKERD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Education Degree in Secondary Education 

at Srinakarinwirot University 
October  2007 



Rattikan  Suttikerd.  (2007).  A study on  physi s achievement and  sciencetific mind of  
 Mathayomsuksa IV   students through integrated instruction SCILAB Program. 
 Master’s Project, M.Ed.  (Secondary Education). Bangkok: Graduate School,  

 Srinakharinwirot University.  Project Advisor : Assoc.Prof Dr. Chutima Vatanakhiri. 
 
 The  purpose of this Research was to study on  Physics achievement and  sciencetific mind  
of  mathayomsuksa IV Students through integrated instruction SCILAB Program. 
 The sample of  this research  were 30 mathayomsuksa IV student in this first semester of 
academic year 2007 at Kampangsanwittaya School, Nakronpathom. They are selected by random sampling 
technique. Teaching by  through integrated instruction SCILAB Program. By using One Group Pretest – 
Posttest Design. Instruments Used in this research were achievement and  and  sciencetific mind in physics 
test . the obtained data were analyzed by t-test Dependent Sample or Correlated Sample. 
  
 The finding were as follow : 
  1.  The achievement in Physics of students were the last study higher than the first                 
at the .05 level of significance 
  2.  The Scientific mind of student were the last study higher than the first at the .05 level of   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 22  ระบุวา  การจดัการศึกษาตองยึด
หลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนาศักยภาพตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความ 
สําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ  ในมาตรา 23(2)  เนนการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย ให
ความสําคัญของการบูรณาการความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา โดยเฉพาะความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ความเขาใจ 
และประสบการณเร่ืองการจดัการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน 
 การศึกษา จึงเปนรากฐานทีสํ่าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางความเจริญกาวหนา และ
แกไขปญหาตางๆ ในสังคม เนื่องจากการศกึษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดาน
ตางๆ ตลอดจนชวยวางรากฐานการพัฒนาการของชีวิต ตั้งแตแรกเกิด การพฒันาศักยภาพและขีด
ความสามารถดานตางๆ  ที่จะดํารงชีวิตและประกอบอาชพีไดอยางมีความสุข  รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  รวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได  การศึกษาเปนกระบวนการที่มุง
พัฒนา “คน” ใหเปน “มนุษย”   ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ    มีพัฒนาการที่สมดุล  ทั้ง
ปญญา  จิตใจ  รางกายและสังคม   เพื่อสงเสริมสรางการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ กระบวนการศกึษา   จึงมีผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา ในการ
จัดการเรียนการสอนยุคปฏิรูปการศึกษานั้น  มจีุดมุงหมายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และครูผูสอน
ควรมีบทบาทสําคัญในการจดัการเรียนการสอน  ดวยวิธีที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมคีวามสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการเรยีนรูเพื่อจะใหผูเรียนไดเปนคนเกง มีปญญาดีแลวจะตองสงเสริมให
ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามขนบธรรมเนียมประเพณไีทยควบคูไปดวย และในการ
เรียนรูนั้นจะตองใหผูเรียนมีความสุข สนุกสนานไปพรอมกัน    จะทําใหผูเรียนเปนผูมีคุณภาพ  มี
คุณลักษณะ  เกง  ดี  มีสุข   
 การจัดกจิกรรมการเรียนแบบบูรณาการ โดยใชโปรแกรม SCILAB เนนกระบวนการ
เรียนรูใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับมาสัมพันธเกี่ยวของ ผสมผสานกัน เพื่อประมวลองค
ความรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพจะชวยพัฒนาองคความรูวิชาฟสิกส ในเรื่องการทดสอบสมการ               
การเคลื่อนที่ การสรางกราฟสมการการเคลื่อนที่ และชวยพัฒนาศักยภาพดานทักษะกระบวนการ             
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ทางวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยเนนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง  และจัดเปน
โอกาสทางการเรียนของนักเรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพหลายๆ ดานใหผูเรียนในโอกาสตอไป         
 จากความสําคญัดังกลาว ผูวจิัยมีความสนใจที่จะจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการโดยใช
โปรแกรม SCILAB เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเนนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูเพื่อใหนกัเรียนสามารนําความรูที่ไดรับปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนนิ
ชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติตอไป                
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไว  ดังนี ้
 1.   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
 2.  เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู 
 แบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.   ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของผูเรียน ที่ไดรับการจัดกิจกรรม การเรียนรู 
แบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB และเปนแนวทางสาํหรับครูผูสอน สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาฟสิกสตอไป 
 2.  ครูผูสอนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกดิ  
จิตวิทยาศาสตรที่ดี  เชน  ความอยากรูอยากเห็น  ความเพียรพยายาม  ความมีเหตุผล  ความละเอยีด
รอบคอบกอนตัดสินใจ  ความซื่อสัตย  มีความสงสัยและกระตือรือรนที่จะหาคําตอบ ใจกวางและ 
เต็มใจที่จะรับฟงความคิดใหมๆ  เพื่อนําไปสูการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค  และปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4                
ของโรงเรยีนกําแพงแสนวิทยา   จังหวดันครปฐม   ภาคเรยีนที่ 1   ปการศกึษา  2550   จํานวน  3   หองเรียน   
รวม  112   คน 
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 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ คือ นักเรียนชวงชัน้ที่ 4  ระดับชั้นมธัยมศึกษา 
ปที่ 4  ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย  (Simple Random 
Sampling)  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2550   จํานวน  36   คน  จํานวน  1  หองเรียน 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  การวิจยัคร้ังนีท้ําการทดลองในภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา  2550  โดยใชเวลาในการ
ทดลอง 12  ช่ัวโมง โดยสอน  4  สัปดาห สัปดาหละ  3  ช่ัวโมง  
 เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาคนควา 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 4 :  แรง และการ
เคลื่อนที่ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาฟสิกสดวยโปรแกรม  
SCILAB 
  2.  ตัวแปรตาม  ไดแก 
   2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส  
   2.2   จิตวิทยาศาสตร 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.   โปรแกรม SCILAB  เปนโปรแกรมการใชงานทางดานวิศวกรรมศาสตรขั้นสูง  ที่ถูก
พัฒนาขึ้น  เพือ่ชวยในการจดัการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร  ชวยในการทดสอบสมการและ
ประมวลผลขอมูลใหอยูในรปูเชิงสัญลักษณ (Symbolic) และขอมูลที่อยูในรูปของเมทริกซ (Matrix)   
สามารถสรางโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจําลองระบบ (System  Simulation)  การกําหนดและ
สรางกราฟขอมูล  จากการทดลองและทดสอบสมการตางๆ จากกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร  ไดอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
  2.  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB  หมายถึง  การ
จัดการเรียนรูวชิาฟสิกส ในลักษณะการผสมผสานวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูดวยกิจกรรม 5 Es 
โดยอาศัยโปรแกรม SCILAB เปนเครื่องมือในทดสอบสมการการเคลื่อนที่ ที่ไดจากการทดลอง
ในกจิกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกส  เร่ืองกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เนนการสรางประสบการณให
นักเรียนสามารถเรียนรู  ตรวจสอบ  และพิสูจนสมการดวยตนเอง  ซ่ึงมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูดวยกิจกรรม 5 Es ตามขั้นตอน ดังนี ้
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   2.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Engage) ขั้นนี้ครูเปนผูสรางความสนใจใหเกดิขึ้นใน
ตัวนักเรียนโดยใชคําถามซักถามความตองการหรือปญหาที่ตองการรู ทบทวนความรูเดิมและ
กําหนดเปาหมายของการเรียนรวมกนักับนกัเรียน 
   2.2  ขั้นสํารวจ (Explore) ขั้นนี้นักเรยีนทํากจิกรรมการทดลองคิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธของประสบการณเดิมของความรูใหม มีการอภิปรายและเปลี่ยนความคดิเห็นกับคน
อ่ืนๆ กิจกรรม  เนนการลงมอืปฏิบัติและใหกระบวนการคิด (Hands on , Mind on) ครูคอยทาํหนาที่
อํานวยความสะดวก  สงเสริมกระตุนใหนกัเรียนไดฝกคดิ สังเกต โดยครูไมควรอธิบายหรือบอก
คําตอบใหนกัเรียน 
   2.3  ขั้นอธิบาย (Explain)  ขั้นนี้ครูจะกระตุนและเปดโอกาสใหนกัเรียนอภิปราย
มโนมติ  ที่ไดคนพบโดยใชขอมูลจากการทดลองและประสบการณเดมิมาอภิปราย  ซ่ึงสําหรับวิชา
ฟสิกสนั้น เมื่อนักเรียนไดทําการทดลองและศึกษาทฤษฏีตางๆ แลว ครูสามารถกระตุนใหนักเรยีน
ไดใชประสบการณเดิมมาอธิบายปรากฏการณหรือส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนโดยการอธิบาย
ดวยโปรแกรม SCILAB เชน  การอธิบายสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ดวย กราฟ  หรือนักเรียน
สามารถทํานายแนวโนมของการทดลองที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงสมการตางๆ จะสามารถอธิบายไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  โดยมีครูคอยกระตุนใหนักเรยีนสรางคําอธิบายการใหนยิามการอธิบาย กระตุนให
นักเรียนรับฟงความคิดเหน็และประเมินความคิดของเพื่อนคนอื่นๆ 
   2.4  ขั้นตรวจสอบความคิด (Elaborate) ขั้นนี้ครูเปดโอกาสใหนักเรียนลงขอสรุป
เพื่อใหเกิดมโนมติโดยการใชโปรแกรม SCILAB ชวยในการทดสอบสมการและความสัมพันธของ
ปริมาณตาง ๆ  ในรูปแบบของสมการ ในรปูแบบเมทริกซ  และสามารถแสดงแนวโนมของการ
ทดลอง ครูใชคําถามกระตุนใหนกัเรียนปรับความคิดของนักเรียน ในกรณีที่คลาดเคลื่อนไปจาก 
ที่ควรเปนขั้นที่นําขอมูลจากการทดลองและนําเขาสูขอสรุปเพื่อสรางความเขาใจใหเกิดขึ้น 
   2.5  ขั้นประเมนิผล (Evaluate) ขั้นนี้ครูจะประเมินการเรยีนรูดวยกระบวนการ
ตางๆ  วานักเรยีนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด โดยเนนการประเมนิผลงานที่ไดจาก
การเรียนรู ที่เกดิจากการบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB  จากขั้นนีจ้ะนําไปสูการนําความรูไป
ประยุกต ใชกบัเนื้อหาที่เกี่ยวของตอไป 
  3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนวชิาฟสิกส  หมายถงึ  ความสามารถในการสราง
องคความรูวิชาฟสิกส  ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ดวยใชโปรแกรม SCILAB ใชรูปแบบการ
จัดกิจกรรม การเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูดวยกิจกรรม  5 Es   และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟสิกส ที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก โดย 
วัดพฤติกรรม ดานสติปญญา  4  ดาน  ที่ผูวิจยัสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว  ดังนี ้
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   3.1   ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการอธิบายในการระลึกถึงเรื่องราว
ที่เคยเรียน ผานมาแลวเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ แนวคิด และทฤษฏี 
   3.2  ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การตีความหมาย จับใจความ 
สรางขอสรุปและขยายความได 
   3.3  ดานการนําความรูไปใช  หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ 
ทางวิชาฟสิกสไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
   3.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคิดและฝกฝน
ปฏิบัติที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อการศึกษาคนควา หรือแกไขปญหา  ซ่ึงกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย  ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการทักษะ  การกําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง   และทักษะการตีความหมาย 
ขอมูลและสรุปขอมูล 
  4.  จิตวิทยาศาสตร   หมายถงึ  พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ไดแก  ความอยากรูอยากเห็น  ความ
เพียรพยายาม  ความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ ความซื่อสัตย  มีความสงสัยและ
กระตือรือรนที่จะหาคําตอบ  ใจกวางและเต็มใจที่จะรับฟงความคิดใหมๆ  เพื่อนําไปสูการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรคและปรับใชในชีวิตประจาํวันได  พิจารณาโดยรวมใน 7  ดาน คือ 
   4.1  มีความอยากรูอยากเห็น สนใจใฝรูในสถานการณหรือเหตุการณที่กาํหนด 
   4.2  มีความมุงมั่น อดทนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   4.3  มีใจกวางยอมรับความคดิเห็นของผูอ่ืน 
   4.4  มีความละเอียดรอบคอบในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร 
   4.5  มีความซื่อสัตยตอผลการทดลอง 
   4.6  มีความสงสัยและกระตือรือรน ที่จะหาคําตอบ 
   4.7  ยอมรับเมื่อมีประจักษพยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 
 การวัดระดับจติวิทยาศาสตร กระทําไดโดยใชแบบวัดจิตวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึน้                
ในรูปแบบมาตราสวนประเมินคา 2  ระดบั  ไดแก  เหน็ดวย และไมเหน็ดวย 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
   
                   
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ           
ดวยโปรแกรม SCILAB หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาฟสิกส  ดวยโปรแกรม 
SCILAB  มีระดับจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
วิชาฟสิกสดวยโปรแกรม  SCILAB 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟสิกส 
2. จิตวิทยาศาสตร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี ้
 1.  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2.  โปรแกรม SCILAB 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.  จิตวิทยาศาสตร 
 
1.  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 แนวคดิเรื่องการบูรณาการ  (Integration)  เกิดขึ้นจากความคิดของ  จอหน  ล็อค  
(John Locke)   นักปรัชญาชาวอังกฤษที่ไดช้ีใหเห็นความจริงวาเด็กสนใจเฉพาะสิ่งที่จําเปนและ
ใชไดบอยในชีวิต  เพราะเดก็ไมมีเวลา และกําลังพอที่จะเรียนรูทุกสิ่งทกุอยางไดหมด จะตองเลือก
สอนเฉพาะสิ่งจําเปนทีจ่ะสามารถใชประโยชนในการดํารงชีวิตได (พษิณุ  เดชโต.  2540: 14)   ตอมา 
จอหน ดวิอ้ี   (John Dewey)  นกัปรัชญาชาวอเมริกัน เปนผูเสนอวาการใหการศึกษาแกเยาวชนนัน้ ควรให
ความสนใจตอกิจกรรม   ทีน่ําไปสูความเขาใจกจิกรรมพืน้ฐานตาง  ๆของมนุษยที่ใชในการดํารงชวีิต ซ่ึงจะ
ทําใหเยาวชนเกดิความตองการที่จะเรยีนรูขึน้  โดยธรรมชาตแิละมีความเชือ่วา เราสามารถเชือ่มโยงมโน
ทัศนของวิชาตาง ๆ ที่มีในหลักสตูรไดอยางนอย 2 วิชาขึ้นไป และดวยวิธีการเชื่อมโยงจะสงผลให
ผูเรียนสามารถนําประสบการณตางๆ ที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณใหมหรือเร่ืองที่จะเรียนรู
ตอไป (กรมวิชาการ.  2539: 3 ; อางอิงจาก  John Dewey.  1933)  ซ่ึงแนวคิดของจอหน ดิวอ้ี  นี้นําไปสู
หลักของการบรูณาการในเวลาตอมา 
 ความหมายของการบูรณาการ 
  คําวา บูรณาการ เปนศัพทบญัญัติที่มุงใหมคีวามหมายตรงกับคําวา Integration ใน
ภาษาอังกฤษศพัทนี้อธิบายไวในภาษาเดิมวา Integration เปนคํานามทีใ่ชตั้งแตการกาํหนดเปาหมาย 
กระบวนการ และผลผลิตทางการศึกษา (เสริมศรี  ไชยศร.  2528: 69; อางอิงจาก สุมิตร  คุณากร 
และสาโรช  บัวศรี)  โดยแนวคิดทางการศกึษานัน้  เปลื้อง  ณ  นคร  (2521: 25)  กลาววา คําวา 
Integrated  อาจใชรวมกับคําอื่นอีกหลายคํา  เชน  หลักสูตรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให
สอดคลองกับชีวิตความเปนอยูของผูเรียน  เรียกวา  หนวยบูรณาการ (Integrated Course of  Study) หรือ
การสอนบูรณาการ  ในแผนการสอนที่รายวิชาไมแยกจากกันอยางที่เคยสอนมากอน มีการจัดเรื่องที่เรียน
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เปนหนวย หรือกลุมวิชาตอเนื่องกันไป  เรียกวา โปรแกรมบูรณาการ (Integrated program)  หรือการ
จัดหลักสูตรซึง่ไมแยกแผนสอนวิชาตาง ๆ ออกจากกนัโดยเด็ดขาด ใหแตละวิชาสัมพนัธกัน และให
เกี่ยวของกับชวีิตจริง เรียกวา หลักสูตรบูรณาการ (Integrated curriculum) เปนตน 
 ดังนั้น  บูรณาการ  อาจพิจารณาไดเปนสองนัย  คือ  ความหมายโดยทั่วไปของคําวา 
บูรณาการประการหนึ่ง   และความหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร   อีกประการหนึ่ง   โดยนยัแรก  
บูรณาการ หมายถึง การทําใหสมบูรณ ซ่ึงก็คือการทําใหหนวยยอยๆ ทีสั่มพันธกันทําหนาที่อยาง
กลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง สวนความหมายอีกนัยหนึ่ง ซ่ึง
กลาวเฉพาะเจาะจงลงไปถึงองคความรูในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร   บูรณาการ   
หมายถึง การนําเอาศาสตรสาขาวิชาตาง  ๆที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกนัมาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อ
ประโยชนในการจัดหลักสตูรและจัดการเรียนการสอน  การเรียนการสอนที่ดําเนินการ  ดวยวิธี 
บูรณาการ   เรียกวา   การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instruction)  คือ   เนนที่องครวมของ
เนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนที่การเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวาการบอก
เนื้อหาของผูสอน (ศึกษาศาสตร.   2542: 6) 
 นอกจากนี้ ยังไดมีผูใหความหมายคําวา “บูรณาการ” (Integration) ไวดงันี้ การบูรณาการ 
หมายถึง  กระบวนการรวบรวมรายวิชาตาง ๆ  เขาดวยกันแลวนํามาแสดงออกในเชิงกจิกรรม หรือ
โครงการเดียวกัน (Good. 1973: 308) หรือ การนําศาสตรตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของมา
ผสมผสานกัน เพื่อประโยชนในการจัดการเรียนการสอน (วัฒนาพร  ระงับทุกข.  2542: 46; ธีระชัย   
ปูรณโชติ.  2544: 1) เปนการสรางความรูและประสบการณขึ้นใหมในลักษณะของการผสมผสาน 
เขาดวยกันทั้งหมด  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและสภาพชวีติจริงของผูเรียน (Beane. 1991: 
9 ; UNESCO.  1981: 10) โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียนเปนสาํคัญ (Travess;  & Revore. 
1990: 9) 
 สวนความหมายของการสอนแบบบูรณาการ  ลารดิเซบอล และคณะ (Lardizabal; et al. 1970: 141)         
ไดใหความหมายวา  เปนการสอนเพื่อจัดประสบการณใหแกผูเรียน เนนความสนใจ ความสามารถ         
และความตองการของผูเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคใหผูเรียน
สามารถแกไขปญหา  พัฒนาบุคลิกภาพ และทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
จุดประสงค 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา   การบูรณาการ   หมายถึง   ลักษณะของการ
ผสมผสานเนื้อหาวิชาหรือวิธีสอน   เพื่อสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู    และมีประสบการณที่สามารถ 
รวบยอดความคิด  มโนทัศน  ความรู  ทักษะ  และมีประสบการณในการแกปญหาเรื่องนั้นๆ ดวย
การเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนรูและความรูที่มีอยูเขาดวยกันได พรอมที่จะนําไปประยกุตใชเพื่อให
เกิดประโยชน  
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 ลักษณะสําคัญของการบูรณาการ 
  ลักษณะสําคัญโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ดี (Integrated 
curriculum & Instruction) ประกอบดวย 5 ลักษณะ ดังนี้ (ศิริพร  มโนพเิชฐวัฒนา.  2547: 13) 
   1.  เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรยีนรู (Integrated of 
knowledge and learning process) 
   2.  เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการทางความรู และพัฒนาการทางจิตใจ 
(Integrated of cognition and affection) 
   3.   เปนการบูรณาการระหวางความรูและการกระทํา (Integrated of knowledge and 
conduct) 
   4.  เปนการบูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิง่ที่เปนอยูใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียน (Integrated of school learning with the actual life of the learners) 
   5.  เปนการบูรณาการระหวางวิชาตาง ๆ (Integrated of Subject  Areas) 
 ความสําคัญของการสอนแบบบูรณาการ 
  ในชีวิตมนุษยนั้น ปญหา อุปสรรคทั้งประสบการณตาง ๆ จะผสมผสานกันมิไดแยก
ออกเปนสวนๆ  มนุษยจําเปนตองใชทักษะหลายประการในการเรียนรูและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึน้
ในชีวิต  การสอนแบบบูรณาการจะชวยใหผูเรียนเหน็ความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่เปนไป
ในชีวิตจริง รวมทั้งสงเสริมผูเรียนใหมีโอกาสใชความคิด ประสบการณ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะตางๆ  อยางหลากหลาย กอใหเกิดการเรียนรู ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพรอมกัน 
(ศิริพร  มโนพเิชฐวัฒนา.  2547: 13; อางอิงจาก ไผท  สิทธิสุนทร.  2543: 22)  
  ธีระชัย  ปูรณโชติ (2544: 1 - 2) เห็นความสาํคัญของการบูรณาการ และไดสนับสนุน
การเชื่อมโยงวชิาตางๆ เขาดวยกันในการสอนโดยใหเหตผุลดังนี้  
   1.  ส่ิงที่เกิดขึน้ในชวีิตจริงไมไดจํากดัวาจะเกีย่วของกับสาขาวิชาใดวชิาหนึ่ง 
 การเรียนรูเนือ้หาวิชาตาง ๆ ในลักษณะเชือ่มโยงสัมพันธกันจะชวยใหเห็นความสัมพันธระหวาง
วิชา และความสัมพันธของวิชาตาง ๆ เหลานั้นกับชวีิตจรงิ  
   2.  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวยใหเกดิความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางมโนทศันในศาสตรตางๆ ทําใหเกดิการเรียนรูทีม่ีความหมาย  
   3.  ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรู (Transfer of learning) 
   4.  ขจัดความซ้ําซอนของเนื้อหาตางๆ ในหลักสูตร 
   5.  สามารถตอบสนองตอความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียน (Multiple 
Intelligence)  
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   6.  กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดคลองกับทฤษฎีการสรางเสริม
ความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
 รูปแบบของการบูรณาการ (Model of Integration) 
  การเรียนการสอนแบบบูรณาการมีรูปแบบสําคัญ ๆ ดังนี้  ฟรานซีส และรูนิสกี 
(Frazee; & Rugnitski.  1995: 137 - 141) 
   1.  แบบวิทยาการพื้นฐาน (Discipline-based) เปนรูปแบบที่ผูสอนในวชิาหนึ่ง
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอืน่  ๆ  เขาไปในการสอนของตน เปนการวางแผนการสอนและสอนโดยคร ู
เพยีงคนเดยีว 
   2.  แบบคูขนาน (Parallel) เปนรูปแบบที่ผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป สอนตางวิชา
กัน   แตวางแผนการสอนรวมกัน โดยระบุส่ิงที่รวมกันและตัดสินใจวา หวัเร่ือง/มโนทัศน/ปญหา
เดียวกันนั้น จะสอนอยางไรวิชาของแตละคน งานที่มอบหมายใหผูเรียนทําจะแตกตางกันไปใน 
แตละวิชา 
   3.  แบบพหวุิทยาการ (Multidisciplinary) เปนรูปแบบที่ผูสอนตางวิชามารวมกัน
สอนเปนทีม รวมวางแผนและกําหนดหัวเร่ือง/ปญหารวมกัน และดําเนนิการสอนผูเรียนกลุม
เดียวกัน มอบหมายงานหรือโครงการใหผูเรียนทํารวมกนัเปนงานใหญช้ินเดียว 
   4.  แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เปนการสอนที่ผูสอนแตละคนตางสอน
วิชาของตนเอง  ไมไดออกแบบใหผูเรียนทาํงานรวมกนั ระหวางตางวิชา  แตจะมกีารสอนแบบ 
บูรณาการ เฉพาะที่ระบุไวในแตละวิชาเทานั้น ผูสอนแตละคนในตางวชิาไมไดมีการแบงการทํา
กิจกรรมของผูเรียนดวยกัน เพียงแตใหเวลาแลวมอบหมายงาน หรือปญหาใหผูเรียนกลับไป
ดําเนินการกันเอง 
   5.  แบบบูรณาการ (Integrated) เปนการบูรณาทั้งมโนทัศน ทักษะ เจตคติและ
ความเชื่อ ตลอดจนเนื้อหา ทาํใหเปนการสอนที่ตองอาศัยความหลากหลายวิธีที่สามารถเปนไปได 
ผูเรียนสามารถที่จะฝกในสิง่ที่ตองการจะเรียนรู ตามความถนัดและความสนใจของตนเองอยางอิสระ 
  เสริมศรี  ไชยศร (2528: 70-71) ไดแบงการบูรณาการออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1.  บูรณาการเชิงเนื้อหาวิชา ซ่ึงเปนการผสมผสานเนื้อหาวิชาของการหลอมรวมแบบ
แกนหรือแบบสหวิทยาการ นอกจากนี้ อาจจะเปนการผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแงทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติ หรือเนือ้หาวิชาที่สอนกับชีวิตจริง โดยจะบูรณาการทั้งหมด (Total Integration) หรือ จะ
บูรณาการบางสวน (Partial Integration) 
   2.  บูรณาการเชิงวิธีการ คือ การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนแบบตางๆ โดยใชส่ิง
ประสม และใชวิธีการประสมใหมากที่สุด 
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 นอกจากนี้ ฟอการที (Fogarty.  1991: 1 - 110)  นักการศึกษาชาวอเมริกัน ไดเสนอรูปแบบ
บูรณาการไว 10  รูปแบบ ซ่ึงสามารถจัดเปนกลุมได 3 กลุม คือ บูรณาการภายในสาขาวิชาเดยีวกนั 
(Writhin single disciplines) บูรณาการขามวิชา (Across several disciplines) และบูรณาการภายใน
ตัวผูเรียน (Inside the mine of the learner) กบัระหวางผูเรียน (Between the learners) ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
  1.  กลุมบูรณาการภายในสาขาวิชาเดยีวกัน 
   1.1  แบบแยกออกจากกนัเปนสวน (Fragmented model) เปนรูปแบบดั้งเดิมที่แยก          
เปนรายวชิาเดีย่ว  ๆมีลักษณะเฉพาะตวัผูเรียนเรยีนรูแตละวิชา  โดยไมนําความรูไปบูรณาการกับวิชาอื่น  ๆ
แมวาจะมีมโนทัศนที่เกี่ยวของกันอยู ทําใหผูเรียนขาดความเชื่อมโยงที่ชัดเจน และเกิดการถายโยงการ
เรียนรูนอย แตผูสอนสามารถเลือกสอนเนื้อหาสําคัญ ๆ ของแตละวิชาที่ตนรับผิดชอบใหลึกและ
กวางไดตามความเหมาะสม และความจําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  การบูรณาการแบบแยกออกจากกันเปนสวน 
 
   1.2  แบบเชื่อมโยง (Connected model) เปนการบูรณาการภายในวิชา โดย
เชื่อมโยงเนื้อหาเขาดวยกัน ภายในขอบเขตของแตละวิชา อาจเชื่อมโยงหัวขอ (Topic) ทักษะ (Skill) 
เจตคติ (Attitude) และมโนทศัน (Concept) ไปยังเรื่องตอไปนี้ ซ่ึงผูสอนจะมั่นใจในการเชื่อมโยง
เนื้อหาภายในของวิชาของตนเอง และทําใหผูอ่ืนมองเหน็ความสัมพันธของมโนทัศนและทักษะได
ชัดเจนขึ้น 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 บูรณาการแบบเชื่อมโยง 

 

วิทยาศาสตร 
 

คณิตศาสตร 

 

ภาษาอังกฤษ 
 

สังคมศึกษา 

มโนทัศน           
ทางวิทยาศาสตร “พืช” 

ฟสิกสแสง  และ
สมบัติของแสง 

ชีววิทยา         
การสังเคราะหดวยแสง 
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   1.3  แบบซอนกัน (Nested model) เปนการบูรณาการภายในวิชาเดยีวกนั แตมี
การนําทักษะการคิด ทักษะทางสังคม และทักษะดานเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง เขามาบูรณาการเปน
หัวขอหรือหนวยการจัดการเรียนรู เปนรูปแบบที่ผูสอนคนเดียวสามารถบูรณาการดวยตนเอง 
การบูรณาการแบบซอนกันนี้ถาจัดทําอยางไมรอบคอบ การบูรณาการทีละหลายเปาหมายใน
บทเรียนเดยีว อาจทําใหผูเรียนสับสน และละเลยการเรยีนรูมโนทัศนหลักของกิจกรรม เพราะไดรับงาน
เกี่ยวกับการเรียนรูหลายอยางพรอมกัน แตในทางตรงกันขามการนําทักษะหลายทักษะมาบูรณาการใน
เนื้อหา ที่จะสอนเปนการเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4  การบูรณาการแบบซอนกนั 
 
 
  2.  กลุมบูรณาการขามวิชา 
   2.1  แบบเรียงลําดับ (Sequenced model) เปนการบูรณาการสอนขามวชิา โดยนํา
หนวยการเรยีนรูที่สอนตางวิชากัน  มาพิจารณาความใกลเคียงของเนื้อหาแลวนํามาเชื่อมโยง ปรับ
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหชัดเจน และจัดสอนในชวงเวลาเดยีวกัน ซ่ึงแตละวิชายงัคงสอนตาม
แผนการสอนของตนเพียงแตเชื่อมโยงบางหัวขอ และจัดเรียงลําดับหนวยการเรียนรูใหมใหเหมาะสม 
ทําใหแนวทางความรูของสิ่งทีผูเรียนจะมุงไปในทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่อง ลดความสับสนและ
ความนาเบื่อ ซ่ึงตองมีความยดืหยุนของเวลาที่ใชในการวางแผน และทาํตารางสอนรวมกัน โดยอาศัย
การประนีประนอมความคิดเห็นและความตองการของผูสอนทุกคน 
 
 
 
 

 

DNA 
เนื้อหา 

 
ทักษะการคิด 

การวิเคราะห 

ทักษะการจัดการ 

การจัดทําแผนภาพ 
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ภาพประกอบ 5  การบูรณาการแบบเรียงลําดับ 
 
 
   2.2  แบบมีสวนรวม (Shared model) เปนการบูรณาการทีเ่ชื่อมโยงระหวางวิชา 
ผูสอนวางแผนการสอนรวมกันในสวนทีม่ีมโนทัศน ทกัษะ หรือเจตคติคาบเกี่ยวกนั ตองการความ
ยืดหยุน เร่ืองเวลา การประสานความคิดและทักษะการทํางานกลุมของผูสอนทุกวิชาโดยอาจจัดเปน 
หัวขอ  หรือโครงงานรวมกนัที่ทําใหผูเรียนถายโยงมโนทัศนงายขึ้น  ผูสอนแตละวิชาจะสอนไป
ตามปกติในหวัขออ่ืน 
 

                     
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  การบูรณาการแบบมีสวนรวม 
 
 
   2.3  แบบโยงใย (Webbed model) เปนการบูรณาการที่กําหนดประเด็น (Theme)  
ขึ้นจากการวิเคราะหหลักสูตรหรือบริบททางสังคม แลวเชื่อมโยงไปสูวิชาตางๆ วาแตละวิชามี มโนทัศน
ใดบางที่สอดคลองกับมโนทัศนในประเด็นที่ตั้งไว  หลังจากนั้นจะกําหนดเนื้อหาเพื่อใหสอดคลอง
กับประเดน็ทีต่ั้งไว แลวผูสอนแตละคนกท็ําการสอนเรื่องนั้นๆ  ซ่ึงตองใชเวลาในการดําเนินงาน

การหายใจ 
- โครงสราง 
- หลักการ 
หลักการ 

การใชภาษาสื่อสาร 
- การอาน 
- การเขียน 

- การโตวาที 

วิทยาศาสตร   ภาษาไทย 

     - การรวบรวม 
  -  ขอมูล 
  -  กราฟ 

วิทยาศาสตร ภาษาไทย 
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เหตุการณปจจุบัน 
-สาเหตุสงความ อาวเปอรเซีย 
- ผลกระทบตออเมริกา 
- ผลกระทบตอชาวโลก 

     ระบบนิเวศ 
  - สาเหตุของมลภาวะ 
  - ผลกระทบ 

        สถิติ 
 - สาเหตุและผลกระทบ 
 - การเปลี่ยนแปลงตัวแปร

สังคมศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

รวมกันและการเลือกประเดน็ที่เหมาะสม   ซ่ึงการเลือกประเด็นทีเ่กี่ยวของกับปญหาทางสังคม ทํา
ใหเกิดการเรยีนรูอยางมีความหมาย และสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7  การบูรณาการแบบโยงใย 
 
 
   2.4  แบบเสนดาย (Threaded model) เปนการบูรณาการที่ใชทักษะเปนตัวหลักใน
การกําหนดเนือ้หา ตลอดจนการเรียนการสอนในแตละวชิาใหสัมพันธกับทักษะที่กําหนด เชน 
ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะความคิดสรางสรรค เปนตน แตละวิชายังคงแยกกันใน
เนื้อหา ผูสอนทุกคนในโรงเรียนไดรวมวางแผนรับรู และลงมือปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาผูเรียนจะได
ทักษะที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8  การบูรณาการแบบเสนดาย 
 

สิ่งแวดลอม 

ภาษาไทย 
อานเรือ่งเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม           

และการเปลี่ยนแปลง 

ภาษาไทย 
อานเรือ่งเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม          

และการเปลี่ยนแปลง 

 
วิทยาศาสตร 
ระบบนิเวศ 

คณิตศาสตร 
เก็บขอมูล เขียน
แผนภูมิและกราฟ

ส่ิงแวดลอม 
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   2.5  แบบบูรณาการ (Integrated model) เปนการบูรณาการความหลากหลาย ของ
หัวขอทางวิชาการที่สัมพันธของวิชาหลัก 4 วิชา หลอมรวมโดยมีทกัษะ มโนทัศน และเจตคติที่
เหมือนกนั เปนหลักในการบูรณาการ จึงตองการระดมความคิดในการวางแผนและกําหนดเวลา
สอนรวมกันของผูสอน ผูเรียนไดเปนความสัมพันธระหวางวิชาและสรางแรงจูงใจใหเรียนตอเนื่อง
ไป 
 
 
 
                                                                    
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 

ภาพประกอบ 9 การบูรณาการแบบบูรณาการ 
 
 
  3.  กลุมบูรณาการภายในตัวผูเรียนและระหวางผูเรียน 
   3.1  แบบใฝใจ (Immersed  Model) เปนการบูรณาการทีย่ึดความสนใจของผูเรียน 
เปนหลัก ในการบูรณาการไปยังสาขาอื่นๆ  ผูเรียนชี้นําตนเอง เนื่องจากผูเรียนมีความสนใจที่
หลากหลาย อาจทําใหเนนความสนใจผูเรียนไดเพยีงบางกลุม ซ่ึงผูเรียนเหลานั้นจะเกิดแรงจูงใจ 
ตอการเรียน และไดรับความรูกวางขวาง 
 
 
 
 

การผลิตและ 
ความตองการ 

         ธุรกิจ 
กําไร/ขาดทุน 
ภาษีการคา 

             การประดิษฐ 
                โทรศัพท 
                ไฟฟา 

       การวิเคราะห 
 
การวิจัย 
การบันทึก การอาน 
การวิเคราะห 
หัวเร่ือง. คุณลักษณะ 

                       
                การประดิษฐ 
    
             นักประดิษฐ  
            เบลล เอดิสัน 

ความคิด 
สรางสรรค 

          การวิจัย     
             

ภาษาศาสตร สังคมศาสตร 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
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ภาพประกอบ 10  การบูรณาการแบบใฝใจ 
 
   3.2  แบบเครือขาย (Networked model) เปนการบูรณาการที่ผูเรียนเปนผูดําเนินการ 
บูรณาการโดยเลือกเครือขายผูเชี่ยวชาญ และแหลงเรียนรูที่จําเปนดวยตนเอง ผูเรียนเทานั้นที่จะรูถึง 
ความซับซอนและมิติตางๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจ เปนการผลักดันใหผูเรียนไดรับความรูในเรื่อง 
ที่ตนสนใจมากขั้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 11 การบูรณาการแบบเครือขาย 

 
กราฟการ
แปลผล 

ภูเขาไฟ
แผนดินไห

การปาฐกถา 
อาน - เขียน 

มนุษยชน 
กฎหมาย 

    คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร         ภาษาศาสตร 

      สังคมศาสตร 

โภชนาการ 
 

ผูเรียน 

 คณิตศาสตร 
วิเคราะหสถิติ 

วิทยาศาสตร 
เสนใย เกลือแร 
ไขมัน  น้ําตาล 

ภาษาศาสตร 
การรายงาน 

สังคมศาสตร 
งานวิจัยการเมือง 

โภชนาการ 
 

ผูเรียน 

คณิตศาสตร 
วิเคราะห 

ผลการสํารวจ 

วิทยาศาสตร 
มโนทัศนที่

คลาดเคลื่อนทาง
ชีวเคมีโภชนาการ 

ภาษาศาสตร 
การทํางาน
โภชนาการ 

สังคมศาสตร 
การสงเสริมสุขภาพ

ประจําวัน 

 

โภชนาการ 
 

ผูเรียน 

คณิตศาสตร 
สงเสริมการขาย 

วิทยาศาสตร 
งานวิจัย 

ภาษาศาสตร 
ตํารา สิ่งพิมพ สังคมศาสตร 

บรรยากาศวิชาการ 

 



 17

 นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  (กรมวิชาการ.  2544: 21 – 22 )  
ไดระบุรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการไวเปนแนวทางใหผูสอนนําไปดําเนนิการ โดยกําหนด
เปาหมายการเรียนรูรวมกนัในลักษณะองครวมของความพยายามนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไปสอดแทรกในการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงอาจนํากระบวนการเรยีนรูจากกลุม
สาระเดียวกนัหรือตางสาระการเรียนรูมาบรูณาการในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดไดหลาย
ลักษณะ เชน 
  1.  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดยีว  เปนการจัดการเรยีนรูโดยเชื่อมโยงสาระ 
การเรียนรูตางๆ  กับหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระที่กําหนดขึ้นมา หรือเชื่อมโยง 
กับกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ  เชน  การอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  การคิด
วิเคราะห ทําใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรู  ไปแสวงหาความรูความจริงจากหัวขอที่
กําหนด 
  2.  การบูรณาการแบบคูขนาน   เปนการจัดการเรียนการสอนรวมกันของผูสอนตั้งแต 
สองคนขึ้นไป  โดยยดึหวัขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน 
  3.  การบูรณาการแบบสหวทิยาการ เปนการนําเนื้อหาจากหลายกลุมสาระมา 
เชื่อมโยง   เพือ่จัดการเรียนรู  มักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา  แตในบางเรื่องผูสอนรวมกนั
สอนในเรื่องเดียวกัน 
  4.  การบูรณาการแบบโครงการ เปนการบรูณาการที่ผูเรียน และทีมผูสอนรวมกัน
สรางสรรคโครงการขึ้น โดยใชเวลาการเรยีนตอเนื่องกนั รวมชั่วโมงและรวมเรื่องที่เคยสอนแยกกนั 
โดยมีเปาหมายเดยีวกัน หากตองการเนนทกัษะบางเรื่องเปนพิเศษ ผูสอนสามารถแยกกันสอนได 
 สําหรับรูปแบบในการสอนที่ใชในการวิจยัในครั้งนี้ ผูวจิัยไดนํารูปแบบการสอนแบบ
วิทยาการพื้นฐาน (Discipline-based) ซ่ึงเปนรูปแบบที่ผูสอนในวิชาหนึง่สอดแทรกเนือ้หาของวิชา
อ่ืน  ๆ  เขาไปในการสอนของตน เปนการวางแผนการสอนและสอนโดยครูเพียงคนเดยีว 
 เทคนิคการบูรณาการ 
  กระบวนการการออกแบบหลักสูตรบูรณาการ ประกอบดวย 8 ขัน้ตอน ดังนี้  
(ศรีเกียรติ  อนนัตสวัสดิ์.  2540: 54 – 55; citing Newell.  1994) 
   1.  ระดมความคิดจากผูชํานาญการในวิชาทีเ่กี่ยวของ (Assembling an 
 interdisciplinary team)  เพื่อผสมผสานใหเกิดการบูรณาการ โดยการอภิปรายการโตแยง และ 
การหาขอสรุป 
   2.  เลือกหัวขอ (Selecting the topics) ไดแก การเลือกประเด็น แนวคิด ทีจ่ะ
สามารถผสมผสานองคความรูตางๆ ได 
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   3.  ระบุรายวิชาที่มีการผสมผสานกัน (Identifying disciplines) กระบวนการ
บูรณาการตองเลือกวิชาที่มีความสัมพันธกนั อยูในกลุมเดียวกัน 
   4.  พัฒนาสวนปลีกยอยของเนื้อหาสาระ (Developing the subtext) เปนการ
พัฒนารายละเอียดจากหวัขอใหชัดยิ่งขึ้น 
   5.  โครงสรางของหลักสูตร (Structuring the course) กําหนดความสัมพันธ 
ของแนวคดิ (Conceptual glue) ซ่ึงเชื่อมโยงกันแตละวิชาเขาดวยกัน 
   6.  เลือกประเด็นที่สนใจใหผูเรียนคนควา (Selecting reading) 
   7.  กําหนดแผนงาน (Designing assignments) 
   8.  การเตรียมรายละเอียดประมวลการสอน (Preparing the syllabus)  
  ลารดิเซบอล และคณะ (Lardizabal.;  et al. 1970: 144 - 148)  กลาววา เทคนิคการ จัด
กิจกรรมบูรณาการ (The Integrative technique) ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 
   1.  ขั้นตอนเริม่หนวยการเรยีน (Initiating the unit) โดยผูสอนชวยใหผูเรียนเผชิญ
กับปญหา อยางทาทายดวยคาํถามวา  เราจะแกปญหานี้อยางไร  ตองใชอุปกรณอะไรบาง และอะไร
เปนปญหายอยที่ตองการแกไขกอนปญหาใหญ   หรืออาจใชวิธีการตางๆ  เชน  การสรางบรรยากาศ
หองเรียนใหเราความสนใจ  การใชส่ือตางๆ และการศึกษานอกสถานที่ เปนตน 
   2.  ขั้นชี้นําประสบการณ (Point of experiencing) ผูเรียนเริ่มปฏิบัติกจิกรรมกลุม 
ตามที่ตนเองสนใจ โดยผูสอนคอยใหคําแนะนําและจดักิจกรรม และประสบการณที่จําเปนเพื่อให
ผูเรียนเขาใจและพัฒนาความสามารถของตนเองอยางพอเหมาะ  มกีารแบงกลุมและหนาที่ทํา
กิจกรรมตาง  ๆไดแก การคนควา เก็บรวบรวมขอมูล การอาน การเขียน และแปลความหมาย เปนตน 
   3.   ขั้นกิจกรรมสรุป (Culminating actives) เพื่อใหผูเรียนสรุปบทเรียน จัดระบบ
ความคิด  และพัฒนาการดานการสื่อสาร  กับการแสดงออก  ซ่ึงเปนชวงของการแลกเปลี่ยนความรู
หรือรายงาน  เพื่อนําเสนอผลงานของตน   เปนโอกาสของการเรียนรูทีม่ีคุณคา  ฝกการแสดงออก
ในทางสรางสรรค  การนําเสนอผลงานนั้นผูเรียนสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน จัดแสดงนิทรรศการ 
การสาธิต การทดลอง  การแสดงละคร หรือโครงงาน เปนตน 
   4.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการที่จะตองกระทําอยาง
ตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่มกีารเรียนการสอน เนนการประเมินผลเอง และการประเมินผลโดยกลุม 
เพื่อตรวจสอบ และใชเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของตนและกลุมตอไป 
  ในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น อัจตฉรา  ชีวพันธ (2538: 27 – 28)  
ไดเสนอแนวทางไววา   ผูสอนตองวิเคราะหเนื้อหาใหถองแท   เลือกลีลา  วิธีการที่เหมาะสม จัด
กิจกรรมใหกลมกลืน  สรางความชื่นชมในกิจกรรมเสริมการจําอยางมีเหตุผล  และพฒันาทักษะ 
การนําไปใช 
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  สวนหลักในการจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ  ควรนาํกิจกรรมกลุมมาใชเนนให
ความสําคัญผูเรียนมากกวาเนื้อหาแตละหนวยการเรียน  ควรใชเวลาสอนตอเนื่องกนัดีกวาหนวย 
การเรียนสั้นทีเ่สร็จในเวลาเรียนและควรสอดคลองกับปญหาในชวีิตจริง   ผูสอนใชเทคนิคในการ
ผสมผสานเนื้อหาวิชา  และกิจกรรมการเรยีนการสอนตาง  ๆ  ใหสัมพันธกนัภายในขอบขายของเรื่อง 
ที่ศึกษา  (Lardizabal. ;  et al.  1970 : 148 – 149)  
 แนวปฏิบตัิในการบูรณาการ 
  ในการจดัการบูรณาการนั้น เสริมศรี  ไชยศร และคณะ (2526: 5) ไดกลาววา ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน มุงใหเกิดบรูณาการในหลกัสูตรใหมากที่สุด คือ ใหม ี
การผสมผสานความรูประสบการณตางๆ เขาไวเปนกลุมประสบการณ   ซ่ึงจะตองจัดใหมีการ 
บูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนควบคูกันไปดวย 
  ดานการสรางบทเรียนนั้น  ตองสรางใหเนื้อหาและแผนการสอนเปนกลุมกอนที่ไมกระจัด
กระจาย โดยจัดเปนหนวยบูรณาการทางการสอน เพื่อสะดวกทั้งผูสอนและผูเรียน ดงันี้  (บันลือ   พฤกษะวัน.  
2531:  110) 
   1.   ศึกษาขอบขายและรายละเอียดของเนื้อหา  และทําเนือ้หาใหงาย สอดคลอง
กับชีวิตประจําวันและเหมาะสมกับวัยผูเรียน 
   2.  พยายามพฒันาเนื้อหานัน้ใหเปนปญหาที่ผูเรียนจะตองประสบใน
ชีวิตประจําวัน กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการสอน 
   3.  กําหนดกิจกรรมผูเรียน การสัมพันธในเนื้อหาวิชาอืน่ๆ จะตองทําเนือ้หาวิชา 
ใหสัมพันธกนั 
   4.  สอนตอเนือ่งกันไปไดอยางดี ตองกําหนดวาจะสัมพนัธกับวิชาใดในเรื่อง
ใดบาง ทั้งตองระบุวาจะสัมพนัธกันหรือเรียนสืบเนื่องตอกันในเรื่องหรือวิชาใด 
   5.  การประเมนิผลการเรียนการสอน ตองพิจารณาวาจะประเมินโดยวธีิใดบาง 
อยางหลากหลาย  
  ดานวิธีการนั้น  เมื่อพิจารณา คําวา วิธีบูรณาการ (Intergraded approach) หมายถึง  
วิธีสอน  ซ่ึงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและทาํกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของ
หลักสูตร ซ่ึงการทํากิจกรรมนี้เกี่ยวของกับศักยภาพที่สัมพันธกับสาขาวิชา หรือเนื้อหาวิชามากกวา
หนึ่งวิชาหรือหนึ่งสาขา (UNESSCO.   1981: 10)  จึงจาํเปนตองใชวิธีสอนหลายวิธีประกอบกนั  แต
โดยท่ัวไปใชหลักการ  ดังนี ้
   1.  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   2.  เนนกจิกรรมเปนศูนยกลาง 
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   3.  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี จัดคูมือการเรียน และใหขอมูลปอนกลับ 
กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกจิกรรม 
   4.  เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ไดแก การอภิปราย การแสดงบทบาท
สมมติ การใชกรณีตวัอยาง การทํากิจกรรมและเกมตางๆ การสอนโดยใชโครงการ และการสอน
โดยใชสถานการณจําลอง เปนตน 
 จากการศึกษาเอกสารการบูรณาการขางตน ผูวิจัยมแีนวคดิในการวิจยัคร้ังนี้วา จะทํา
บูรณาการดานเนื้อหาวิชาและบูรณาการดานการสอน ซ่ึงผูวิจัยสนใจจะสอนบูรณาการ โดยใช
รูปแบบการบูรณาการแบบผูสอนคนเดยีวตามที่หลักสูตรการศึกษาพืน้ฐาน พทุธศักราช   2544   (กรมวิชาการ.  
2544: 21 – 28) ไดเสนอแนะไว เนื่องจากมลัีกษณะที่เอื้อตอผูสอนที่จะนําไปใชจดัการเรียนการสอน
ไดทุกโรงเรียน แมกระทั่งในโรงเรยีนที่มีขอจํากดัในเรื่องเวลาของการบริหารและจดัการ ผูสอนมีความ
คลองตวัในการดําเนินการดวยตนเอง   อีกทั้งรูปแบบนี้มีลักษณะเปดกวางใหผูสอนสามารถประยุกต  
และขยายลักษณะการบูรณาการไปไดอีกมากมาย  ซ่ึงจะจดัเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับสาระ
การเรียนรูที่กําหนดไวในหลกัสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 4  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยอาศัยความพยายามทีจ่ะใชเทคนิค และหลักการจัดการเรียนการสอน  
คํานึงถึงธรรมชาติของการเรียนการสอนตามวัยของผูเรียน เอกสารงาน วิจัยรวมทั้งสภาพคลองตัว
ของผูสอนมาในการบูรณาการเนื้อหาวิชาโดยการผสมผสานเนื้อหาวิชาฟสิกสและเทคนคิการ
ตรวจสอบสมการดวยโปรแกรม SCILAB เลือกบรรจุเนื้อหา กิจกรรมใหสอดคลองตามลําดับความยาก
งายและเปนไปตามลําดับขั้นตอนจนนักเรียนสามารถศึกษาคนควาและทํางานวิจัยไดดวยตนเอง 
โดยเนนทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร ดานตางๆ  ดังนี้  ทักษะการตั้งสมมตฐิาน ทักษะ
การกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง  และ
ทักษะการตีความหมายขอมูลและสรุปขอมูล เพื่อใหนกัเรยีนสามารถพัฒนาองคความรูทางฟสิกส
และทักษะกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรใหสามารถประยุกตใชในชวีิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สายฝน  ล้ีรัตนาวลี (2540) ไดทําการวิจัยเร่ืองการออกแบบหนวยการเรียน  ใน 
การสอนแบบบูรณาการเพื่อการสอนเปนคณะ และการเรยีนรูเกีย่วกับปญหาสิ่งแวดลอมในระดับ
มัธยมศึกษา  กลุมตัวอยางเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 45 คน โรงเรียนปรินส รอแยลล
วิทยาลัย จังหวดัเชียงใหม ผูสอนวิชาสังคมศึกษา วทิยาศาสตร และศิลปศึกษาวิชาละ 1 คน และ
ผูวิจัยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เครื่องมือใชในการวิจยั ไดแก หนวยการสอนแบบบูรณาการ เร่ืองน้ํา
กับชีวิตในเชยีงใหม 3 หนวยยอย ใชเวลาสอน 9 คาบ คูมือการสอน แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบทดสอบ สมุดบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน และสมุดบันทึกปญหาการสอน 
ผลการศึกษา  พบวา  ผูสอนที่รวมมือกันสอนตองใชความสามารถเฉพาะดานที่มีอยูของตน 
ปรึกษาหารือ แกปญหาที่เกดิขึ้นระหวางสอน และมีความเห็นตรงกนัวา การใชหนวยการสอน
ดังกลาว  มีประโยชนใหผูเรียน รูเนื้อหาตางๆ ที่สัมพันธกันไดละเอียดลึกซึ้ง มีความสนใจ ตื่นเตน 
และสนุกสนาน ไดทํากจิกรรมหลากหลายมีสวนรวมในกิจกรรมและแสดงออก ทําใหพัฒนาความ
เชื่อมั่นในตนเอง ทั้งสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนไดด ี
   สุวรรณี  ขอบรูป (2540) เพือ่เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กวัยอนุบาล  ใหผูเรียนชัน้อนุบาทปที่ 2  จากโรงเรียนทุงทาชาง  และโรงเรียนบานดานจันทร  
จังหวดัลพบุรี  โรงเรียนละ 15 คน  เปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมตามลาํดับ  ขั้นตอนในการ
พัฒนาโปรแกรมฯ  มีดังนี้  ขัน้ที่ 1  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ขั้นที่ 2  สรางโปรแกรมเพื่อศึกษานอก
หองเรียน ขัน้ที่ 3 ทดลองใชโปรแกรม  ขั้นที่ 4  ปรับปรุงโปรแกรม  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปน
ระยะเวลา 10 สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  1) จัดใหประสบการณกอนออกทํากิจกรรมนอกหองเรยีน 
2) ขั้นเตรียมการกอนการทดลองนอกหองเรียน  3) ขั้นนําสํารวจและกระตุนใหพบปญหา  4) ขั้นนาํ
ใหวางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล  5) ขั้นฝกใหสรุปและบันทึกผลโดยโปรแกรม ประกอบดวย
สาระสําคัญ ความเชื่อพื้นฐาน  หลักการ ผูใชโปรแกรม และกลุมเปาหมาย โครงสรางและลักษณะ
ของโปรแกรม และเอกสาร ส่ือของโปรแกรม ซ่ึงไดแก คูมือการใชโปรแกรม 1 เลม แผนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู แผนละ 1 หนวย จํานวน 6 หนวย 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนั้น  นอกจะไดหลักสูตร   
ชุดการสอน รู ปแบบการสอน  และกจิกรรมการเรียนรูแลว  สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให
สามารถเชื่อมโยงองคความรูใหมกับองคความรูเกาใหสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  โปรแกรม SCILAB  
 เปนโปรแกรมการใชงานทางดานวิศวกรรมศาสตรขั้นสูง   ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการ
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร   ชวยในการทดสอบสมการและประมวลผลขอมูลใหอยูใน
รูปเชิงสัญลักษณ (Symbolic) และขอมูลที่อยูในรูปของเมทริกซ  (Matrix)  สามารถสรางโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการจําลองระบบ (System  Simulations) และการกําหนดและสรางกราฟขอมูล
จากการทดลองและทดสอบสมการตางจากกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร ไดอยาง
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
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 การประยุกตโปรแกรม SCILAB ใชประกอบการเรียนจัดการเรียนรูในหองเรียน 
  ขั้นตอนการประยุกตโปรแกรม SCILAB ใชประกอบการเรียนจดัการเรยีนรูใน
หองเรียน 
   1.  กําหนดเปาหมายในการประยุกตใช  โปรแกรม SCILAB ในการจัดการเรียนรู
วิชาฟสิกส จะเปนการกําหนดและควบคุมการใชโปรแกรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคและการใช
งานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   2.  การวิเคราะหเนื้อหา 
   3.  การจัดทําเอกสารการประยุกตใชโปรแกรม SCILAB แสดงการใชโปรแกรม
และการทดสอบสมการรูปแบบตางๆ 
   4.  ติดตั้งโปรแกรม SCILAB ลงบนคอมพิวเตอรที่ใชสอน 
   5.  ทดสอบโปรแกรม ทดสอบความสมบูรณของเนื้อหาและตัวแปรตางๆ  
   6.  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาฟสิกส โดยใชโปรแกรม SCILAB 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   เกียรติศักดิ์  พนัธลําเจียก (2541) ไดทําการศึกษา ผลของการนําเสนอวนิโดว
รวมกับการจดัโครงสรางเนื้อหาที่แตกตางกนั บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่มีตอการใชความรู
ของนักการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต ช้ันปที่ 1 พบวา ขอที่ 1 ในการเรยีนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมลัติมีเดีย เร่ือง “หลักการสอนรายบุคคลเบื้องตน”  ของนักเรียนระดับ
ปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 1 ที่มีการนําเสนอวนิโดวแบบหนาจอเดียวและแบบหลายหนาจอมีผลตอการ
ใชความรูของนักศึกษา ขอ 2 บทเรียนมัลตมิีเดียที่มีบทเรยีนจดัโครงสรางเนื้อหาใหและพยายามจัด
โครงสรางเนื้อหาไดดวยตนเองมีผลตอการใชความรูของนักศึกษาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ขอที่ 3  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางการนําเสนอวินโดว  และการจัดโครงสรางเนื้อหาใน
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตีมเีดียที่มีตอการใชความรูของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต  ช้ันปที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
   นิรุท  ภูมิฉาย (2542: 48 - 49) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
เพื่อการฝกอบรม  โดยเปรียบเทยีบผลการเรียนรูระหวางบทเรียนคอมพิวเตอร  เพื่อการฝกอบรม 
แบบมัลติมีเดียกับการฝกอบรม โดยวิธีปกติ   กับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนพนักงานใหมของธนาคาร 
แหงประเทศไทย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการฝกอบรมเรื่อง การบริหารงาน
ภายในธนาคารแหงประเทศไทย    มีประสิทธิภาพ 91/91   และผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เพื่อการฝกอบรมสูงกวาปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ .01 
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   คํารบ  อุนคํา (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความ
คงทนใน การเรียนจากการใชมัลติมีเดียที่มโีครงสรางการเชื่อมโยงตางกนั 3 รูปแบบ ในวิชาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเบื้อตน คือ แบบมีโครงสราง แบบตอเนื่อง และแบบเนื้อหาสัมพันธ กลุมทดลองเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลักการเรียนทําการทดสอบทันที หลังจากนั้น 2 สัปดาหจะทดสอบ
ความคงทนทางการเรียนรู 3 กลุม ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์และความคงทนของผูเรียนที่เรียน
ดวยมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูทั้งสามแบบโครงสรางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  งานวิจัยตางประเทศ 
       ดิลลอน (Dillon.  1991: 99) กลาววา การทีส่รุปวา มัลติมีเดียดกีวา หรือแยกวา 
เอกสารสิ่งพิมพในทุกรูปแบบนั้น เปนการมองงที่ไมกวางไกล ปจจยัทีส่งผลสัมฤทธิ์ที่ควรนํามา
พิจารณาในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ก็คอืคุณภาพของสิ่งที่ปรากฏอยูหนาจอ ซ่ึง
เปนเรื่องที่ควรคํานึงถึงกอนสิ่งอื่น นอกจากนั้นปจจัยที่ลืมไมได ก็คือ เร่ืองของโครงสรางของ
บทเรียน ลักษณะของผูเรียน ตลอดจนปจจยัที่เกีย่วของกบัคุณสมบัติพืน้ฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองของการใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนสื่อในการนําเสนอ (เชน การออกแบบหนาจอ  ส่ือที่ใชในการ
นําขอมูล ฯลฯ) 
       แวน  ออรเมอร (Van.  1992 : 458) ไดศกึษาผลการใชมัลติมีเดียเขาชวยในการ
ควบคุมโดยผูเรียนในการสอนเนื้อหาเรื่องการสอนเนื้อหา  เร่ืองโครงสรางอะตอม ในวิชาเคมีของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษา มีวิสอน 2 แบบ คือ การสอนแบบควบคุมมวยโปรแกรม (Program 
Control) กับการสอนแบบผูเรียนเปนผูควบคุม (Lanner  Control) ผลการวิจัย พบวา การควบคุม
ผูเรียนโดยมีผลการเรียนสูงกวาการควบคมุโปรแกรม และความถนัดในการเรียนกับการควบคุมโดย
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 
 จากงานวิจยัที่เกี่ยวของ  พบวา  การใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการจัดการเรียนรู หรือ
เปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และ
ชวยสรางบรรยากาศในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนซ้ําหรือทดสอบความรูไดตามความ
ตองการ ชวยใหเกิดความกระตือรือรน เพลิดเพลิน ผูเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมตาม
ความสนใจเตม็ ความสามารถ 
 
3.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดความหมายของ                   
การสอนวิทยาศาสตรไวดังนี ้
  1.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและพื้นฐานทางวทิยาศาสตร 
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  2.  เกิดความเขาใจลักษณะขอบเขตและวงจํากัดของวิทยาศาสตร 
  3.  เพื่อใหเกิดทักษะสําคัญในการคนควาและคิดคนทางวทิยาศาสตร 
  4.  เพื่อใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  5.  เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธ ระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช
ใหเกิดประโยชนตอสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 1 – 5) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางดานเนื้อหาทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางดานกระบวนการ
แสวงหาความรู 
 คณะกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุการสอนวิทยาศาสตร (ทบวงมหาวิทยาลยั.  
2525: 182 – 185) ไดกลาวถึงการวัดผลและประเมนิผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร จากพฤติกรรม 
การเรียนรูที่พงึประสงคในวชิาวิทยาศาสตรตามแนวคดิของ เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin,  S. 
Bloom) วา มี 5 ประการ ดังนี้ 
  1.  พฤติกรรมดานความรูความเขาใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนในดานความสามารถเรียนรูของผูเรียน  ดานความสามารถในการจดจํา  อธิบายและให
เหตุผลเกี่ยวกบัคําศัพท  ขอเท็จจริง  แนวความคิด กระบวนการ  หลักการและทฤษฏีตางๆ  ซ่ึงมี
รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรมดังตอไปนี้ 
   1.1  ความรูเกีย่วกับคําศัพททางวิทยาศาสตร 
   1.2  ความรูเกีย่วกับขอเท็จจริง 
   1.3  ความรูเกีย่วกับขอตกลงที่ใชในวิทยาศาสตร 
   1.4  ความรูเกีย่วกับแนวโนมและการเรียงลําดับ 
   1.5  ความรูเกีย่วกับการจําแนกประเภทและหมวดหมู 
   1.6  ความรูเกีย่วกับหลักเกณฑ 
   1.7  ความรูเกีย่วกับวิธีการ 
   1.8  ความรูเกีย่วกับหลักการและแนวความคิดสรุป 
   1.9  ความรูเกีย่วกับทฤษฏีและโครงสราง 
   1.10 การระบหุรือช้ีบงความรูที่อยูในสถานการณใหมหรือเร่ืองใหม 
   1.11 การสื่อความรูที่แตกตางไปจากเดิม 
  2.  พฤติกรรมดานการสืบเสาะหาความรู หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเรียนรูของผูเรียนในดานความสามารถในการสังเกต  การวัด  การมองเห็น  ปญหาและวิธีการ
แกปญหา  การตีความหมายและลงขอสรุป  ตลอดจนการสราง การทดสอบและการแกไข 
แบบจําลองทฤษฏี ซ่ึงเปน  4 ขั้น  ดังนี ้
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   2.1  พฤติกรรมดานการสืบเสาะหาความรู ขั้นที่ 1 : การสังเกตและการวดั 
    2.1.1  การสังเกตวัตถุและปรากฏการณตางๆ 
    2.1.2  การบรรยายการสังเกตดานภาษาที่เหมาะสม 
    2.1.3  การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม 
    2.1.4  การคิดคะเนการวัดและการรูถึงขอจํากัดในความเที่ยงตรงในการวัด 
    2..1.5  การวัดสิ่งของและการวัดการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
   2.2  พฤติกรรมดานการสืบเสาะหาความรู ขั้นที่ 2 :  การมองเห็นปญหาและ
วิธีการแกปญหา 
    2.2.1  การมองเห็นปญหา 
    2.2.2  การตั้งสมมติฐาน 
    2.2.3  การเลือกวิธีการทดสอบสมมติฐาน 
    2.2.4  การออกแบบการทดลองหรือจัดลําดับขั้นในการทดสอบสมมตฐิาน 
ที่เหมาะสม 
   2.3  พฤติกรรมการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 
    2.3.1  การจัดกระทํากับขอมลูที่ไดจากการทดลอง 
    2.3.2  การบันทึกขอมูล 
    2.3.3  การตีความหมายขอมูลจากการทดลอง 
    2.3.4  การขยายความขอมูลโดยอาศัยการสรุปความจากแนวโนมที่พบ 
    2.3.5  การปรับปรุงสมมติฐาน 
   2.4  พฤติกรรมดานการสืบเสาะหาความรู ขั้นที่ 4 การสรางการทดสอบและ
แกไขแบบจําลองทางทฤษฏี 
    2.4.1  การมองเห็นความจําเปนที่จะตองมแีบบจําลองทางทฤษฏี 
    2.4.2  การสรางแบบจําลองทางทฤษฏีเพื่อเชื่อมโยงหลักการใหเขากับ
ปรากฏการณใหมๆ  
    2.4.3  การบอกความสัมพันธที่สอดคลองกับแบบจําลองทีส่รางใหม 
    2.4.4  การอนุมานสมมติฐานใหมจากแบบจําลองทางทฤษฏี 
    2.4.5  การตีความหมายและการประเมินผลที่ไดจากการทดลองเพื่อทดสอบ
แบบจําลองทางทฤษฏี 
    2.4.6  การแกไขแบบจําลองทางทฤษฏี 
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  3.  พฤติกรรมดานการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช  หมายถึง  การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูในดานความสามารถที่จะใชความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร  เพื่อ
แกปญหาในสถานการณใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในชวีิตประจําวัน ซ่ึงมีพฤติกรรม ดังตอไปนี ้
   3.1  การนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้นในวิชา
วิทยาศาสตรสาขาเดียวกัน 
   3.2  การนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้นในวิชา
วิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ 
   3.3  การนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือ
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4.  พฤติกรรมดานเจตคตแิละความสนใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู 
ของผูเรียนทางดานความรูสึกและอารมณ ซ่ึงมีขอบเขตกวางขวางรวมความสนใจและเจตคติ ซ่ึงมี
รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรมดังนี้ 
   4.1  การมีเจตคติที่ดีและความสนใจตอวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตร 
   4.2  การยอมรับการสืบเสาะหาความรูทางวทิยาศาสตรเปนแนวในการคดิ 
   4.3  การเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4.4  การเกิดความสนุกสนานตอการเรียนรูวทิยาศาสตร 
   4.5  การพัฒนาความสนใจในวิทยาศาสตรและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 
   4.6  การพัฒนาความสนใจทีจ่ะมีอาชีพทางวทิยาศาสตร 
  5.  พฤติกรรมดานทักษะปฏิบัติการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใน
ดานความสามารถที่จะใชเครือ่งมือปฏิบัติการ ซ่ึงมีพฤติกรรมดังนี ้
   5.1  การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือปฏิบัติการทั่วๆ ไป 
   5.2  การใชเทคนิคการปฏิบัติการดวยความระมัดระวังและใหเกิดความปลอดภัย การ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนประเมินการเรียนรูกบัผูเรียน เพื่อใหเกดิการเรียนรูจริง 
 กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  เปนกระบวนการคิดและการกระทําอยางมี
ระบบ ในการคนหาขอเท็จจริง หาความรูตางๆ จากประสบการณ และจากสถานการณที่อยูรอบตัวเรา
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ (สมจิต  สวธนไพบูลย.  2535: 101 - 103) 
   1.  ระบุปญหา 
   2.  ตั้งสมมติฐาน 
   3.  พิสูจนหรือทดลอง 
   4.  สรุปผลและการนําไปใช 
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  การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร   นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว  ผลของ
การศึกษาคนควาจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น   ขึน้อยูกับลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ  เปน
องคประกอบดวย  คณุลักษณะที่กอใหเกดิประโยชนในการแสวงหาความรู เรียกวา เจตคติทาง
วิทยาศาสตร ประกอบดวยคณุลักษณะดังตอไปนี ้
   1.  มีความเสียสละ ถ่ีถวน อุตสาหะ 
   2.  มีความอดทน 
   3.  มีเหตุผลไมส่ิงใดงายๆ ปราศจากขอเท็จจริงมาสนับสนุนเพียงพอ 
   4.  ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมยึดมั่นในความคิดเห็นของตนฝายเดยีว 
   5.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   6.  มีความกระตือรือรนที่จะคนหาความรู 
   7.  มีความซื่อสัตยสุจริต 
   8.  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหม 
 นอกจากนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ยังเปนสวนสําคัญในการแสวงหาความรูทาง 
วิทยาศาสตร ซ่ึงสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. ไดรวบรวมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ได 13 ทักษะ แตสําหรับเนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สําหรับหนวย 
การเรียนรูเร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน นัน้ มีเนื้อหาทีเ่อื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 5 ทักษะ ดังนี ้
  1.  ทักษะการตัง้สมมติฐาน (Formulation  Hypothesis)  
   การตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  คาํตอบที่คิดไวลวงหนา มกักลาวเปนขอความที่บอก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตวัแปรอสิระ) กับตวัแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ได  
ซ่ึงทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบ เพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว 
       ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการ
ทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณเดิม 
  2.  ทักษะการกาํหนดนิยามเชงิปฏิบัติการ (Defining Operationally)  
       การกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายหรือขอบเขตของคํา
ตางๆ (ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกนัและสามารถสังเกตหรือวดัได 
  3.  ทักษะการกาํหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  
       การกําหนดตวัแปร หมายถึง การบงชี้ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอง
ควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ  
       ตัวแปรตน คือ ส่ิงที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือส่ิงที่เราตองการทดลองดูวา
เปนสาเหตุที่กอใหเกดิผลเชนนั้นจริงหรือไม 



 28

       ตัวแปรตาม คอื  ส่ิงที่เปนผลเนื่องมาจากตวัแปรตน เมื่อตวัแปรตนหรือส่ิงที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือส่ิงที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
       ตัวแปรควบคุม หมายถึง  การควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําใหผล
การทดลองคลาดเคลื่อน ถาหาวาไมสามารถควบคุมใหเหมอืนกัน 
       ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ช้ีบงและกําหนดตัวแปรตน ตวัแปรตาม 
และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
  4.  ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
       การทดลอง หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการ เพื่อหาคําตอบหรือสมมติฐานที่ตั้งไว 
การทดลองประกอบดวยกิจกรรม  3  ขั้นตอน คือ 
   4.1  การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลองจริง 
เพื่อกําหนด 
    4.1.1  วิธีการทดลอง ซ่ึงเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตวัแปร 
    4.1.2  อุปกรณหรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
     4.2   การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การทดลองปฏิบัติการทดลองจริง 
      4.3  การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบนัทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง ซ่ึงอาจ
เปนผลจากการสังเกต การวดัและอื่นๆ  
       ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการทดลอง คือ  
       1.  การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวิธีการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม 
โดยคํานึงถึง ตวัแปรตน ดวย 
    2.  ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
    3.  บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
  5.  ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and conclusion)  
       การตคีวามหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายคณุลักษณะและสมบัติของ
ขอมูลที่มีอยู 
   การตีความหมายขอมูลในบางครั้ง อาจตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อ่ืนๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ เปนตน 
   การลงขอสรุป  หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด 
   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปแลว คือ 
       1.  แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูได (การ
ตีความหมายของขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
       2.  บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 
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  ทักษะดังกลาวเปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ในการศึกษา
ความรูทางวิทยาศาสตร   จะตองใหนกัเรียนไดทั้งความรู   และมีทักษะในการแสวงหาความรู   ซ่ึง  
สมจิต  สวธนไพบูลย (อุดมลกัษณ  นกพึ่งพุม.  2545: 59;  อางอิงจาก  สมจิต  สวธนไพบลูย.  2535: 103) 
ไดสรุปความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
ภาพปรกอบ 12  แสดงความสัมพันธระหวางความรูทางวทิยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่มา :  สมจิต  สวธนไพบูลย.  (2535).  ประมวลการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร. 103. 
 
 
 จากทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปนสวนหนึ่งของกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงควรนํามาใชในการ
เรียนการสอน เพื่อใหนกัเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการฝกฝน
อยางมีระบบ ฉะนั้นในการศกึษาวิทยาศาสตรจะตองใหผูเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะที่ใชในการ
แสวงหาความรูนั้นๆ ไปดวย 
 ดังนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรยีนไดรับเนื้อหาความรูทาง
วิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวดัผลทั้งสองลักษณะและเพื่อ
ความสะดวกในการประเมนิผล ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรในการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวดัผลวานักเรียนได
เรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึ้งเพียงใด 4 พฤตกิรรม ดังนี้ (ประวิตร ชูศิลป.  2521: 21 – 31) 
  1.  ความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมากอน
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง ความคิดรวบยอด หลักการ และทฤษฏี 
  2.  ความเขาใจหมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรูไดเมื่อปรากฏอยูในรูปใหม 
และความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปอีกลักษณะหนึง่ 
  3.  การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการตางๆ ทาง 
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆ หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรยีนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ 

ปญหาเกี่ยวกับ 
- วัตถุ 
- เหตุการณ 
- ปรากฏการณ ทางธรรมชาติ 

กระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร 
- วิธีการทางวิทยาศาสตร 
- เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความรูทางวิทยาศาสตร 
- ขอเท็จจริง     - กฎ 
- มโนมติ         - ทฤษฏี 
- สมมติฐาน 
- หลักการ 
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 คือ  การนําไปใชในชวีิตประจําวัน 
  4.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการสืบเสาะแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังนี้ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน  
ทักษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการทดลอง   และ
ทักษะการตีความหมายขอมูลและสรุปขอมูล 
 จากเอกสารขางตนผูวิจยัไดนาํการจําแนกพฤติกรรมในการวัดวิชาวิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน  
คือ ความรู – ความจํา ความเขาใจ  การนําไปใช  และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยพิจารณาใหครอบคลุม
จุดประสงค การเรียนรูของบทเรียนวิชาฟสิกส ว 40201 เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
   ลัดดา  สายพานทอง (2535: 108) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย พบวา  นกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบ
ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกปญหาทางวทิยาศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   อุบล  ศรีฉอง (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และความสนใจทางวิทยาศาสตร  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สอนโดยใชชุดประกอบ 
การเรียนวิชาวทิยาศาสตรและการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยชุด
ประกอบการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีความสนใจทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
   ปาริชาต  โชคพิพัฒน (2537: บทคัดยอ) ไดศกึษาการเปรยีบเทียบทักษะทางสังคม
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการฝกโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะทางสังคม ดาน
ความสามารถในการทํางานกลุม และความมเีหตุผล สูงกวาการฝกตามโครงการ และฝกตามคูมือครู 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
   วิไลพร  คําเพราะ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวเิคราะห วิจารณในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชชุดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห วจิารณ กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของ
นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการเรียนสูงกวากอนการเรยีนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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   วนิดา  อยูยนื (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการประดษิฐของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
   สมชัย  อุนอนนัต (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยี  ใน
ทองถ่ินที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และความสนใจทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนโดยใชชุดกจิกรรมเทคโนโลยีในทองถ่ินกับการสอนโดยครูเปนผูสอน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   รัตนะ  บัวรา (2540: 102) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการเรยีนดวยตนเองกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรยีนดวยตนเอง สูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนตามคูมีครูอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
   กมล  กมลานนท (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนวดีีทัศนที่มตีอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 วิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม เร่ือง 
“วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม”  ผลการวิจัย พบวา นกัเรียนที่เรียนจากบทเรียนวดีีทัศนการสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาที่เรียนจากการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุมาลี  โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และเชาวอารมณของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรยีนวทิยาศาสตรที่สงเสริมเชาว
อารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
วิทยาศาสตรทีส่งเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการวิจยัดังกลาวขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนได ผูวิจยัจงึสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
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  งานวิจัยตางประเทศ 
     เลียว เอส คริสไตน (Leow , S. Chistine .  2002: บทคัดยอ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษา จาก 3 ประเทศ (อเมริกา   
ออสเตรเลีย   อิสราเอล) โดยใช TIMSS ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทั้งสาม
ประเทศไมมีความแตกตางกนั 
    เอ็นนิส เอส เลนี (Ennis, S. Lany.  2002: บทคัดยอ) ผลการสอนแบบทฤษฏีโครงสราง 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียน  เกรด 7   ในรัฐเคนตั๊กกี้   ผลการศึกษาพบวา  
การใชคอมพิวเตอรในการเรียนวิทยาศาสตรมีผลทําใหประสิทธิผลในการเรียนวทิยาศาสตร  นอกจากนี ้
การใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งวิธีการอื่นๆ มีผลทําใหการเรยีนวทิยาศาสตรดีขึ้น 
 จากงานวิจยัเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร พบวา การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ครู
จะตองจดัใหมนีวัตกรรมหลากหลาย ตลอดจนสื่อตางๆ มาชวยในการจดัการเรียนรูอันเปนแนวทางใน
การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตอืรือรนในการเรียนรูมากขึ้น 
 
4.  จิตวิทยาศาสตร 
 กรมวิชาการ (2545: 143) คําวา จิตวิทยาศาสตร เปนคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มาจากคําวา Scientific 
Mine ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงจิตวิทยาศาสตรประกอบดวยคณุลักษณะตางๆ ไดแก ความสนใจ ใฝรู 
ความมุงมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย การมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น มีความคิด
สรางสรรค มีความสงสัยและกระตือรือรนที่จะหาคําตอบ ยอมรับเมื่อประจักษพยานหรือเหตุผลที่
เพียงพอ 
 4.1  คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตร 
  นักวิทยาศาสตรศึกษาหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญและพฤติกรรมที่บง
บอกถึงบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร ดังเชน 
  ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 4 - 6) กลาววา บุคคลที่มีลักษณะและพฤติกรรมตอไปนี้
เปนบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตรหรือเจตคติทางวิทยาศาสตร คือ 
   1.  มีเหตุผล 
    1.1  เชื่อในความสําคัญของเหตุผล 
    1.2  ไมเชื่อโชคลาง คําทํานาย หรือส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ตางๆ ที่ไมสามารถอธิบาย
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 
    1.3  แสวงหาเหตุผลของเหตกุารณตางๆ นัน้เปนอยางไร และทําไมจึงเปน
เชนนั้น 



 33

    1.4  ตองการที่จะรูวาปรากฏการณตางๆ นัน้เปนอยางไร และทําไมจึงเปน
เชนนั้น 
   2.  มีความอยากรูอยากเห็น 
    2.1  มีความพยายามจะเสาะแสวงหาความรูในสถานการณใหมๆ ซ่ึงไม
สามารถอธิบายไดดวยความรูที่มีอยูเดิม 
    2.2  ตระหนกัถึงความสําคัญของการแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
    2.3  ชางซัก ชางถาม ชางอาน เพื่อใหไดคาํตอบเปนความรูที่สมบูรณแบบ
ยิ่งขึ้น 
    2.4  ใหความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับวทิยาศาสตรที่กาํลังเปนปญหา
สําคัญในชีวิตประจําวนั 
   3.  มีใจกวาง 
    3.1  ยอมรับการวิพากษวิจารณ และยินดีใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและ
ขอเท็จจริง 
    3.2  เต็มใจที่จะรับรูความคิดใหมๆ 
    3.3  ตระหนกัและยอมรับขอจํากัดของความรูที่คนพบในปจจุบัน 
   4.  มีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง 
    4.1  สังเกตและบันทึกผลตางๆ โดยปราศจากความลําเอียงหรืออคติ 
    4.2  ไมนําสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง มาเกี่ยวของกับการ
ตีความหมายผลงานตางๆ ทางวิทยาศาสตร 
    4.3  ไมยอมใหความชอบหรือไมชอบสวนตัวมามีอิทธพิลเหนือการตดัสิน 
ส่ิงใดๆ 
    4.4  มีความมัน่คง หนักแนน ตอผลที่ไดจากการพิสูจน 
    4.5  มีความมัน่คง หนักแนน ตอผลที่ไดจากการพิสูจน 
    4.6  เปนผูซ่ือตรง อดทน ยุตธิรรม และละเอียดรอบคอบ 
   5.  มีความเพยีรพยายาม 
    5.1  มีความเพยีรพยายาม 
    5.2  ไมทอถอย เมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือลมเหลว  
    5.3  มีความตั้งใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู 
   6.  มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 
    6.1  ใชวิจารณญาณกอนทีจ่ะตัดสินใจใดๆ 
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    6.2  ไมยอมรบัสิ่งหนึ่งสิ่งใดวาเปนความจริงทันที ถายงัไมมีการพิสูจนที่
เชื่อถือได 
    6.3  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรุปที่รวดเรว็เกนิไป 
 4.2  แนวทางการพัฒนาจิตวทิยาศาสตร 
  ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 6 - 7) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรไว
ดังนี ้
   1.  เปดโอกาสใหนกัเรียนไดฝกประสบการณเพื่อการเรยีนรูอยางเต็มที่ โดยเนน
วิธีการเรียนรูจากการทดลอง ใหนกัเรยีนมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงจะชวย
พัฒนาจิตวิทยาศาสตรไดในเวลาเดียวกนั 
   2.  การมอบหมายใหทาํกิจกรรมการเรียนดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการ
ทดลอง ควรใหนักเรยีนทํางานเปนกลุม เพือ่ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน ฝก
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และในขณะที่นักเรียนทําการทดลองนั้นครูตองคอยดูแล
หรือใหความชวยเหลือบางอยาง และจะไดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะนั้นดวย 
   3.  การใชคาํถาม หรือการสรางสถานการณเปนการชวยกระตุนใหนกัเรียน
สามารถสรางเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ดี เชน ขณะทีน่ักเรยีนเรียน เร่ือง การลําเลียงในสิ่งมีชีวิต ใน
หัวขอ ทําไมจงึตองมีการยอยอาหาร ในบทเรียนนี้ครูอาจจะตองใชคําถามเพื่อชวยกระตุนให
นักเรียนอยากเรียนรู 
   4.  ในขณะทําการสอน ควรนําหนกัจิตวิทยาการศึกษามาใชในรูปแบบตางๆ เพื่อ 
ใหนกัเรียนไดฝกประสบการณหลายๆ ดาน  หรือฝกประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง ไดแก กจิกรรมทีม่ี
การเคลื่อนไหว  สถานการณหลายๆ ดาน  หรือฝกประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง  ไดแก  กิจกรรมที่ม ี
การเคลื่อนไหว  สถานการณที่แปลกใหม เพื่อเราความสนใจใหนกัเรียนอยากรูอยากเห็น การให
ความเอาใจใสของครู และอื่นๆ เหลานี้ จะเปนหลักสําคัญสวนหนึ่งตอการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรได 
   5.  ในการสอนแตละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะของเจตคติแตละลักษณะตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน และวัยของนักเรียนกับใหมีการพัฒนาลักษณะเจตคตินั้นๆ ดวย 
   6.   นําตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวติประจําวัน ซ่ึงเปนปญหาสังคม เชน ปญหาจราจร
ติดขัดในกรุงเทพฯ  แลวใหนักเรียนชวยกันคดิเพื่อหาทางแกปญหาดังกลาว จากการตั้งขอสังเกตของ
นักเรียนเอง หรือนักเรียนอาจจะประมวลจากประกาศของทางราชการ หรือส่ือมวลชนก็ได เพื่อฝกแนวคิด
ของนักเรียน ครูควรเสนอกระบวนการแกปญหา ไดแก 
    6.1  กําหนดตัวปญหา 
    6.2  ตั้งสมมติฐานหลาย  ๆขอเพื่อหาคําตอบ 
    6.3  ทําการทดลอง 
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    6.4  รวบรวมขอมูล 
    6.5  จัดกระทําและตีความหมายจากขอมูล 
    6.6  สรุป 
  หลังจากไดมีการสรุปเรื่องนี้แลวครูควรอธิบายเพื่อช้ีใหนักเรียนเห็นวาทุกขั้นตอนจะมี
ลักษณะ เจตคติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงนักเรียนสามารถนําไปพัฒนาตนเองได 
   1.  เสนอแนะแบบอยางของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงนักเรียนอาจศึกษาหรือ
เลียนแบบอยางได เชน นักวิทยาศาสตร ครู บิดา มารดา เพื่อนนักเรียน หรือคนอื่นๆ เปนตน 
 จากการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรใหนักเรียนจะพบวาครูควรจัดสถานการณใหนักเรียนมีโอกาส               
ใชกระบวนการแกปญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนกัเรียนไดทาํงานกลุมและมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นภายในกลุม ทั้งการปลูกฝง
จิตวทิยาศาสตร               ที่ควรพัฒนาทีละดาน 
 สรุปไดวา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง พฤตกิรรมที่แสดงออกของบุคคลในการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงจะประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความ
เพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ ความซื่อสัตย ความสงสัยและ
กระตือรือรนที่จะหาคําตอบ ใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดใหม เพื่อนําไปสูการทํางานรวมกบั
ผูอ่ืนไดอยางสรางสรรคและปรับไปใชในชีวิตประจําวันได 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวดัจิตวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   บุปชาติ  เรืองสุวรรณ  (2530: 100) ไดศกึษาและเปรยีบเทียบเจตคติทาง
วิทยาศาสตรโดยสวนรวมและแยกกันเปนดานตางๆ อีก 8 ดาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  เขตการศึกษา 10 ปการศึกษา 2529 เฉพาะเรื่องระดับชั้น พบวา นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีเจตคติทางบวกมากกวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ยกเวนดานความเชื่อมั่นในการเรียนวิทยาศาสตร ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
มีเจตคติทางบวกตอวิทยาศาสตรมากกวานกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 อยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติในเกือบทุกดานยกเวนความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร 
   จรัล  สวัสดิ์ถาวร (2520: 59 – 60) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร
และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ในเขตการศึกษา 3   เปรียบเทียบ
ระหวางเพศ ศาสนา และศึกษาความสัมพนัธระหวางเจตคติทางวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตวัอยาง จํานวน 378 คน เปนชาย 178 คน หญิง 200 คน 
ผลการวิจัยพบวา เจตคติทางวิทยาศาสตรมคีวามสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
วิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  งานวิจัยตางประเทศ 
   วิคเตอร และ จอรจ Victor; & George.  (1975: 156-161) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
เจตคติทางวิทยาศาสตร  ระหวางนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษากับนักศกึษามหาวิทยาลัย และครู
วิทยาศาสตร ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผูวิจัยไดสรางแบบวดัเจตคติทางวชิาวิทยาศาสตรและผล
ฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวทิยาศาสตรของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา ผูวจิัยไดสรางแบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตรตามวิธีของ เทอรสโตน โดยสรางขอความทั้งเชิงนิเสธและเชิงนิมาน จํานวน 36 ขอ ไป
ทดสอบ ผลปรากฏวา นักเรยีนระดับมัธยมศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัย มีเจตคติแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติและเจตคติทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร 
 จากงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ พบวา   การจดัการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  และสามารถสงเสรมิ 
การเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิผล และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองนั้น นักเรียนตองมีเปนคุณลักษณะ  หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหา
ความรู   โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร   ซ่ึงนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร  ประกอบดวย
คุณลักษณะตางๆ ไดแก ความสนใจ ใฝรู ความมุงมัน่ อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย การมใีจกวางยอมรับฟง
ความคิดเหน็ มคีวามคิดสรางสรรค   มีความสงสัยและกระตอืรือรนที่จะหาคําตอบ ยอมรับเมื่อประจักษ
พยานหรือเหตผุลที่เพียงพอ และมีความรูสึกดีตอการเรยีนรูวิทยาศาสตรเปนอยางด ี
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ผูวิจัยศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและจิตวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา   อ.กาํแพงแสน  จ.นครปฐม ทีไ่ดรับการจดัการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ดวยโปรแกรม  SCILAB  เพื่อใหการวิจยับรรลุผลตามจุดมุงหมายทีก่ําหนด  ผูวิจยัไดดําเนนิการ 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1.   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  3.  การเก็บรวมรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4                
ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2550   
จํานวน  3  หองเรียน  รวม  112   คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั คร้ังนี้ คือ นักเรียนชวงชัน้ที่ 4  ระดับชั้นมธัยมศึกษา 
ปที่ 4  ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  
2550   จํานวน  36   คน  ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  จํานวน  1  หองเรียน 
 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 4 : แรง
และการเคลื่อนที่ โดยมีหวัขอดังนี ้
   1.  กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตัน 
   2.  กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน 
   3.  กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน 
   4.  การประยุกตใชงานในชีวติประจําวนั 
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 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  การวิจยัคร้ังนีท้ําการทดลองในภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา  2550  โดยใชเวลาในการ
ทดลอง 12  ช่ัวโมง โดยสอน  4  สัปดาห สัปดาหละ  3  ช่ัวโมง  
 แบบแผนการวิจัย 
  การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองโดยประยุกตตาม
แบบการวิจัยแบบกลุมเดียววัดกอนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest design)  โดยมีแบบแผน 
การวิจัย  ดังตาราง  ดังนี ้
 
ตาราง  1  แสดงแบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest design 
 

กอนการทดลอง ตัวแปรอิสระ หลังการทดลอง 
   

T1 x T2 
   

 
ความหมายของสัญลักษณ 
 T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
 x แทน การปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการกจิกรรมวิชาฟสิกส  
    เร่ืองกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวชิาฟสิกส ดวยโปรแกรม SCILAB 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  
 3.  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร 
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจยัดังนี้ คอื 
  1.  แผนการจดัการเรียนรู   
   การสรางและการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู เพื่อการศึกษาของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
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   1.1  ศึกษาหลกัสูตร  จุดมุงหมายของหลกัสูตร จุดประสงค สาระการเรียนรู และ
ขอบขายเนื้อหาสาระการเรียนรูวิชาฟสิกสจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544  
 
   1.2  ศึกษารายละเอียด  หลักการและแนวคดิรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
บูรณาการ 
   1.3  วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มโนมติ เนื้อหาวิชา และ
กิจกรรมการเรยีนรู เร่ือง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4 
   1.4  สรางแผนการจัดการเรยีนรูโดยจดักิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดเกดิการ 
ลงมือปฏิบัติมากที่สุด  โดยการแสวงหาความรูดวยการสืบเสาะหาความรู  ดวยการจดัการเรียนรู 
แบบ  5Es  จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู ในแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 
    1.4.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
    1.4.2  จุดประสงคการเรียนรู 
    1.4.3  สาระการเรียนรู 
    1.4.4  กิจกรรมการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู แบบ 5Es ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรม 5 ขั้น ดังนี้  
     1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Engage) 
     2.  ขั้นสํารวจ (Explore) 
     3.  ขั้นอธิบาย (Explain)   
     4.  ขั้นตรวจสอบความคิด (Elaborate)  
     5.  ขั้นประเมนิผล (Evaluate)  
    1.4.5  ส่ือและแหลงการเรียนรู 
    1.4.6  การวัดและประเมินผล 
 วิธีหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
   1.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดจัดทําขึน้เสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานการสอน
วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาเรื่องความ
เหมาะสมของเนื้อหา   ความสอดคลองของจุดประสงคกบักระบวนการเรียนรู และภาษาที่ใช   
ผลการประเมินคาเฉลี่ยความสอดคลอง ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคา IOC  .67 – 1.0  
   2.  นําแผนการจัดการเรียนรูดงักลาวมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองกับ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของเนื้อหา 
ภาษาทีใ่ช ความยากงายของเนื้อหา และแบบทดสอบ เวลาที่ใชในการจดัการเรียนรูโดยใหนักเรยีน
เร่ิมจากทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงสอนวิชาฟสิกสดวยแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ
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ดวยโปรแกรม SCILAB และทําแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นใหนกัเรียนรวมกนัตรวจสอบ
ขอบกพรองที่ควรแกไขปรบัปรุง 
   3.  นําแผนการจัดการเรียนรูไปแกไขและหาขอบกพรองในการดําเนินลําดับ
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู ระยะเวลา และเตรียมอุปกรณและสื่ออ่ืนๆ เพื่อใหการดําเนินการจดัการ
เรียนรู  โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนกลุมเปนไปอยางสะดวกและเพยีงพอตอสมาชิก โดย
ขอคําปรึกษาชี้แนะจากผูเชีย่วชาญประกอบการทําแผนการจัดการเรียนรู 
   4.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขเรยีบรอยแลว นําเสนอให
กรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และโครงสรางพรอมทั้งคําแนะนํา
เพื่อปรับปรุงแกไขกอนทีจ่ะนําไปสอนจรงิ 
   5.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชกับเดก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  จ.นครปฐม  ในกลุมตัวอยาง  จํานวน  36  คน                    
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 
  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ดําเนินการสราง
แบบทดสอบ แบงออกเปน 2 แบบ  มีขั้นตอนดังนี ้
        2.1  ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
   2.1.1  ศึกษาวธีิการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส จาก
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วกบัการวัดและประเมินผล 
   2.1.2   สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ใหครอบคลุม
เนื้อหาที่ไดแสดงไวในกจิกรรมการเรียนรูเร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยการแบงพฤติกรรม
ออกเปนดานตางๆ  4  ดานคือ  
    1.  ดานความรู – ความจํา 
    2.  ดานความเขาใจ 
    3.  ดานการนําไปใช 
    4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
 
ดานความรู – ความจํา 
 1.  วัตถุที่อยูในสภาพสมดุล ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
  (1) หยุดนิง่       (2) เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว 
  (3) เคลื่อนที่ดวยความเรงคงตัว  (4) หมนุดวยอัตราการหมุนคงตัว 
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ขอใดถูกตอง  
  ก.  ขอ (1) และ (2)      ข.  ขอ (1) และ (4) 
  ค.  ขอ (1) , (2) และ (3)    ง.  ขอ (1) , (2) และ (4) 
 
ดานความเขาใจ 
 2.  เม่ือออกแรงผลักวัตถุ แตวัตถุไมเคล่ือนท่ี   แสดงวา 
  (1) ไมมแีรงกระทําตอวัตถุ  
  (2) แรงลัพธทีก่ระทําตอวตัถุเปนศูนย 
  (3) วัตถุไมเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
ขอใดถูกตอง 
  ก.  ขอ (1) , (2)     ข. ขอ (1) , (3) 
  ค.  (2) , (3)     ง.  ถูกทุกขอ 
  
ดานนาํไปใช 
 3.  นักดิ่งพสุธาคนหนึ่ง เมื่อกางรมชูชีพออกเขาจะเคลื่อนที่ลงมาดวยความเรงคงตัว  
 ขอใดกลาวไดไมถูกตอง  
                ก.  ตองมีแรงกระทําตอนกัดิ่งพสุธาในทศิขึ้นและลง 
                 ข.  แรงลัพธที่กระทําตอนกัดิ่งพสุธาคือแรงดึงดูดของโลก 
  ค.  ขนาดของการกระจดัจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
  ง.  ขนาดของความเรงเปนศนูย 
  
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4.  บอยโยนลกูบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง นักเรียนคิดวา ความเร็วของลูกบอลจะเปนไปตาม
ขอใด ขณะถึงจุดสูงสุด 
  ก.  ทั้งความเรว็และความเรงเปนศูนย    
  ข.  ความเร็วเปนศูนย แตความเรงไมเปนศนูย 
  ค.  ความเรงเปนศูนยแตความเร็วไมเปนศนูย     
  ง.  ทั้งความเรว็และความเรงไมเปนศูนย 
 
 โดยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และพฤติกรรมทั้ง 4 ดาน   เปนแบบตวัเลือกจํานวน 4  ตัวเลือก  จํานวน 25 ขอ 
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   2.1.3  นําแบบทดสอบที่ไดสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  ตัวเลือก  และความสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรู  ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง โดยหาคาความดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพื่อปรับปรุงขอบกพรองกอนนําไปใช
จริง 
   2.1.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ               
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ จากนัน้นําไปทดสอบกับนักเรยีนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา จํานวน 36 คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
   2.1.5  นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่
ตอบผิดหรือ ไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน แลวนํามาวิเคราะหโดยหาคา
ความยากงาย (p) และคาอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ คัดเลือกขอสอบที่มีคา
ความยากงาย (p) อยูระหวาง  .20 - .80  และ คาอํานาจ (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดขอสอบที่ผานเกณฑการ
คัดเลือกจํานวน 18   ขอ  ที่มีคาความยากยาง อยูระหวาง .22 - .72  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 
จากนั้น นําแบบทดสอบที่วิเคราะหและปรับปรุงแลว ไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR – 
20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 125) ไดคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ 0.84 
   2.1.6  นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจคณุภาพแลวไปใชกบันักเรียนกลุมตัวอยาง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   
  2.2  ขอสอบแบบอัตนัย 
          2.2.1  ศึกษาวธีิการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย 
วิชาฟสิกส จากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวกับการวดัและประเมินผล 
   2.2.2  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอัตนัยวิชาฟสิกส เร่ือง 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันใหครอบคลุมเนื้อหาที่ไดแสดงไวในกจิกรรมการเรียนรูที่กําหนดโดย
แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยวิชาฟสิกส เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
จํานวน 10 ขอ 
   2.2.3  นําแบบทดสอบที่ไดสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา และความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยหา
คาความดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพื่อปรับปรุงขอบกพรองกอนนําไปใชจริง 
   2.2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ 
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ  จากนัน้นําไปทดสอบกับนักเรยีนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  จ.นครปฐม  จํานวน 36 คน  เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ 
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   2.2.5  นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน ตามเกณฑการประเมินตามสภาพจริงที่ได
กําหนดไว และสําหรับนักเรียนที่ไมเขยีนคาํตอบลงในขอสอบเลยจะไดคะแนน 0 คะแนน  แลวนํามา
วิเคราะห โดยหาคาความยากงาย (p) โดยใชสูตรของ Sabers  และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชสูตร 
ของ  Gossett  ของแบบทดสอบรายขอ คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง  .20 - .80  และ 
คาอํานาจ  (r)  ตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดขอสอบที่ผานเกณฑการคัดเลือกจํานวน 5  ขอ ที่มีคาความยากงาย  อยู
ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 จากนัน้นาํแบบทดสอบที่วิเคราะหและปรับปรุงแลว  
ไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร ของ Conbach (∝ - Coefficient)  มีคา 0.22 
   2.2.6  นําแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ผานการตรวจคุณภาพแลวไปใชกับนกัเรียน 
กลุมตัวอยางระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  จ.นครปฐม  เพื่อทําวิจัยตอไป 
 3.  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางตามขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1  ศึกษาวิธีสรางแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรตามวิธีคิดของลิเคอรท (Likert 
Scale) 
         3.2  สรางแบบวัดเจตคติตอวทิยาศาสตรเปนแบบมาตราสวนประเมนิคา 2 ระดับ 
จํานวน   35  ขอ  ซ่ึงจะพิจารณาโดยรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกในวชิาวิทยาศาสตร 
  3.3  นําแบบวดัจิตวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม และความถูกตองของภาษา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
ระหวางขอความกับจิตวิทยาศาสตรที่ตองการวัดทั้ง 7 ดาน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเชนเดียวกับ 
ขอ 2.2.3 ไดขอคําถามที่ผานเกณฑการประเมิน  21  ขอ 
  3.4  นําแบบวดัจิตวิทยาศาสตรที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ผูเชีย่วชาญไดแนะนาํไว จากนั้นนาํไปทดสอบกบันักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 36 คน  
  3.5  นําแบบทดสอบวัดจิตวทิยาศาสตรที่นักเรียนทําแลวมาตรวจใหคะแนน ในการ
ตอบตัวเลือกตางๆ แตละขอตามเกณฑ คือ ขอความทีเ่ปนบวกใหคะแนนสําหรับความเห็น สวน
ขอความที่เปนลบใหคะแนนสําหรับความคิดเห็นในทางกลับกัน 
  3.6  นําผลการตรวจใหคะแนนมาวเิคราะห โดยหาคาอาํนาจจาํแนก  (r)  ของแบบวดัจติ
วิทยาศาสตรเปนรายขอ โดยใช t – test เทคนิค 25% ของเอ็ดเวิรด (Edwords) (พวงรัตน  ทวีรัตน. 
2540: 132) คัดเลือกขอความที่มีระดับนยัสําคัญ .05 ขึ้นไป (คาอํานาจจําแนก ตั้งแต 1.75 ขึ้นไป) 
จํานวน 21 ขอ ซ่ึงครอบคลุมความคิดเหน็ทัง้ 7  ดาน  จํานวน 21  ขอ 
  3.7  นําแบบทดสอบวัดจิตวทิยาศาสตร ไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยทดลองใช
กับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  จํานวน 36  คน เพื่อนาํคะแนนที่ไดจาก
แบบวดัจติวทิยาศาสตร มาหาคาความเชื่อมัน่ของแบบวดัจิตวิทยาศาสตรทัง้ฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธิ์ 
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อัลฟา  (α- Coefficient) ของคอนบัค (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 125) มีคา  0.23   
  3.8  นําแบบวดัจิตวิทยาศาสตร ที่ผานการตรวจคุณภาพแลวไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางระดับ  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  จังหวัดนครปฐม    
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง มีวิธีการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
  1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เขากลุมทดลอง ใหมีนักเรียนกลุมละ 36 คน โดย
วิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) 
  2.  ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
และแบบวัดจติวิทยาศาสตร นําผลการสอบมาตรวจใหคะแนน  แลวนาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดย
ใชสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.  คาสถิติพื้นฐานที่ใชวิเคราะหขอมูล   มีดงันี้ 
   1.1  คาเฉลี่ยของคะแนน ( )Χ  โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา   สายยศ. 
2543: 306) 

   
Ν

Χ
=Χ ∑  

          
  เมื่อ   Χ   แทน คาเฉลี่ย 
    ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    Ν   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
   1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  
2543: 307) 
 

   ( )
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  เมื่อ    S.D   แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑X แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    ∑X2 แทน   ผลรวมของคะแนนกําลังสองของนักเรียนแตละคน 
      N  แทน   จํานวนนักเรียน 
      X   แทน  คะแนนของนกัเรียนแตละคน 
 
  2.  สถิติใชทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   2.1  หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(ลวนสายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2539: 2548 - 249) 
    

   
Ν

= ∑R
IOC  

    
  เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางของสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
    ∑R แทน  ผลรวมการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
      N    แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   2.2  หาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร โดยใชเทคนคิ 27%  ของ จุง  เตห ฟาน เปดตาราง
สําเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ. 2543: 334-360) 
   2.3  หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส โดย
ใชสูตร KR – 20 (Kuder  Richardson) (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  2539: 215) 
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  เมื่อ  rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
    n แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 
    p แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหนึ่งๆ 

จํานวนคนที่ทาํถูก 
                                                   = 

จํานวนคนที่ทาํผิด 
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    q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ 1- p 
    S2

t แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   2.4  หาความเชื่อมั่นของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา                      
(α - Coefficient) ของคอนบัค (ลวน  สายยศ.  2538: 170 – 172) 
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เมื่อ  α แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

    n แทน จํานวนขอในแบบประเมิน 
    S2

i แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
    S2

t แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
   
   2.5  คาความยากงายของ Sabers ( ลวน  สายยศ.  2538: 182) 
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  เมื่อ  p  แทน คาความยากงาย 
    sumH แทน ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 
    sumL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมต่ํา 
    nT  แทน จํานวนคนทั้งหมดที่วเิคราะห (nH + nL) 
    xmax  แทน คะแนนสูงสุด 
    xmin  แทน คะแนนต่ําสุด 
  
   2.6  หาคาอํานาจจําแนกรายขอของ Crossett 
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  เมื่อ   t  แทน คาอํานาจจําแนกรายขอของขอสอบ 
    XH  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
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    XL  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
    S2

H  แทน ความแปรปรวนของกลุมสูง 
    S2

L  แทน ความแปรปรวนของกลุมต่ํา 
    nH  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูง 
    nL  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมต่ํา   

 
  3.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส และจิตวิทยาศาสตรในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรกอนและหลังการทดลองโดย  t – test for Dependent Sample                                                              
(พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540: 165 - 167)  ดังนี้ 
 

   
( )

1

22

−

−
=

∑
∑

n
DDn

D
t  

 
  เมื่อ  t  แทน คาวิกฤตที่ใชในการพิจารณาแจกแจงคา t 

   ∑D แทน ผลรวมของความแตกตางของการทดสอบกอนและ 
       หลังเรียน 
   ∑D2   แทน ผลรวมของความแตกตางของการทดสอบกอนและ 
       หลังเรียนแตละตัวยกกําลังสอง 

     n  แทน จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครั้งแรกและครั้งหลัง 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้
   Χ    แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
   n  แทน  จํานวนตัวอยาง 
   S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   k  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
   t  แทน คาพิจารณาในการแจกแจงแบบทีใน (t – distribution) 
   df  แทน คาชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 
   **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหขอมลู 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามขั้นตอนดังนี ้
  1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับ 
การสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม  SCILAB  โดยใชสถิติ t – test 
Dependent Sample 
  2.  เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร จากแบบวัดจติวิทยาศาสตร โดยใชสถิติ t – test 
Dependent Sample 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการ 
       แบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
 

กลุมทดลอง n k Χ  S.D. t 
      

กอนเรียน 36 30 12.92 3.49 
     

18.81** 

กอนเรียน 36 30 21.97 2.95  
      

t (.05 ; df 35) 
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 ผลการวิเคราะหจากตาราง 2  พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการดวย
โปรแกรม SCILAB เทากับ   12.92   คะแนน และ  3.49   ตามลําดับ และหลังไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบบูรณาการ ดวยโปรแกรม SCILAB มีคาเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ   21.97  
คะแนน และ   2.95  ตามลําดับ  แสดงวาจากการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB  
ทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้นจริง (คะแนนเฉลี่ยสูงขึน้ อีกทั้งกระจายความแตกตางของนักเรียน
ลดลง (ความเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง) 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟสิกสกอนและหลังเรียน พบวา นักเรยีนที่เรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการดวย
โปรแกรม SCILAB มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

ตาราง 3  การเปรียบเทียบระดับจิตวิทยาศาสตรที่เรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
      ดวยโปรแกรม SCILAB โดยใชสถิติ t-test Dependent Sample 
 

กลุมทดลอง n k Χ  S.D. t 
      

กอนเรียน 36 21 16.89 0.27 
     

13.15** 

หลังเรียน 36 21 18.81 0.17  
      

t (.05 ; df 35) 
 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ                      
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ดวยโปรแกรม SCILAB  มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  16.89 คะแนน และ 0.27 
ตามลําดับ และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู                 
แบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  18.81 คะแนน 
และ  0.17  แสดงวา  การจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB ทําใหนักเรยีนมีระดบัจิตวิทยาศาสตร
สูงขึ้นจริง (คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น) อีกทั้งการกระจายความแตกตางของนักเรียนลดลง (ความเบีย่งเบนมาตรฐานลดลง) 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับจติวิทยาศาสตรที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการดวยโปรแกรม SCILAB กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรยีน 
มีระดับจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทางฟสิกสที่ระดบั .05 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกสและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ
ดวยโปรแกรม SCILAB  เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได  ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดตัง้ความมุงหมายไวดังนี ้
  1.   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
  2.  เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู 
 แบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ดวยโปรแกรม SCILAB หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาฟสิกส  ดวยโปรแกรม 
SCILAB  มีระดับจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4                
ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2550   
จํานวน  2  หองเรียน  รวม  72   คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั คร้ังนี้ คือ นักเรียนชวงชัน้ที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4  ของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  
2550   จํานวน  36   คน  ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  จํานวน  1  หองเรียน  
เพื่อเปนกลุมทดลองในการเปรียบเทียบตวัแปรที่ศึกษากอนเรียนและหลังเรียน 
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 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  การวิจยัคร้ังนีท้ําการทดลองในภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา  2550  โดยใชเวลาในการ
ทดลอง 12  ช่ัวโมง โดยสอน  4  สัปดาห สัปดาหละ  3  ช่ัวโมง  
 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 4 : แรง
และการเคลื่อนที่ “กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน” โดยมหีัวขอดังนี ้
   1.  กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตัน 
   2.  กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน 
   3.  กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน 
   4.  การประยุกตใชงานในชีวติประจําวนั 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวชิาฟสิกส ดวยโปรแกรม SCILAB 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
 3.  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร 
 
การดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังนี ้
  1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  เขากลุมทดลอง ใหมีนักเรียนกลุมละ 36 คน โดย
วิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) 
  2.  ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส    
และแบบวัด จติวิทยาศาสตร   
  3.  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม 
SCILAB  ใชเวลา  12  ช่ัวโมง 
  4.  เมื่อส้ินสุดการสอนตามขั้นตอนที่ระบแุลวทําการทดสอบหลังเรียนกบันักเรียน
กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและแบบวัดจติวิทยาศาสตร 
  5.  นําคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและ
แบบวัดจิตวิทยาศาสตรมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
 



 52

การวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามขัน้ตอนดังนี ้
  1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสกอนเรยีนและหลังเรยีน โดยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใชสถิติ  t  - test 
Dependent Sample 
  2.  เปรียบเทียบระดับจิตวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู  แบบบรูณาการดวยโปรแกรม SCILAB เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใชสถิติ  t - test 
Dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการจัด 
การเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม  SCILAB  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 2.  จิตวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ                    
ดวยโปรแกรม SCILAB หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสและระดับ 
จิตวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ดวยโปรแกรม SCILAB  ผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
  1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา 
ปที่ 4  ที่เรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB กอนเรียนและ 
หลังเรียน  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 จากผลการวิจยัดังกลาว  สรุปไดดังนี ้
 นักเรียนที่เรียนวิชาฟสิกส แบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ทัง้นี้เนื่องจาก  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาฟสิกสนั้นไดเนนการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวน (5Es) โดยมีขั้นการจัดการเรียนรู  5  ขั้นดวยกัน คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Engage) 
ขั้นนี้ครูจะเริ่มตนดวยการนําเขาสูบทเรียนดวยการใหนักเรียนดูส่ือวดีิทศัน ส่ือคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย รูปภาพตางๆ เพื่อกระตุนใหนกัเรียนตอบคําถาม จะเห็นไดวาเปนการสรางความสนใจให
นักเรียนเตรียมความพรอมที่จะเริ่มตนเรียนรูในเนื้อหาทีก่ําหนด  ขั้นสาํรวจ ขั้นนีจ้ะใหนักเรยีนมี
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การแลกเปลี่ยนความคิด แนวทางการแกปญหาตางๆ หรือทําการทดลองสิ่งที่กําหนดในบทเรียน
ดวยกิจกรรมที่หลากหลายเพือ่ใหสามารถนําความรูเดิมทีม่ีอยูใหสามารถบูรณาการและตอบคําถาม
หรือขอปญหาที่กําหนดไดอยางชัดเจน  ขัน้อธิบาย ขั้นนีน้ักเรียนนําผลการทดลองที่ไดอธิบายและ
เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากการทดลองโดยใชโปรแกรม SCILAB ดวยวิธีการสราง
กราฟขอมูล หรือการนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถอธิบายผลการทดลองไดถูกตองและ
ชัดเจน  ขั้นสาํรวจความคดิ ขั้นนี้นักเรียนแตละกลุมจะไดฝกการนําเสนอผลการทดลองสูชุมชน   
หรือสมาชิกกลุมอื่นๆ  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเสริมประสบการณของตนเองดวยการ
อภิปรายผลการทดลองจนสามารถนําไปสูการสรุปผลการทดลองไดอยางถูกตอง  ขั้นประเมินผล  
ขั้นนี้ครูผูสอนเนนใหนกัเรียนไดเรียนรูกระบวนการและวิธีการประเมนิผลการทํางานของกลุม   
ผลการทดลอง   และการนําเสนอผลการทดลองดวยวิธีการฝกใหนกัเรยีนเปนผูประเมินผล โดยมีครู
คอยสังเกตการและประสานใหเกิดความยตุิธรรมที่สุด  และครูผูสอนก็ประเมินกิจกรรมแบบองค
รวมอีกครั้งหนึ่ง   ซ่ึงจากผลการวิจัยจะเหน็ไดการใชกิจกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกสดวยการจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB นั้น ทําใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  เปรยีบเทยีบระดบัจติวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรยีนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB พบวา นักเรยีนมจีิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่  2 จากผลการ 
วิจัยดังกลาว   สรุปไดดังนี ้  
 นักเรียนที่เรียนวิชาฟสิกสแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB  มีจติวิทยาศาสตร
สูงขึ้น ทั้งนี้เนือ่งจาก  การจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB นั้นได 
ไดมีการสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยกจิกรรมกลุมที่เนนรูปแบบการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน 
โดยใชกิจกรรมหลากหลาย  มีส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สนุกและตืน่เตน ทําใหนักเรียนเกดิความ
สนใจและสนกุสนาน   มีความอยากรูอยากเห็นในสถานการณมีการตอบคําถามหรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็รวมกันทั้งภายในกลุมของตนเอง  หรือตางกลุมดวยกิจกรรม  My Science Opinion  
ทําใหนกัเรียนไดดงึศักยภาพสมองของตน ใหสามารถบูรณาการความคดิและความรูเดิมสูความรู
ใหมไดอยางถกูตองและชดัเจน  เมื่อไดทาํกิจกรรมการทดลอง   หรือสถานการณที่กําหนดก็ได
ออกแบบกจิกรรมการทดลองดวยตนเองหรือรวมกันออกแบบการทดลองของกลุมทําใหนกัเรียน
เกิดความอยากรูอยากเห็น และสามารถคนหา คําตอบที่ไดจากการทดลอง และในบางครั้งหากเกดิ
ปญหานักเรยีนก็ไมยอทอที่จะทําการทดลองเพื่อแกปญหาหรือหาคําตอบนั้นใหได และสามารถใช
โปรแกรม SCILAB สรางกราฟขอมูลและอธิบายผลการทดลองใหไดอยางถูกตองและชัดเจน ทาํให
นักเรียนมีการปฏิสัมพันธภายในกลุมมากยิง่ขึ้น   นักเรยีนใจกวางและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน
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มากยิ่งขึ้น และในการทดลองแตละครั้งฝกใหนกัเรียนมีความละเอยีดรอบคอบในการทํางาน ทําการ
ทดลอง   และทุกกิจกรรมเนนใหนักเรยีนมคีวามซื่อสัตยตอผลการทดลอง  หากมีขอสงสัยมีความ
สงสัยนักเรียนมีการชวยเหลือกันภายในกลุมดวยกิจกรรมเพื่อนชวยเพือ่น  จึงทําใหนกัเรียนทีเ่รียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILABในครั้งนี้และกระตือรือรนที่
จะหาคําตอบดวยตนเอง  และสามารถนําเสนอผลการทดลองใหเปนทีย่อมรับของผูอ่ืน และยอมรับ
ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน และปรับปรุงการทดลองใหสามารถเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนไดอยางเต็มใจ 
และเต็มศักยภาพของตนที่มอียู  จากรูปแบบการจัดการเรยีนรูวิชาฟสิกสแบบบูรณาการดวย
โปรแกรม SCILAB นี้ทําใหนักเรียนสามารถจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนไดสูงขึ้น และสามารถ
พัฒนาตนเองและงานใหเกดิประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ  
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ครูผูสอนสามารถนําแผนการจัดการเรยีนรูวิชาฟสิกสแบบูรณาการดวย
โปรแกรม SCILAB ไปใชในการเรียนการสอนไดเพื่ออํานวยความสะดวกในการสรางกราฟขอมูล 
และการทดลองเพื่อไดกราฟสมการการเคลื่อนที่ชัดเจนยิง่ขึ้น 
  1.2  ในการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB จะตองมีการ
ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรกอนตดิตั้งโปรแกรม และจะตองมี
ความพรอมดาน ฮารดแวร  ซอฟตแวร และพีเพิลแวร 
  1.3  ครูผูสอนสามารถดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเตมิ
ไดที่ http://www.scilab.org 
  1.4  โรงเรียนที่มีความพรอมทางดานคอมพิวเตอร ควรจดัใหนักเรยีนกลุมละ 1 เครื่อง 
เพราะจะไดสนับสนุนการจัดการเรียนรูนักเรียนใหสามารถสืบคนหรือศึกษาขอมูลไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.5  ครูผูสอนควรมีการศึกษาการใชและเทคนิคตางๆ ในการใชโปรแกรม  SCILAB อยาง
ละเอียด กอนจดัการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB ไดจากเว็บไซต 
http://www.scilab.org  เพื่อที่จะชวยสนับสนุนหรือแกปญหาใหนักเรียนในหองเรียนได 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาวจิัยเกีย่วกับการจัดกระบวนการเรยีนรูแบบบูรณาการดวย
โปรแกรม  SCILAB  กับเนื้อหาสาระที่เกีย่วของกับการสรางความสัมพันธของกราฟ   เชน 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร หรือสาระอื่นๆ ของวิชาฟสิกส   
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  2.2  ควรมีการศึกษาวจิัยและพัฒนาโปรแกรม SCILAB ในรูปแบบของชุดการจัด 
การเรียนรูวิชาฟสิกส เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม SCILAB  Program 
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ภาคผนวก ก 
 
    - รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมือวจิัย 
    - แบบประเมนิประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ ดวย 
      โปรแกรม SCILAB (สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 
    - แบบประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส  
    - แบบประเมนิประสิทธิภาพแบบวดัจิตวทิยาศาสตร 
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รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
ผศ.ดร.ปยะ  โควินททววีัฒน   อาจารยคณะวศิวกรรมศาสตร   
        มหาวิทยาลัยสถาบันราชฏักนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
        วุฒิการศึกษา Ph.D in Electrical Engineering Georgia  
        Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA. 
 
ผศ.ประสงค  สิริพุทไธวรรณ   อาจารยคณะวทิยาศาสตร  ภาควิชาฟสิกส   
        มหาวิทยาลัยทกัษิณ  จังหวัดสงขลา 
        วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาฟสิกส  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
นางสาวเรวดี  โตวิริยะเวช    อาจารยคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
        จังหวดันครปฐม 
        วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การมัธยมศึกษา  
        (การสอนวิทยาศาสตร) 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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แบบประเมนิประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
(สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

.................................................................................... 
คําชี้แจง : แบบประเมินประสิทธิภาพ มีจํานวน 3 ตอน คอื 
 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2 แบบแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญกับเครื่องมือวิจัย 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกีย่วกบัเครื่องมือวิจยั 
............................................................................................................................................................. 

โปรดกรอกขอความและทําเครื่องหมาย  ในชองที่กาํหนด ตามความเปนจริง 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญ 
 1.  ช่ือ .................................................. นามสกุล ...............................................................  
      อาชีพ .............................................. ตําแหนง ............................................................... 
      สถานที่ทํางาน ............................................................................................................... 
      หมายเลขโทรศัพท.......................................................................................................... 
 2.  วุฒิการศึกษา................................................................................................................... 
 3.  ประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน 
   ต่ํากวา 3 ป     ตั้งแต 3 – 5 ป 
   ตั้งแต 6 – 8 ป    มากกวา 8 ป 
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ตอนที่ 2 :  แบบประเมินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 โดย : โดยผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง  
 1.  การประเมนิแผนการจดัการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ เพือ่วิเคราะหหาคาความสอดคลองของ
ชุด ซ่ึงพิจารณารายละเอียดสําคัญดังนี้ 
  1.1  รายละเอียดแผนการจดัการเรียนรู 
  1.2  ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนรู 
  1.3  แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรู 
  1.4  การวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
 2.  การลงความเห็นของผูเชีย่วชาญ ดานการสอนวิทยาศาสตร ใชเกณฑในการใหคะแนนดงันี ้
  4 หมายถึง  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับดมีาก 
  3 หมายถึง  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับด ี
  2 หมายถึง  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับพอใช 
  1 หมายถึง  ไมมีความสอดคลอง ไมมีความเหมาะสมในการนําชดุไปใช 
 

 3.  เมื่อพิจารณาแลวทําเครื่องหมาย   ลงในแบบประเมนิ 
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ตาราง 4  บันทึกความเห็นของผูเชี่ยวชาญทีป่ระเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวย 
      โปรแกรม SCILAB 
 

ระดับความสอดคลองเหมาะสม 
รายการประเมิน มาก

ที่สุด มาก พอใช 
ไม

เหมาะสม 
หมายเหตุ 

      

รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู      
1. การกําหนดรายละเอียดของหัวขอหลักในแผนการจดัการ 
เรียนรูครบถวน 

     

2. การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู       
3. การกําหนดสาระการเรียนรู      
4. การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง      
5. การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค      
กระบวนการจัดการเรียนรู      
6. ความเหมาะสมของเนื้อหากับกิจกรรม      
7. ความหลากหลายของกิจกรรม      
8. ความนาสนใจของกิจกรรม      
9. ความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละกิจกรรม      
10. เวลาในการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม      
11. รูปแบบการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน
รูปแบบ 5Es 

     

แหลงเรียนรู / สื่อการเรียนรู      
12. ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู      
13. เนื้อหาและขอมูลในสื่อการเรียนรู      
14. ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู      
15. ความนาเชื่อถือของขอมูล      
การวัดและประเมินผลการเรียนรู      
16. มีการใชแบบประเมินผลการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย 

     

17. มีการใชแบบประเมินตามสภาพจริง      
18. แบบประเมินสามารถวัดผลไดตรงตามผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

     

19. แบบประเมินสามารถวัดผลกิจกรรมการเรียนรู 
 แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญไดชัดเจน 
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 ขอเสนอแนะ ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70

แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง 
 1.  การประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส โดยการจัดการเรยีนรูแบบ
บูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB เพื่อวเิคราะหหาคา IOC แบงคุณลักษณะที่ตองการประเมินดังนี ้
  1.1  ความชัดเจนของคําถาม 
  1.2  ความสอดคลองกับพฤติกรรมดานความรู – ความจํา เขาใจ นําไปใช และทักษะ 
การทางวิทยาศาสตร 
  1.3  ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.  เกณฑการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  +1 หมายถึง เมื่อทาน แนใจ วา ขอสอบนั้นสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานตางๆที่
ตองการวัด มคีวามชัดเจนของขอคําถามและมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  0 หมายถึง เมื่อทาน ไมแนใจ วาขอสอบนั้นสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานตางๆ        
ที่ตองการวัด มคีวามชัดเจนของขอคําถามและมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  -1 หมายถึง เมือ่ทาน แนใจ วาขอสอบนั้นสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานตางๆ        
ที่ตองการวัด ไมมีความชัดเจน ของขอคําถามและไมมีความสอดคลอง  กบัผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
 

*************************************************** 
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ตาราง 5  บันทึกความเห็นของผูเชี่ยวชาญทีป่ระเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
 

ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น ขอที่ 
+1 0 -1 

ขอที่ 
+1 0 -1 

        

1    13    
2    14    
3    15    
4    16    
5    17    
6    18    
7    19    
8    20    
9    21    
10    22    
11    23    
12    24    
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แบบประเมินแบบวัดจิตวิทยาศาสตรโดยผูเช่ียวชาญ 
โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง 
 1.  การประเมนิจิตวิทยาศาสตร  เพื่อวิเคราะหหาคา IOC แบงคุณลักษณะที่ตองการประเมิน
ออก  7  ดาน  ดังนี ้
  1.1  ดานความอยากรูอยากเหน็ 
  1.2  ดานความเพียรพยายาม 
  1.3  ดานความมีเหตุผล 
  1.4  ดานความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 
  1.5  ดานความซื่อสัตย 
  1.6  ดานความสงสัยและกระตือรือรนในการหาคําตอบ 
  1.7  ดานใจกวางและเต็มใจรบัฟงสิ่งใหมๆ 
 2.  เกณฑการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  +1 หมายถึง เมื่อทาน แนใจ วาขอคําถามนั้นสามารถวัดไดตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัด 
และมีความชดัเจนของขอคําถาม สอดคลองกับพฤติกรรมดานตางๆ ทีก่ําหนด และตวัเลือกมีความ
เหมาะสม 
  0  หมายถึง เมือ่ทาน ไมแนใจ วาขอคําถามนั้นสามารถวดัไดตรงตามพฤตกิรรมที่ตองการวดั 
และมีความชดัเจนของขอคําถามสอดคลองกับพฤติกรรมดานตางๆ และตัวเลือกมีความเหมาะสม 
  -1 หมายถึง เมื่อทาน แนใจ วา ขอสอบนัน้ ไมสามารถวดั ไดตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวดั 
และ ไมมีความชัดเจน  ของขอคําถาม ไมสอดคลองกับพฤติกรรมดานตางๆ ที่กําหนด และตวัเลือกไมมี
ความเหมาะสม 
 

**************************************************** 
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ตาราง 6   แบบประเมินจิตวทิยาศาสตร 
 

ความคิดเห็น 
ขอที่ รายการประเมิน 

เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

     

 
1 

ดานความอยากรูอยากเห็น 
นักเรียนรูสึกตื่นเตนที่จะไดเรียนรูและรับรูสิ่งใหม  ๆ 

   

2 นักเรียนรูสึกเฉยๆ กับการเรียนรูสิ่งใหมๆ    
3 นักเรียนชอบซักถามผูอื่นเสมอเมื่ออยากรูหรือไมเขาใจ    
 

4 
ดานความเพียรพยายาม 
นักเรียนมีความพยายามจะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

   

5 ถาเกิดปญหาหรือทําการทดลองไมสําเร็จทําใหนักเรียนเบื่อไมอยากทําการทดลองตอ    
6 นักเรียนตรวจสอบและคนควาหาขอมูลดวยตนเองทุกครั้ง    
 

7 
ดานความมีเหตุผล 
นักเรียนชอบการเรียนรูดวยการใชคําถามวาทําไม 

   

8 นักเรียนตองการทราบการเกิดปรากฏการณตางๆ ทางธรรมชาติ   
ดวยการอธิบายหรือใหความรูที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 

   

9 นักเรียนเช่ือในโชคลาง คําทํานาย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ     
 

10 
ดานความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 
กอนการเชื่อหรือตัดสินใจเรื่องใดนักเรียนคิดกอนเสมอ 

   

11 นักเรียนเปนคนที่ตัดสินใจดวยตนเองอยางรวดเร็วขาดการไตรตรอง    
12 นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกผลการทดลอง    

 
13 

ดานความซื่อสัตย 
นักเรียนบันทึกขอมูลการทดลองที่ไดจริงๆ ไมมีการปรุงแตงขอมูล 

   

14 นักเรียนยอมรับและเชื่อมั่นผลการทดลองที่ไดเสมอ    
15 นักเรียนวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองโดยพยายามหาเหตุผลอางอิงประกอบ    

 
16 

ดานความสงสัยและกระตือรือรนในการหาคําตอบ 
นักเรียนมีความกระตือรือรนในผลการทดลองที่ได 

   

17 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการแกปญหาและสิ่งตางๆ  ที่ไดรับมอบหมาย    
18 นักเรียนสนุกกับการคนหาคําตอบดวยวิธีการตางๆ    
19 ดานใจกวางและเต็มใจรับฟงสิ่งใหมๆ 

นักเรียนยินดีรับฟงและเห็นดวยเมื่อมีคําอธิบายใหมที่ถูกตองและนาเชื่อถือ 
   

20 นักเรียนยินดีรับรู และเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา    
21 นักเรียนมีการยอมรับเมื่อมีประจักษพยานหรือเหตุผลเพียงพอ    
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ขอเสนอแนะ ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ข 
 
   - ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู (IOC) 
   - ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
     ทางการเรียนวิชาฟสิกส (IOC) 
   - ผลการวิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ความเชื่อมั่น (rtt)  
           ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
   - ผลการวิเคราะหแสดงการวเิคราะห ความแปรปรวนของขอสอบรายขอ (Si)  
     ความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ (St) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
     และความชื่อมั่นของของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรทั้งฉบับ (α) 
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ตาราง 7  แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
 

รายการประเมนิ ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

คาเฉลี่ย 
     

รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู     
1.  การกําหนดรายละเอยีดของหัวขอหลักใน
แผนการจัดการเรียนรูครบถวน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

2.  การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู  1 1 1 1.00 
3.  การกําหนดสาระการเรียนรู 1 1 1 1.00 
4.  การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1 1 0 0.67 
5.  การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 1 1 1 1.00 
กระบวนการจัดการเรียนรู     
6.  ความเหมาะสมของเนื้อหากับกิจกรรม 1 1 0 0.67 
7.  ความหลากหลายของกิจกรรม 1 1 1 1.00 
8.  ความนาสนใจของกจิกรรม 1 1 1 1.00 
9.  ความตอเนือ่งของเนื้อหาในแตละ
กิจกรรม 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0.67 

10.  เวลาในการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม 1 1 1 1.00 
11.  รูปแบบการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปน
สําคัญเนนรูปแบบ 5Es 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

แหลงเรียนรู / สื่อการเรียนรู     
12.  ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู 1 1 1 1.00 
13.  เนื้อหาและขอมูลในสื่อการเรียนรู 1 1 1 1.00 
14.  ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู 1 1 1 1.00 
15.  ความนาเชื่อถือของขอมูล 1 0 1 0.67 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู     
16. มีการใชแบบประเมนิผลการจัดการเรยีนรูที่
หลากหลาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

17.  มีการใชแบบประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 1.00 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

รายการประเมนิ ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

คาเฉลี่ย 

     

18.  แบบประเมินสามารถวัดผลไดตรงตามผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

19.  แบบประเมินสามารถวัดผลกิจกรรมการ
เรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบ 5Es 
ไดชัดเจน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
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ตาราง 8  ผลการวิเคราะหคาดชันีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาฟสิกส 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 
ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

IOC ผลการประเมิน 

      

1 1 1 1 1.00 ใชได 
2 1 1 1 1.00 ใชได 
3 1 1 1 1.00 ใชได 
4 1 0 1 0.67 ใชได 
5 0 1 1 0.67 ใชได 
6 1 1 1 1.00 ใชได 
7 1 1 1 1.00 ใชได 
8 1 0 1 0.67 ใชได 
9 1 1 0 0.67 ใชได 
10 1 1 1 1.00 ใชได 
11 1 1 0 0.67 ใชได 
12 1 1 1 1.00 ใชได 
13 1 1 1 1.00 ใชได 
14 1 1 0 0.67 ใชได 
15 1 1 1 1.00 ใชได 
16 1 1 0 0.67 ใชได 
17 1 1 1 1.00 ใชได 
18 1 1 0 0.67 ใชได 
19 0 1 1 0.67 ใชได 
20 1 1 1 1.00 ใชได 
21 0 1 1 0.67 ใชได 
22 1 1 1 1.00 ใชได 
23 1 1 0 0.67 ใชได 

      

 
 



 79

ตาราง 9  แสดงคาดัชนีความยาก (p) และดัชนอํีานาจจาํแนก (r) และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ      
       วดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวชิาฟสิกสแบบปรนัย 
 

ขอที ่ คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผลการวิเคราะห 
    

1 0.61 0.56 ใชได 
2 0.22 0.00 ใชได 
3 0.50 0.56 ใชได 
4 0.83 0.11 ปรับปรุง 
5 0.33 0.22 ใชได 
6 0.61 0.56 ใชได 
7 0.39 0.56 ใชได 
8 0.27 0.11 ปรับปรุง 
9 0.36 0.27 ใชได 
10 0.27 0.11 ปรับปรุง 
11 0.27 0.11 ปรับปรุง 
12 0.36 0.27 ใชได 
13 0.33 0.22 ใชได 
14 0.27 0.11 ปรับปรุง 
15 0.27 0.11 ปรับปรุง 
16 0.27 0.11 ปรับปรุง 
17 0.67 0.67 ใชได 
18 0.72 0.56 ใชได 
19 0.61 0.56 ใชได 
20 0.22 0.00 ใชได 
21 0.50 0.56 ใชได 
22 0.61 0.56 ใชได 
23 0.39 0.56 ใชได 
24 0.36 0.27 ใชได 
25 0.61 0.56 ใชได 

    

 
คาความยากงาย (p) ควรอยูระหวาง (0.2 – 0.8) คาอํานาจจําแนก (r) ควรอยูระหวาง (0.2 – 1) 
 
หมายเหตุ คัดเลือกขอสอบไว 18 ขอ    คาความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  rtt  =  0.84 
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ตาราง 10  แสดงคาดัชนคีวามยาก (p) และดชันีอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทาง 
       การเรยีนวิชาฟสิกสแบบอตันยั 
 

ขอที่ N Si S.D. Χ  
     

1 36 0.73 0.85 1.14 
2 36 0.48 0.69 1.28 
3 36 0.40 0.64 1.39 
4 36 0.35 0.60 1.25 
5 36 0.72 0.85 1.33 
     

 
คาความแปรปรวนขอขอสอบทั้งฉบับ   St  =  3.02 
คาความเชื่อมัน่ของขอสอบทั้งฉบับ α  = 0.22 
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ตาราง 11  แสดงการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ความแปรปรวนและคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
       แบบวัดจติวิทยาศาสตรรายขอ 
 

ขอที่ N Si S.D. 
    

1 36 0.03 0.16 
2 36 0.08 0.28 
3 36 0.03 0.16 
4 36 0.03 0.6 
5 36 0.24 0.49 
6 36 0.25 0.50 
7 36 0.21 0.46 
8 36 0.03 0.16 
9 36 0.22 0.47 
10 36 0.12 0.35 
11 36 0.25 0.50 
12 36 0.22 0.47 
13 36 0.12 0.35 
14 36 0.14 0.37 
15 36 0.12 0.35 
16 36 0.08 0.28 
17 36 0.05 0.23 
18 36 0.05 0.23 
19 36 0.05 0.00 
20 36 0.00 0.00 
21 36 0.06 0.24 

    

 
คาความแปรปรวนขอขอสอบทั้งฉบับ   St  = 2.95 
คาความเชื่อมัน่ของขอสอบทั้งฉบับ  α  =  0.23 
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ภาคผนวก ค 
 
  - คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 4 กอนเรยีนและหลังเรยีนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวย 
    โปรแกรม SCILAB เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
  - คะแนนแบบวัดจิตวิทยาศาสตรที่เรียนฟสิกสของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา 
    ปที่ 4 กอนเรยีนและหลังเรยีนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวย 
    โปรแกรม SCILAB เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
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ตาราง 12  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
      กอนเรียนและหลังเรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบบรูณาการดวยโปรแกรม SCILAB  
      เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 

คนที่ Pretest 
X1 

Posttest 
X2 

ผลตาง 
D 

 
D2 คนที่ Pretest 

X1 
Posttest 

X2 
ผลตาง 

D 
 

D2 
          

1 20 25 5 25 19 13 23 10 100 
2 20 27 7 49 20 12 23 11 121 
3 17 24 7 49 21 15 22 7 49 
4 18 25 7 49 22 13 23 10 100 
5 17 22 5 25 23 13 22 9 81 
6 15 25 10 100 24 13 24 11 121 
7 13 22 9 81 25 8 18 10 100 
8 15 24 9 81 26 9 20 11 121 
9 12 17 5 25 27 13 22 9 81 
10 12 22 10 100 28 15 23 8 64 
11 12 26 14 196 29 11 20 9 81 
12 18 24 6 36 30 15 20 5 25 
13 12 23 11 121 31 10 17 7 49 
14 13 28 15 225 32 9 16 7 49 
15 11 23 12 144 33 7 23 16 256 
16 14 21 7 49 34 9 16 7 49 
17 12 22 10 100 35 6 17 11 121 
18 16 21 5 25 36 7 21 14 196 
Χ  กอนเรียน =  12.92 หลังเรียน  =  21.97 
ΣD     326     

(ΣD)2     3244     
t     18.81     
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ตาราง 13  เปรียบเทียบแบบวดัจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียน 
       และหลังเรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ 
       ของนิวตนั 
 

คนที่ Pretest 
X1 

Posttest 
X2 

ผลตาง 
D 

 
D2 

คนที่ Pretest 
X1 

Posttest 
X2 

ผลตาง 
D 

 
D2 

          

1 17 19 2 4 19 14 17 3 9 
2 17 19 2 4 20 18 18 0 0 
3 17 19 2 4 21 18 20 2 4 
4 17 19 2 4 22 19 20 1 1 
5 17 18 1 1 23 19 20 1 1 
6 16 18 2 4 24 19 20 1 1 
7 16 18 2 4 25 19 20 1 1 
8 16 18 2 4 26 19 20 1 1 
9 16 18 2 4 27 19 20 1 1 
10 16 18 2 4 28 19 20 1 1 
11 16 18 2 4 29 19 20 1 1 
12 16 19 3 9 30 19 20 1 1 
13 15 18 3 9 31 19 20 1 1 
14 15 18 3 9 32 17 20 3 9 
15 15 18 3 9 33 17 19 2 4 
16 15 18 3 9 34 17 18 1 1 
17 14 17 3 9 35 16 19 3 9 
18 14 17 3 9 36 16 19 3 9 

   

Χ  กอนเรียน = 16.89 หลังเรียน  =  18.81 
ΣD 69 

(ΣD)2 159 
t 13.15 
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ภาคผนวก  ง 
 
   - แผนการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกส แบบบูรณาการดวยโปรแกรม SCILAB 
   - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส เร่ือง กฎของนิวตนั 
   - แบบวัดจิตวทิยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกส เร่ือง กฎของนิวตัน 
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สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร เปนขอกําหนดคณุภาพของผูเรียนดาน
ความรู ความคดิ ทักษะ กระบวนการเรยีนรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซ่ึงเปนจดุมุงหมายทีจ่ะ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย มารฐานการเรียนรูการศึกษา             ขั้น
พื้นฐาน สําหรับนักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สําหรับ
นกัเรียนทุกคนเมื่อจบการศกึษาในแตละชวงชั้น 

 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร มีดังนี้ 
 สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
  มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและ
หนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่
เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวติของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
  มาตรฐาน ว 1.2 : เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ววิฒันาการของสิ่งมชีีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพทีม่ีผลตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
  มาตรฐาน ว 2.2 : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดบัทองถ่ิน ประเทศและโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยนื 
 สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร 
  มาตรฐาน ว 3.1 : เขาใจสมบตัิของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ
โครงสรางและแรงยดึเหนี่ยวระหวางอนภุาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจติวิทยาศาสตร 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
การละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจติวิทยาศาสตร ส่ือสาร 
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนท่ี 
  มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนวิเคลียร 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
อยางถูกตองและมีคุณธรรม 
  มาตรฐาน ว 4.2 : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 5 : พลังงาน 
  มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกบัการดํารงชีวติ การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  มาตรฐาน ว 6.1: เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
โลก มกีระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารการเรียนรู และนําความรู 
ไปใชประโยชน 
 สาระที่ 7: ดาราศาสตรและอวกาศ 
  มาตรฐาน ว 7.1: เขาใจวิวฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายในระบบ
สุริยะ และผลตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
  มาตรฐาน ว 7.2 : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจติวทิยา
ศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 สาระที่ 8 : ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  มาตรฐาน ว 8.1 : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจติวิทยาศาสตร ในการ 
สืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมรูีปแบบที่ 
แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอมมีความเกีย่วของสัมพันธกัน 
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สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนท่ี 
  มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนวิเคลียร 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
อยางถูกตองและมีคุณธรรม 
   ว 4.1.1 สํารวจตรวจสอบวิเคราะหและอธิบายความสัมพนัธระหวางแรง การเคลื่อนที่
ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก และสนามไฟฟา รวมทั้งการนาํไปใชประโยชน 
   ว 4.1.2 วิเคราะห อธิบาย แรงยึดเหนี่ยวในนิวเคลียสและแรงระหวางอนุภาค 
  มาตรฐาน ว 4.2 : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
   ว 4.2.1 ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรง
ของการเคลื่อนที่ในแนวตรงและคํานวณหาปริมาณที่เกีย่วของ 
   ว 4.2.2 สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย  
แบบวงกลม แบบโปรเจคไทล รวมทั้งการนํามาใชประโยชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (ม.4 -6) 
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แผนการจัดการเรียนรู  (แผนหลัก) 
 

วิชา ฟสิกส                               ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หนวยท่ี 2   เร่ือง  แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่          เวลา  12  ช่ัวโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนการจัดการเรียนรู  หนวยท่ี 2   เร่ือง  แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่แบงเปนแผนยอยดังนี้ 
 

 แผนยอยท่ี  1  เร่ืองกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตัน   เวลา 2 ช่ัวโมง 
 แผนยอยท่ี  2  เร่ืองกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน   เวลา  4 ช่ัวโมง 
 แผนยอยท่ี  3  เร่ืองกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน   เวลา   2 ช่ัวโมง 
 แผนยอยท่ี  4   เร่ืองการประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในชีวติประจําวนั  เวลา   
4 ช่ัวโมง 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได 
 2.  นํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใชในการแกโจทยปญหาที่กําหนดใหได 
 3.  ตั้งคําถามทางวิทยาศาสตรตามความสนใจ และที่สามารถสํารวจตรวจสอบได 
 4.  ตั้งสมมติฐานที่มีทฤษฏีรองรับคาดการณส่ิงที่จะคนพบ เพื่อนําไปสูการสํารวจ 
 5.  บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบครอบคลุมเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 6.  อธิบายผลการสํารวจอยางมีเหตุผล มีหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได สนับสนุนผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
 7.  จดัแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายดวยวาจาเกีย่วกับแนวคิด กระบวนการ                       
และผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 
มาตรฐาน  
 - ว 8.1.1   
 - ว 8.1.2   
 - ว 8.1.5   
 - ว 8.1.12    
 - ว 8.1.13 
 



 91

แผนการจัดการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   วิชาฟสกิส 
เร่ือง   แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่                                       ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
หนวยการเรียนรูท่ี 2 ช่ือหนวยยอย กฎขอ   1  ของนิวตัน                       เวลา  2  ช่ัวโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระการเรียนรู 
 กฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน  มใีจความวา “วัตถุจะคงสภาพหยดุนิ่ง หรือสภาพ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตวั นอกจากจะมแีรงลัพธที่มีคาไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุนั้น” แรงลัพธที่
กระทําตอวตัถุมีคาเปนศูนย วัตถุจะอยูในสภาพใดสภาพหนึ่ง คือ  
  1.  ถาวัตถุเดิมหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งเชนนี้ตลอดไป 
  2.  ถาวัตถุกําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตวัคาหนึ่ง วัตถุนัน้ก็จะยังเคลื่อนที่ไป 
ในแนวตรง ตามทิศทางเดิม ดวยความเรว็คงตัว 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได 
 2.  นํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใชในการแกโจทยปญหาที่กําหนดใหไดดานความรู (K) 
  - อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตนัได 
  - ถายทอดความรูใหแกสมาชิกในกลุมได 
 ดานทักษะกระบวนการ (P) 
  - ทํางานเปนกลุมได 
  - ส่ือสารและสื่อความหมายได 
  - นําเสนอขอมลูได 
 ดานจิตวิทยาศาสตร (A) 
  -  มีความอยากรูอยากเห็น สนใจใฝรูในสถานการณหรือเหตุการณที่กาํหนด 
  -  มีความมุงมัน่ อดทนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  -  มีใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  -  มีความละเอยีดรอบคอบในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร 
  -  มีความซื่อสัตยตอผลการทดลอง 
  -  มีความสงสัยและกระตือรือรน ที่จะหาคาํตอบ 
  -  ยอมรับเมื่อมีประจักษพยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 
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กระบวนการเรียนรู / กิจกรรม (5Es) 
 - ทดสอบกอนเรียน (Pretests) เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 
  1.   ขั้นสรางความสนใจ (Engage) 
  1.  เปดสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองการเคลื่อนที่ในกฎขอที่ 1 ของนิวตันใหนักเรยีนดู
ประมาณ 3 – 5 นาที 
  2.  ใชคําถามกระตุนนกัเรียนใหเกิดการอภปิรายรวมกนัเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของรถในสื่อ
การสอนที่ไดเปดใหด ู เชน   
   - นักเรยีนคิดวาทําไมรถมอเตอรไซดหยดุนิ่ง 
   - นักเรยีนคดิวารถเคลื่อนทีใ่นแบบที ่1 และแบบที ่2 แตกตางกนัอยางไร เปนตน 
 2.  ขั้นสํารวจคนหา (Explore) 
  3.  แบงนักเรยีนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน พรอมทั้งรับใบกิจกรรม My Science Opinion 
และ เขียนชื่อสมาชิกในกลุมไวดานหลังของใบกิจกรรม โดยนักเรียนคนที่เขียนชื่อลําดับที่ 1 , 2 , 3 และ 
4  จะมีพื้นที่การทํางานเปน T1 , T2 , T3 และ T4 ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม My Science Opinion โดยใหนักเรียนแตละคนตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึน้ลงในกระดาษ พื้นที่ตนไดรับมอบหมาย (ความคิดของฉนั) 
  5.  นักเรียนแตละกลุมรวมแสดงความคิดและสมมติฐานของแตละคนมารวมกันอภปิราย
ภายในกลุม   จนไดขอสรุปเปนความคิดของกลุม แลวเขยีนลงในกระดาษกิจกรรม  
My Science Opinion ลงในชองความคิดของกลุม (ความคดิของกลุม) 
 3.  ขั้นอธิบาย (Explain) 
  6.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาอภปิรายและเขยีนขอสมมติฐานของกลุมไวบน
กระดานหนาชั้นเรียน 
  7.  ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดรวมกนัลงมติเพื่อกําหนดสมมติฐานของหองเกี่ยวกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น  (ความคิดของหองเรียน) 
  8.  นักเรียนศึกษาความรูเกีย่วกับกฎการเคลือ่นที่ของนิวตนัเพิ่มเติมกิจกรรมกฎขอ 
ที่ 1 ของนิวตนั 
  9.  อธิบายและใหความรูเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่1  ของนิวตันเพิ่มเติมจนสามารถสรุป
ไดวา   “วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่ง หรือสภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว นอกจากจะมีแรงลัพธที่มีคาไม
เปนศูนยมากระทําตอวัตถุนั้น” แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีคาเปนศูนย วัตถุจะอยูในสภาพใดสภาพหนึ่ง 
คือ  
   1.  ถาวัตถุเดิมหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งเชนนี้ตลอดไป 
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   2.  ถาวัตถุกําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวคาหนึ่ง วัตถุนั้นก็จะยังเคลื่อนที่ไปในแนว
ตรงตามทิศทางเดิม ดวยความเร็วคงตัว 
  10.  นักเรียนทดลองสรางกราฟการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของ นิวตัน ดวย
โปรแกรม SCILAB 
 4.  ขั้นขยายความรู (Elaborate) 
  11.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดหรือรวมกันออกแบบการทดลองหรืออธิบาย
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎการเคลือ่นที่ขอที่ 1 ของนิวตัน (20 – 30 นาที) 
  12.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการทดลองหรืออธิบายสถานการณที่
เกี่ยวของกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของ นิวตัน หนาชั้นเรียน พรอมกันนั้นนักเรียนทีเ่หลือประเมินการ
นําเสนอ 
 5.  ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
  13.  นักเรียนทีเ่หลือ (ผูฟง) และครูรวมกันประเมินการนาํเสนอของเพื่อนๆ กลุมที่ออกมา
นําเสนอในแบบประเมินการนําเสนอสถานการณที่เกี่ยวของกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่  1 ของนิวตัน 
 
แหลงการเรยีนรู / สื่อการเรียนรู 
 1.  ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการเคลื่อนที่ในกฎขอที่ 1 ของนิวตัน 
 2.  โปรแกรม SCILAB 
 3.  ใบกิจกรรมเรื่องกฎขอที่ 1 ของนิวตัน 

 
เอกสารการเรียน / ใบงาน / แบบฝกหัด 
 - ใบกิจกรรม My Science Opinion 

 
การประเมินผล 
 1.  แบบประเมินกิจกรรม My Science Opinion 
 2.  แบบประเมินกิจกรรมการทดลองหรือสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของ 
นิวตัน 
 
 
 
 



 94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจง :  ใหนักเรียนเขียนสมมติฐานจากสถานการณที่กําหนดให ลงในพื้นที่ทีต่นไดรับภายในกลุม 
เชน หมายเลข 1 เขียนลงชอง T1   เมื่อเขียนครบทุกคนแลวคอยนําความคิดเห็นของแตละคนมารวมกัน 
(T1 + T2 + T3 + T4 =  รวมพลังสมองของกลุม) 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดของแตละคน    มีไมเหมือนกัน    ไมเทากัน    แตสามารถหลอมรวมกันเปนหนึ่งเดียวได 

T3 

T1 T2 

T4 
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แบบประเมินกิจกรรม My Science Opinion 
 

ระดับคะแนน รายการประเมนิ 
3 2 1 0 

     

1.  ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา     
2.  ความสะอาด เรียบรอยของลายมือ     
3.  ตรงตอเวลา     
4.  ความรวมมือของกลุม     
     

 
เกณฑการประเมิน 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 หมายถึง ตองปรับปรุง 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.01 – 2.00 หมายถึง พอใช 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง ดีมาก 

 
 
 
 

          ลงชื่อ ........................................................................ 
          (..............................................................) 

          ผูประเมิน 
          ............./................../.......... 
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แบบประเมินการทดลองเรื่อง ............................................................... กลุมท่ี ................................... 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

3 2 1 0 
     

การติดต้ังอุปกรณ     
       1.  กําหนดอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
       2.  ติดตั้งอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
       3.  เลือกใชอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
การกําหนดสมมติฐาน     
       1.  กําหนดสมมติฐานไดเหมาะสมกับเรื่องท่ีกําลังศึกษา     
       2.  กําหนดสมมติฐานไดจากพื้นฐานของความจริง     
       3.  สมมติฐานที่กําหนดสามารถหาคําตอบจากการทดลองไดจริง     
การบันทึกขอมูลการทดลอง     
       1.  ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองไดเหมาะสม     
       2.  ระบุหนวยการทดลองไดถูกตอง ชัดเจน และครบถวน     
       3.  บันทึกผลการทดลองไดถูกตอง     
การสรุปผลการทดลอง     
       1.  สรุปผลการทดลองจากขอมูลท่ีไดจริง     
       2.  สรุปผลการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม     
       3.  สรุปผลการทดลองดวยขอความกะทัดรัดและไดใจความ     
การนําเสนอขอมูล     
       1.  นําเสนอขอมูลดวยรูปแบบที่หลากหลาย นาสนใจ     
       2.  การเสนอขอมูลมีเนื้อหาครบถวยสมบูรณ     
       3.  น้ําเสียงและทวงทานาสนใจ     
     

เกณฑการประเมิน 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  0.00 – 15.00  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  15.01 – 25.00 หมายถึง  พอใจ 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  25.01 – 35.00 หมายถึง  ดีมาก 
          ลงช่ือ  ......................................................................... 
              (.......................................................................) 
                                       ผูประเมิน 
              ............/................/............ 
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 เซอร ไอแซก นิวตัน ไดสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งที่อยูในสภาพที่หยุดนิ่งและใน
สภาพการเคลือ่นที่ ซ่ึงเรียกวา กฎการเคลื่อนที่ของนิวตนั โดยสามารถสรุปเปนกฎของนิวตัน 
 ได 3 ขอ ดังนี ้
 
 
  
 “ วัตถุจะคงสภาพอยูนิ่ง หรือสภาพเคลื่อนที่ดวยความเรว็คงตัว นอกจากจะมแีรงลัพธที่มีคา
ไมเปนศูนยมากระทําตอวตัถุนั้น ” 
 
อธิบาย 
 ถาไมมีแรงภายนอกมากระทํา หรือ แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมี่คาเปนศูนย วัตถุจะอยูในสภาพ
ใดสภาพหนึ่ง คือ 
  1.  ถาวัตถุเดิมหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งเชนนัน้ตลอดไป 
  2.  ถาวัตถุกําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตวัคาหนึ่ง วัตถุนัน้ก็ยังเคลื่อนที่ตอไปในแนว
ตรงตามทิศทางเดิม ดวยความเร็วคงตัวเดิม 
 กฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน เรียกอกีอยางหนึ่งวา กฎความเฉื่อย คือ ความพยายามใน
การรักษาสภาพเดิมของวัตถุ โดยการตานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนทีข่องวัตถุนั้น แสดงวา 
  - ถาวัตถุที่อยูนิ่งจะตานความพยายามทีจ่ะทําใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่ 
  - ถาวัตถุกําลังเคลื่อนที่ก็จะตานความพยายามที่จะทําใหวตัถุนั้นหยดุนิ่ง 
 สมบัติของวัตถุที่ตานตอการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นวา ความเฉื่อย   และปรมิาณที่
บอกใหทราบวา วัตถุใดมีความเฉื่อยมากหรือนอยก็คือ มวลของวัตถุ ในการตานการเปลี่ยนสภาพการ
เคลื่อนที่โดยวตัถุที่มีมวลมากจะตานมาก วัตถุที่มีมวลนอยจะตานนอย 
ตัวอยางสถานการณที่อธิบายโดยกฎของความเฉื่อย 
  - เมื่อรถหยุดกะทันหนั ผูโดยสารรถจะเซไปขางหนารถ เนื่องจากคนพยายามรักษาสภาพ
การเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทากับความเรว็รถ ดังนั้น เมื่อรถจะหยุดคนจงึเซไปขางหนา 
 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  วิชาฟสิกส (ว 40102) 

กฎขอ 1 ของนิวตัน 
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  - เมื่อขับรถออกไปอยางกะทนัหัน คนทีย่ืนอยูบนรถจะเซไปทางหลังรถ เพราะคน 
ในรถพยายามรักษาสภาพเดมิ คือ หยุดนิ่ง เมื่อรถเคลื่อนที่ไปขางหนาอยางรวดเรว็คนที่ยืนอยูในรถจึงเซ
ไปขางหลัง 
 จากกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตัน สามารถสรุปเปนสูตรได  ดังนี ้
 
 
        เมื่อ          F       คือ แรงที่กระทําตอวัตถุ  
           Σ F     คือ  แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ (N) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Σ F  =  0 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   วิชาฟสกิส 
เร่ือง   แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่                                      ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
หนวยการเรียนรูท่ี 2 ชื่อหนวยยอย  กฎขอ  2  ของนิวตัน                    เวลา  4  ช่ัวโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระการเรียนรู 
 กฎการเคลื่อนที่ขอที่  2 ของนิวตัน  มีใจความวา “เมื่อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอ
วัตถุจะทําใหวัตถุเกิดความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธที่มากระทํา และขนาดของความเรง จะแปรผันตรง
กับขนาดของแรงลัพธและแปรผกผันกับมวลของวัตถุ” 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตันได 
 2.  นํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใชในการแกโจทยปญหาที่กําหนดใหได 
 3.  ตั้งคําถามทางวิทยาศาสตรตามความสนใจ และที่สามารถสํารวจตรวจสอบได 
 4.  ตั้งสมมติฐานที่มีทฤษฏีรองรับคาดการณส่ิงที่จะคนพบ เพื่อนําไปสูการสํารวจ 
 5.  บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบครอบคลุมเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 6.  อธิบายผลการสํารวจอยางมีเหตุผล มีหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได สนับสนุนผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
 7.  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายดวยวาจาเกีย่วกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 ดานความรู (K) 
  1.  อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตันได 
  2.  ถายทอดความรูใหแกสมาชิกในกลุมได 
  3.  ประยุกตใชความรูเกี่ยวกบักฎการเคลื่อนที่ของนิวตนัในชีวิตประจําวันได 
 ดานทักษะกระบวนการ (P) 
  1.  ทํางานเปนกลุมได 
  2.  ออกแบบและทดลองที่กําหนดใหได 
  3.  สรุปผลและอธิบายผลการทดลองได 
  4.  นําเสนอขอมูลได 
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 ดานจิตวิทยาศาสตร (A) 
  1.  มีความอยากรูอยากเห็น สนใจใฝรูในสถานการณหรือเหตุการณที่กาํหนด 
  2.  มีความมุงมั่น อดทนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.  มีใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  4.  มีความละเอียดรอบคอบในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร 
  5.  มีความซื่อสัตยตอผลการทดลอง 
  6.  มีความสงสัยและกระตือรือรน ที่จะหาคําตอบ 
  7.  ยอมรับเมื่อมีประจักษพยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 

 
กระบวนการเรียนรู / กิจกรรม (5Es) 
 ชั่วโมงที่ 1- 2 
  1.  ขั้นสรางความสนใจ (Engage) 
   1.  เปดสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเร่ืองการเคลื่อนที่ในกฎขอที่ 2 ของนิวตัน 
ใหนกัเรียนดูประมาณ 3 – 5 นาที 
   2.  ใชคําถามกระตุนนกัเรียนใหเกิดการอภปิรายรวมกนัเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของรถ
ในสื่อการสอนที่ไดเปดใหดู  -  นักเรียนคิดวาทําไมรถถึงไดมีการเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา 
    - เหตกุารณที่ 1 กับเหตกุารณที่ 2  ตางกันอยางไร ใหนกัเรียนอภิปรายรวมกัน 
เปนตน 
  2.  ขั้นสํารวจคนหา (Explore) 
   3.  นักเรียนศึกษาขอมูลในกจิกรรม “นักแขงรุนเยาว”  
   4.  นักเรียนออกแบบการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
   5.  นักเรียนสรุปผลการทดลองพรอมทั้งขอเสนอแนะลงในกจิกรรมนกัแขง 
รุนเยาว 
  3.  ขั้นอธิบาย ( Explain) 
   6.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรางกราฟการเคลื่อนที่ดวยโปรแกรม SCILAB 

   7.  จับสลากแสดงลําดับการนําเสนอการทดลองตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ใน
กิจกรรม นักแขงรุนเยาว ของนักเรียนแตละกลุม 
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 ชั่วโมงที่ 3 -4 
  4.  ขั้นขยายความรู (Elaborate) 
   8.  ใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกบันิยามตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของ
นิวตัน 
   9.  นักเรียนฝกแกปญหาโจทยและสถานการณตางๆ ที่กําหนดให 
   10. นักเรียนทดสอบสมการและสรางกราฟการเคลื่อนทีด่วยโปรแกรม SCILAB  
   11. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการทดสอบสมการและการสราง
กราฟแสดงการเคลื่อนที่โดยใชความรูเร่ืองกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของ นิวตัน หนาชัน้เรียน  
  5. ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
   12.  นักเรียนทีเ่หลือ (ผูฟง) และครูรวมกันประเมินการนาํเสนอของเพื่อนๆ กลุมที่
ออกมานําเสนอในแบบประเมินการนําเสนอสถานการณที่เกี่ยวของกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่  2 
ของนิวตัน 
   13.  ครูผูสอนประเมินความถูกตองของสมการและการสรางกราฟการเคลื่อนที่ 
อีกครั้งหนึ่ง 
 
แหลงการเรยีนรู / สื่อการเรียนรู 
 1.  ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการเคลื่อนที่ในกฎขอที่  2  ของนิวตัน 
 2.  โปรแกรม SCILAB 
 
เอกสารการเรียน / ใบงาน / แบบฝกหัด 
 - กิจกรรมนักแขงรุนเยาว 
 
การประเมินผล 
 1.  แบบประเมินกิจกรรมการทดลองหรือสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของ 
นิวตัน 
 2.  แบบประเมินกิจกรรมนักแขงรุนเยาว 
 3.  คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด 
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 กลาววา   “เมื่อมีแรงลัพธซ่ึงมีขนาดไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุ จะทําใหวัตถุเกิดความเรงใน
ทิศเดียวกับแรงลัพธที่มากระทําและขนาดของความเรงนี้จะแปลผันตรงตรงกับขนาดของแรงลัพธและ
แปรผกผันกับมวลของวัตถุ” 
 ในกฎขอ 2 ของนิวตัน คําวาแรงลัพธจะพดูถึงแรงภายนอกที่กระทําวัตถุ โดยถา เปนแรงลัพธ
ที่กระทําตอมวล m แลวทําใหมวลมีความเรงคงที่   a   ดังรูปที่ 1 จะไดโดยทิศของแรงลัพธและความเรง
ของมวลจะไปทิศทางเดียวกนั 
 
                                         a1 

                      F1 

 
 

                                         a1 

                      F 

 
 

                                            a2 

                     F2                                
 
               ถา F1 > F2 แลว a1 > a2  เมื่อ m เทากัน 

                                            a2 

                     F                                
 
               ถา m1 > m2 แลว a1< a2  เมื่อ F เทากัน 

 
กําหนดให 
 a = ขนาดของความเรงของวัตถุ หนวยเปน m/s2 

 m = มวลของวัตถุ หนวยเปน kg 
 F = ขนาดของแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ หนวยเปนนิวตัว (N) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎขอ 2 ของนิวตัน 

m 

 m 

M1 

 M2 
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จากกฎขอที่ 2 จะไดวา 
    
                                                        a α F ………………………..(1) 
                                 และ              a α  l ……………………….. (2) 
 m  
 
 
                 เพราะฉะนั้น             a α F   
 m  
 
  
                 เพราะฉะนั้น           

m
FKa .

=     (k เปนคาคงตัวของการแปรผัน) 

 
     

k
maF =     ...........................................(3) 

 
นิยาม 
 แรง 1 นิวตัน คือแรงที่กระทําตอมวล 1 กิโลกรัม ทําใหมวลเกิดความเรง 1 m/s2 

  แทนคา M  =  kg, a  =  1 m/s2  และ  F = l N  ใน (3) จะได k = l  ดังนั้น แทนคา k กลับใน
สมการ (3) จะได 
   
      
 
ขอควรจํา 
 1.  F ตองเปนแรงลัพธเสมอ 
 2.  F กับ a ตองมีทิศเดียวกันเสมอ 
              
 
 
 
 

F    =   ma 
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ตัวอยางที่ 1   
 มวล  6  กิโลกรัม ตองการใหเคลื่อนที่ดวยความเรง  5  m/s2 จะตองออกแรงกระทําเทาใด  
(วาดรูปประกอบ) 
โจทยกําหนด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
วิธีทํา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตัวอยางที่ 2 
 แรงสองแรงมีขนาด 3 นวิตนั และ 4 นวิตนั กระทําตอวตัถุมวล 2 กิโลกรัม จะทําใหวัตถุ 
มีความเรงเทาใด ถา 
 ก. แรงทั้งสองกระทําในทิศเดยีวกัน 
 ข.  แรงทั้งสอบกระทําในทิศตรงขามกัน 
 ค. แรงทั้งสองกระทําในทิศตั้งฉากกัน 
โจทยกําหนด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
วิธีทํา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ตัวอยางขอคําถามที่เก่ียวของกับกฎการเคลื่อนท่ี 
ขอท่ี 2 ของนวิตัน 
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ตัวอยางที่ 3   
 ถาออกแรงกระทําตอวัตถุมวล  2  กิโลกรัม ทําใหวัตถุมีความเรง  4  m/s2 ถาใชแรงนี้กระทํา
ตอมวล  12  กโิลกรัม มวลนี้จะมีความเรงเทาใด  
 
โจทยกําหนด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
วิธีทํา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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               กลุมท่ี 1 
 

กิจกรรมนักแขงรุนเยาว วิชาฟสิกส 
เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีขอ 2 ของนิวตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบกิจกรรมการทดลอง โดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามกฎ 
 ขอที่ 2 ของนิวตัน (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
อุปกรณ 
 1.  เครื่องชั่งสปริง  1 อัน 
 2.  กลองกระดาษ   1  กลอง 
 
จุดประสงคการทดลอง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
วิธีการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตารางบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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กลุมท่ี 2 
 

กิจกรรมนักแขงรุนเยาว วิชาฟสิกส 
เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีขอ 2 ของนิวตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบกิจกรรมการทดลอง โดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามกฎ 
 ขอที่ 2 ของนิวตัน (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
อุปกรณ 
 1.  เครื่องชั่งสปริง  1 อัน 
 2.  รถจักรยาน    1  คัน 
 
จุดประสงคการทดลอง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
วิธีการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตารางบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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กลุมท่ี 3 
 

กิจกรรมนักแขงรุนเยาว วิชาฟสิกส 
เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีขอ 2 ของนิวตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบกิจกรรมการทดลอง โดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามกฎ 
 ขอที่ 2 ของนิวตัน (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
อุปกรณ 
 1.  เครื่องชั่งสปริง  1 อัน 
 2.  รถอะลูมิเนียม   1  คัน 
 
จุดประสงคการทดลอง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
วิธีการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตารางบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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กลุมท่ี 4 
 

กิจกรรมนักแขงรุนเยาว วิชาฟสิกส 
เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีขอ 2 ของนิวตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบกิจกรรมการทดลอง โดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามกฎ 
 ขอที่ 2 ของนิวตัน (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
อุปกรณ 
 1.  เครื่องชั่งสปริง  1 อัน 
 2.  แทงไม     1  อัน 
 
จุดประสงคการทดลอง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
วิธีการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตารางบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 114

กลุมท่ี 5 
 

กิจกรรมนักแขงรุนเยาว วิชาฟสิกส 
เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีขอ 2 ของนิวตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบกิจกรรมการทดลอง โดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามกฎ 
 ขอที่ 2 ของนิวตัน (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
อุปกรณ 
 1.  เครื่องชั่งสปริง  1 อัน 
 2.  ถุงทราย     1  ถุง 
 
จุดประสงคการทดลอง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
วิธีการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตารางบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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กลุมท่ี 6 
 

กิจกรรมนักแขงรุนเยาว วิชาฟสิกส 
เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีขอ 2 ของนิวตัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

............................................................................................................................................................. 
คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบกิจกรรมการทดลอง โดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามกฎ 
 ขอที่ 2 ของนิวตัน (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
อุปกรณ 
 1.  เครื่องชั่งสปริง  3 อัน 
 2.  ถุงทราย     3 ถุง 
 
จุดประสงคการทดลอง 

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

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

............................................................................................................................................................. 
สมมติฐาน 

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

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

............................................................................................................................................................. 
วิธีการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตารางบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินการทดลองเรื่อง ...............................................................กลุมท่ี ................................... 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

3 2 1 0 
     

การติดต้ังอุปกรณ     
       1.  กําหนดอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
       2.  ติดตั้งอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
       3.  เลือกใชอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
การกําหนดสมมติฐาน     
       1.  กําหนดสมมติฐานไดเหมาะสมกับเรื่องท่ีกําลังศึกษา     
       2.  กําหนดสมมติฐานไดจากพื้นฐานของความจริง     
       3.  สมมติฐานที่กําหนดสามารถหาคําตอบจากการทดลองไดจริง     
การบันทึกขอมูลการทดลอง     
       1.  ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองไดเหมาะสม     
       2.  ระบุหนวยการทดลองไดถูกตอง ชัดเจน และครบถวน     
       3.  บันทึกผลการทดลองไดถูกตอง     
การสรุปผลการทดลอง     
       1.  สรุปผลการทดลองจากขอมูลท่ีไดจริง     
       2.  สรุปผลการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม     
       3.  สรุปผลการทดลองดวยขอความกะทัดรัดและไดใจความ     
การนําเสนอขอมูล     
       1.  นําเสนอขอมูลดวยรูปแบบที่หลากหลาย นาสนใจ     
       2.  การเสนอขอมูลมีเนื้อหาครบถวยสมบูรณ     
       3.  น้ําเสียงและทวงทานาสนใจ     
     

เกณฑการประเมิน 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  0.00 – 15.00  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  15.01 – 25.00 หมายถึง  พอใจ 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  25.01 – 35.00 หมายถึง  ดีมาก 
          ลงช่ือ  ......................................................................... 
              (.......................................................................) 
                                       ผูประเมิน 
              ............/................/............ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   วิชาฟสกิส 
เร่ือง   แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่                                           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 ชื่อหนวยยอย กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขอที่ 3  ของนิวตัน  เวลา  2  ช่ัวโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระการเรียนรู 
 กฎการเคลื่อนที่ขอที่  3 ของนิวตัน  มใีจความวา “ทุกแรงปฏิกิริยาจะตองมีแรงปฏิกิริยา ที่มี
ขนาดเทากนั และมีทิศตรงขามเสมอ” เราเรียกแรงที่มากระทําตอวัตถุวา แรงกิริยา และเรียกแรงที่วตัถุ
โตตอบตอแรงที่มากระทํานีว้า แรงปฏิกิริยา 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตันได 
 2.  นํากฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตันไปใชในการแกโจทยปญหาที่กําหนดใหได 
 3.  ตั้งคําถามทางวิทยาศาสตรตามความสนใจ และที่สามารถสํารวจตรวจสอบได 
 4.  ตั้งสมมติฐานที่มีทฤษฏีรองรับคาดการณส่ิงที่จะคนพบ เพื่อนําไปสูการสํารวจ 
 5.  บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบครอบคลุมเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 6.  อธิบายผลการสํารวจอยางมีเหตุผล มีหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได สนับสนุนผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
 7.  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายดวยวาจาเกีย่วกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 

 ดานความรู (K) 
  1.  อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตันได 
  2.  บอกความหมายของแรงคูกิริยา – ปฏิกิริยา ได 
  3.  ถายทอดความรูใหแกสมาชิกในกลุมได 
  4.  ประยุกตใชความรูเกี่ยวกบักฎการเคลื่อนที่ของนิวตนัในชีวิตประจําวันได 
      ดานทักษะกระบวนการ (P) 
  1.  ทํางานเปนกลุมได  
  2.  ออกแบบและทดลองที่กําหนดใหได 
  3.  สรุปผลและอธิบายผลการทดลองได 
  4.  นําเสนอขอมูลได 
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 ดานจิตวิทยาศาสตร (A) 
  1.  มีความอยากรูอยากเห็น สนใจใฝรูในสถานการณหรือเหตุการณที่กาํหนด 
  2.  มีความมุงมั่น อดทนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.  มีใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  4.  มีความละเอียดรอบคอบในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร 
  5.  มีความซื่อสัตยตอผลการทดลอง 
  6.  มีความสงสัยและกระตือรือรน ที่จะหาคําตอบ 
  7.  ยอมรับเมื่อมีประจักษพยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 
 
กระบวนการเรียนรู / กิจกรรม (5Es) 
 ชั่วโมงที่ 1- 2 
  1.  ขั้นสรางความสนใจ (Engage) 
   1.  รับอาสาสมัครนักเรียนออกมาหนาหองเรียน  3  คน พรอมทั้งสาธิตการใชแรงดงึ
นักเรียนคนทีอ่ยูตรงกลาง  
   2.  ครูกระตุนนักเรียนใหเกดิการอภิปรายรวมกันเกี่ยวกบัการเคลื่อนที่ของนักเรียน 
ที่ออกมาสาธิตการทดสอบแรงคูกิริยา – ปฏิกิริยา  
  2.  ขั้นสํารวจคนหา (Explore) 
   3.  นักเรียนศึกษากิจกรรมแรงคูกิริยา - ปฏิกิริยา  
   4.  นักเรียนออกแบบการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3  
ของนิวตัน 
   5.  นักเรียนสรุปผลการทดลองพรอมทั้งขอเสนอแนะลงในกจิกรรมที่ไดออกแบบไว 
  3. ขั้นอธิบาย Explain) 
   6.  จับสลากแสดงลําดับการนําเสนอการทดลองตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดย
ใชโปรแกรม SCILAB  ในกิจกรรมของนักเรียนแตละกลุม   
  4.  ขั้นขยายความรู (Elaborate) 
   7.  ครูใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับนิยามตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 
ของนิวตัน 
   8.  นักเรียนฝกแกปญหาโจทยและสถานการณตางๆ ที่กําหนดให 
   9.  นักเรียนทดสอบสมการและสรางกราฟการเคลื่อนทีด่วยโปรแกรม SCILAB  

   10. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอการทดสอบสมการและการสราง
กราฟ  แสดงการเคลื่อนที่โดยใชความรูเร่ืองกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของ นิวตัน หนาชั้นเรียน  
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  5. ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
   11.  พรอมกันนั้นนักเรียนทีเ่หลือ (ผูฟง) และครูรวมกันประเมินการนาํเสนอของ
เพื่อนๆ กลุมที่ออกมานําเสนอในแบบประเมินการนําเสนอสถานการณที่เกี่ยวของกับกฎการเคลื่อนที่ขอที่  3 
ของนิวตัน 
   12.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน 
 
แหลงการเรยีนรู / สื่อการเรียนรู 
 1.  ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการเคลื่อนที่ในกฎขอที่  3  ของนิวตัน 
 2.  โปรแกรม SCILAB 
 
เอกสารการเรียน / ใบงาน / แบบฝกหัด 
 - ใบกจิกรรมแรงคูกิริยา - ปฏิกิริยา  

 

การประเมินผล 
 1.   แบบประเมินกิจกรรมการทดลองหรือสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 2.   คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   วิชาฟสกิส 
เร่ือง   แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่                                        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   
หนวยการเรียนรูท่ี 2 ชื่อหนวยยอย  การประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวัน   เวลา  4  ช่ัวโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระการเรียนรู 
 การนํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใชในชีวิตประจําวัน ตองพิจารณาวา 
  1.  มีแรงใดบางที่กระทําตอวตัถุ โดยเขียนภาพแรงทุกแรงพรอมทั้งทิศทางที่กระทําตอ
วัตถุทั้งหมดทีอ่ยูในระบบเดยีวกัน หรือเขยีนแยกเฉพาะแตละวัตถุก็ได 
  2.  ในกรณีไมอยูในทิศของการเคลื่อนที่ใหใชวิธีการทางเวกเตอรหาแรงลัพธของแรง 
ที่กระทําตอวตัถุ จากนั้นจึงใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตนัมาคํานวณหาปริมาณที่ไมทราบตอไป 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  นํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใชในการแกโจทยปญหาที่กําหนดใหได 
 2.  ตั้งคําถามทางวิทยาศาสตรตามความสนใจ และที่สามารถสํารวจตรวจสอบได 
 3.  ตั้งสมมติฐานที่มีทฤษฏีรองรับคาดการณส่ิงที่จะคนพบ เพื่อนําไปสูการสํารวจ 
 4.  บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบครอบคลุมเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 5.  อธิบายผลการสํารวจอยางมีเหตุผล มีหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได สนับสนุนผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
 6.  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและอธิบายดวยวาจาเกีย่วกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 ดานความรู 
  - การประยุกตและใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแกปญหาโจทยในชวีิตประจําวนั 
 ดานทักษะกระบวนการ 
  1.  ทํางานเปนกลุมได 
  2.  ออกแบบและทดลองที่กําหนดใหได 
  3.  สรุปผลและอธิบายผลการทดลองได 
  4.  ประยุกตและแกปญหาสถานการณตางๆ ที่กําหนดใหได 
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กระบวนการเรียนรู / กิจกรรม (5Es) 
 ชั่วโมงที่ 1- 2 
  1.  ขั้นสรางความสนใจ (Engage) 
   1.  นํากลองบรรจุวัสดุใหมนี้ําหนกัพอประมาณมาวางบนฟองน้ําเพื่อใหเห็นแรงกด
ของกลอง 
   2.  ใชคําถามกระตุนนกัเรียนใหเกิดการอภปิรายรวมกนัเกี่ยวกับการสาธิตที่แสดงอยู 
  2.  ขั้นสํารวจคนหา (Explore) 
   3.  นักเรียนศึกษาสื่อการสอนเรื่อง การประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
   4.  นักเรียนทดลองแกโจทยปญหาที่กําหนดไวในสื่อการสอน 
  3.  ขั้นอธิบาย (Explain) 
   5.  จับสลากสุมนักเรียนประมาณ  3- 4 คน  ออกมาอธิบายการแกโจทยปญหาที่
กําหนดให 
   6.  นักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแกโจทยปญหาที่กําหนดใหในลักษณะตางๆ  
   7.  นักเรียนแตละกลุมเขียนแผนที่ความคิด (Mind mapping) เพื่อสรุปเกีย่วกับกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันลงในกระดาษ  A4  ที่แจกให 
 ชั่วโมงที่ 3 -4 
  4.  ขั้นขยายความรู (Elaborate) 
   8.  นักเรียนแตละกลุมออกแบบการทดลองโดยการประยุกตใชความรูเร่ืองกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน โดยสามารถทดสอบสมการและสรางกราฟแสดงการเคลื่อนที่ดวยโปรแกรม 
SCILAB 
   9.  นักเรียนแตละกลุมรวมกนัระดมความคดิและสรุปผลการทดลองที่ได 
   10. นักเรียนนาํเสนอการออกแบบการทดลองในรูปคอมพิวเตอรมัลตมิีเดียหรือ
รูปแบบอื่นๆ  
   11. นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอการทดสอบสมการและการสราง
กราฟแสดงการเคลื่อนที่โดยใชความรูเร่ืองกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมาประยุกตใช 
  5.  ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
   12.  พรอมกันนั้นนักเรียนทีเ่หลือ (ผูฟง) และครูรวมกันประเมินการนาํเสนอของ
เพื่อนๆ กลุมที่ออกมานําเสนอในแบบประเมินการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
   13.  ครูผูสอนประเมินความถูกตองของสมการและการสรางกราฟการเคลื่อนที่ 
อีกครั้งหนึ่ง 
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แหลงการเรยีนรู / สื่อการเรียนรู 
 -  ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส เร่ือง การประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 
เอกสารการเรียน / ใบงาน / แบบฝกหัด 
 - ใบกจิกรรมเรื่องการประยกุตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 
การประเมินผล 
 -  แบบประเมินกิจกรรม การประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125

 
 
คําชี้แจง : ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยกนัออกแบบการทดลองการเคลื่อนที่ ในชีวติประจําวนั โดยนํา
ความรูและทฤษฎีเกีย่วกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน อธิบายและสรางแบบจําลองการเคลื่อนที่ของ
สถานการณนัน้ๆ ดวยโปรแกรม SCILAB 
 
 
   
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมการประยุกตใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

สถานการณ 

ปริมาณทางฟสิกส 

ออกแบบการทดลอง 

ตารางบันทึกผล 

สรุปผลการทดลอง 
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แบบประเมินการทดลองเรื่อง ............................................................... กลุมท่ี ................................... 
 

ระดับคะแนน 
รายการประเมิน 

3 2 1 0 
     

การติดต้ังอุปกรณ     
       1.  กําหนดอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
       2.  ติดตั้งอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
       3.  เลือกใชอุปกรณการทดลองไดถูกตอง     
การกําหนดสมมติฐาน     
       1.  กําหนดสมมติฐานไดเหมาะสมกับเรื่องท่ีกําลังศึกษา     
       2.  กําหนดสมมติฐานไดจากพื้นฐานของความจริง     
       3.  สมมติฐานที่กําหนดสามารถหาคําตอบจากการทดลองไดจริง     
การบันทึกขอมูลการทดลอง     
       1.  ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองไดเหมาะสม     
       2.  ระบุหนวยการทดลองไดถูกตอง ชัดเจน และครบถวน     
       3.  บันทึกผลการทดลองไดถูกตอง     
การสรุปผลการทดลอง     
       1.  สรุปผลการทดลองจากขอมูลท่ีไดจริง     
       2.  สรุปผลการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม     
       3.  สรุปผลการทดลองดวยขอความกะทัดรัดและไดใจความ     
การนําเสนอขอมูล     
       1.  นําเสนอขอมูลดวยรูปแบบที่หลากหลาย นาสนใจ     
       2.  การเสนอขอมูลมีเนื้อหาครบถวยสมบูรณ     
       3.  น้ําเสียงและทวงทานาสนใจ     
     

เกณฑการประเมิน 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  0.00 – 15.00  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  15.01 – 25.00 หมายถึง  พอใจ 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  25.01 – 35.00 หมายถึง  ดีมาก 
          ลงช่ือ  ......................................................................... 
              (.......................................................................) 
                                       ผูประเมิน 
              ............/................/............ 



 127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
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ขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

รายวิชาฟสิกส  รหัสวิชา  40101         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน           เวลา  60  นาที 
 

คําชี้แจง 
 1.  ขอสอบฉบับนี้มีจํานวน 6 หนา 
 2.  ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน 
  ตอนที่ 1  แบบปรนัย จํานวน 18 ขอ ใหนักเรียนตอบลงในกระดาษคําตอบ 
  ตอนที่ 2  แบบอัตนัย 5 ขอ ใหนักเรยีนเขยีนแสดงวิธีทําลงในกระดาษคําตอบใหถูกตอง 
 3.  กอนออกจากหองสอบตองคืนขอสอบนี้แกกรรมการคุมสอบ 
 
มาตรฐานที่วัดและประเมินผล 
 มาตรฐานที่ ว 4.2.1 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.  อธิบายที่มาของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันได 
 2.  นํากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใชในการแกโจทยปญหาที่กําหนดใหได 
 3.  ตั้งคําถามทางวิทยาศาสตรตามความสนใจ และที่สามารถสํารวจตรวจสอบได 
 4.  ตั้งสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับคาดการณส่ิงที่จะคนพบ เพื่อนําไปสูการสํารวจ 
 5.  อธิบายผลการสํารวจอยางมีเหตุผล มีหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได สนับสนุนผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
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ตอนที่ 1 
คําชี้แจง  จงเลอืกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพยีงขอเดียว 
 
ดานความรู – ความจํา 
 
1.  “มวล”  ในทางฟสิกส มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. ปริมาณเนื้อสารที่มีอยูในวัตถุ 
 ข. ความหนาแนนของวัตถุ 
 ค. น้ําหนกัของวตัถุ 
 ง. ปริมาณที่บอกวาวัตถุใดมีความเฉื่อยมากหรือนอย 
2.  กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตัน มีช่ือเรียกอกีอยางหนึ่งวา “กฎความเฉื่อย” มีความหมายตามขอใด 
 ก. วัตถุมีความเฉือ่ยตอการเปลีย่นความเร็ว 
 ข. วัตถุมีความเฉือ่ยตอการเปลีย่นความเรง 
 ค. วัตถุมีความเฉือ่ยตอการเปลีย่นสภาพการเคลื่อนที่ 
 ง. ถูกทุกขอ 
3.  วัตถุที่อยูในสภาพสมดุล ตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
 (1) หยุดนิง่      (2) เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว 
 (3) เคลื่อนที่ดวยความเรงคงตัว (4) หมนุดวยอัตราการหมุนคงตัว 
    ขอใดถูกตอง 
 ก. ขอ (1) และ (2)    ข. ขอ (1) และ (4) 
 ค. ขอ (1), (2) และ (3)   ง. ขอ (1), (2) และ (4) 
 
ความเขาใจ 
4.  ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. มวลมีคาคงตัว สวนน้ําหนักมีคาเปลี่ยนไปตามคา g 
 ข. แรงเปนปริมาณที่ทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
 ค. ถามีแรงกระทาํตอวัตถุแลววตัถุเคลื่อนที่ วัตถุจะเคลื่อนทีไ่ปตามทิศของแรงลัพธเสมอ 
 ง. ถูกทุกขอ 
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5.  เม่ือออกแรงผลักวัตถุ แตวัตถุไมเคล่ือนท่ี แสดงวา 
 (1) ไมมแีรงกระทําตอวัตถุ 
 (2) แรงลัพธทีก่ระทําตอวตัถุเปนศูนย 
 (3) วัตถุไมเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ 
   ขอใดถูกตอง 
 ก. ขอ (1), (2)      ข. ขอ (2), (3) 
 ค. ขอ (1), (3)      ง. ถูกทุกขอ 
6.  ขอใดไมใชลักษณะของแรงตามกฎขอ 3 ของนิวตัน 
 ก. เปนแรงสองแรงที่มีขนาดเทากัน แตทิศตรงขามกัน 
 ข. เปนแรงที่กระทําบนวัตถุคนละกอน 
 ค. เปนแรงที่ทําใหแรงลัพธบนวัตถุเปนศูนย 
 ง. เปนแรงที่เกิดขึ้นไดทั้งวัตถุสัมผัสกันและไมสัมผัสกัน 
    นําไปใช 
7.  นักดิ่งพสุธาคนหนึ่ง เมื่อกางรมชูชีพออกเขาจะเคลื่อนที่ลงมาดวยความเรงคงตัว ขอใดกลาว 
ไดไมถูกตอง  
 ก. ตองมีแรงกระทาํตอนักดิ่งพสุธาในทิศขึ้นและลง 
 ข. แรงลัพธที่กระทําตอนักดิ่งพสุธาคือแรงดึงดูดของโลก 
 ค. ขนาดของการกระจัดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิม่ขึ้น 
 ง. ขนาดของความเรงเปนศูนย 
8.  จากรูปที่กําหนดให 
        กําหนด W =  น้ําหนกัคอมพิวเตอร 

        F =  แรงมือยกคอมพิวเตอร  
     F       (คอมพิวเตอรยังไมเคลื่อนที)่ 
         N = แรงปฏิกิริยาของพื้น 
  W       R = แรงที่คอมพิวเตอรดึงมอื 
 
แรงคูใดเปนแรงคูกิริยา – ปฏิกิริยาตามกฎขอ 3 ของนิวตนั 
 ก. F  กับ R      ข. W  กับ N 
 ค. W  กับ F     ค. R  กับ N 
 



 131

9.  วัตถุกอนหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือบนพื้นราบ นกัเรียนคิดวาแรงเสียดทานจะมทีิศทางใด 
 ก. ทิศเหนือ       ข. ทิศใต 
 ค. ทิศตะวนัออก      ง. ทิศตะวนัตก 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
10. สมจุกไดทดลองปลอยกอนหินใหตกลงจากที่สูงจากตึกสูง 10 เมตร นักเรียนคดิวาความเร็วของกอน   
     หินนี้จะเปนไปตามขอใด (g = 10 m/s 
 ก. เพิ่มขึ้นวนิาทลีะ 10 m/s    ข. ลดลงวินาทีละ 10 m/s 
 ค. เปนศูนยเมื่อกระทบพื้น    ง. มากที่สุด ณ จดุปลอย 
11. บอยโยนลกูบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง นักเรียนคิดวาความเร็วของลูกบอลจะเปนไปตามขอใดขณะถึงจุด 
      สูงสุด 
 ก. ทั้งความเร็วและความเรงเปนศูนย   
 ข. ความเร็วเปนศนูยแตความเรงไมเปนศูนย 
 ค. ความเรงเปนศนูยแตความเรว็ไมเปนศูนย 
 ง. ทั้งความเร็วและความเรงไมเปนศูนย 
12. สมจี๊ดเริ่มปนจักรยานดวยความเร็ว 2 m/s เมื่อเวลาผานไป 10 วนิาที สมจี๊ดก็ยังคงปนจักรยานดวย 
     ความเร็ว m/s จากสถานการณที่กําหนด นักเรียนคิดวา ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. สมจี๊ดเริ่มปนจกัรยานดวยความเร็วตน 0 m/s  
 ข. สมจี๊ดปนจกัรยานดวยความเร็วคงตัว 
 ค. สมจี๊ดปนจกัรยานดวยความเร็วสูงสุด 2 m/s 
 ง. สมจี๊ดปนจกัรยานดวยความเรง 2 m/s2 

ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 พิจารณารูป พรอมทั้งตอบคําถาม ขอ 13 – 15 
 
  F 
 
            f 
 
 
 
 

Mg =10kg 



 132

13. จากรูปขอใดตรงกับกฎขอที่ 1 ของนิวตนั 
 ก. วัตถุจะคงสภาพอยูนิ่ง หรือสภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวในแนวตรง นอกจากจะม ี
  แรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุนัน้  
 ข. เมื่อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวตัถุ จะทําใหวตัถุเคลื่อนที่ดวยความเรงในทิศ 
  เดียวกับแรงลัพธ 
 ค. ทุกแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเทากัน และทิศตรงขามเสมอ 
 ง. ถูกทุกขอ 
14.  จากรูป สามารถใชกฎขอ 2 อธิบายการทดลองนี้ไดตรงกับขอใด 
 ก. วัตถุจะคงสภาพอยูนิ่ง หรือสภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวในแนวตรง นอกจากจะม ี
  แรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุนัน้ 
 ข. เมื่อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวตัถุ จะทําใหวตัถุเคลื่อนที่ดวยความเรงในทิศ 
  เดียวกับแรงลัพธ 
 ค. ทุกแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยาที่ขนาดเทากัน และทศิตรงขามเสมอ 
 ง. ถูกทุกขอ 
15.  จากรูป สามารถใชกฎขอ 3 อธิบายการทดลองนี้ไดตรงกับขอใด 
 ก.  วัตถุจะคงสภาพอยูนิ่ง หรือสภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวในแนวตรง นอกจากจะม ี
  แรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวัตถุนัน้ 
 ข. เมื่อมีแรงลัพธที่ไมเปนศูนยมากระทําตอวตัถุ จะทําใหวตัถุเคลื่อนที่ดวยความเรงในทิศ 
  เดียวกับแรงลัพธ 
 ค. ทุกแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยาที่ขนาดเทากัน และทศิตรงขามเสมอ 
 ง. ถูกทุกขอ 
ทักษะการกําหนดและควบคมุตัวแปร  
พิจารณาขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามขอ 16 – 18 
 “ออกแรงขนาด 10 กระทําตอวัตถุมวล 2 กโิลกรัม เพื่อทดสอบหาความเรงของวัตถุ” 
16.  ตัวแปรตนคือขอใด 
 ก. แรงที่กระทําตอวัตถุ     ข. ความเร็วของวตัถุ 
 ค. ความเรงของวตัถุ     ง. มวลของวัตถุ 
17.  ตัวแปรตาม คือ ขอใด 
 ก. ขนาดแรงที่กระทําตอวัตถุ   ข. ขนาดความเรว็ของวัตถุ 
 ค.  ขนาดความเรงของวัตถุ    ง. ขนาดมวลของวัตถุ 
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18.  ตัวแปรควบคุม คือ ขอใด 
 ก. มวล แรง       ข. มวล แรง ระยะทาง 
 ค. มวล แรง ระยะทางเวลา    ง. มวล แรง ระยะทาง เวลา พืน้ผิวของวัตถุ 
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ตอนที่ 2 ขอสอบอัตนัย 
คําชี้แจง  จงแสดงวิธีทําใหถูกตอง 
ทักษะการทดลอง 
 จากการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวราบ สามารถสรางกราฟดวยโปรแกรม SCILAB 
ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  จากกราฟเปนการทดลองเพื่อแสดงความสัมพันธของ ........................................................................ 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
 
20.  จงออกแบบวิธีการทดลอง .................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................................................. 
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21.  จงออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง พรอมทั้งนําขอมูลจากกราฟแสดงลงในตารางบันทึกผล 
       ใหถูกตอง 
       ............................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................      
       ............................................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................................ 
                     
ทักษะการตีความขอมูลและสรุปขอมูล 
22.  ออกแรงกระทําตอวัตถุมวล 50 กิโลกรัม ทําใหมวลเคลื่อนที่โดยมีความเร็วสัมพนัธกับเวลา  ดัง 
       กราฟที่กําหนดให จงหาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุในหนวยนวิตัน 
 
 
                   20 
 
                   10 
 
 
                  0        5      10                       เวลา (s) 
                   
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
23.  วัตถุมวล 10 กิโลกรัม ถูกดึงจากจุดหยดุนิ่งดวยแรงคงที่ขนาด 150 นิวตัน ในทิศทํามุม 60 องศากับ 
       แนวราบ ใหเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบจนมีความเรว็ 10 เมตรตอวินาที ในเวลา 10 วินาที จงหาขนาด 
       ของแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่ของวัตถุในครั้งนี้   (พรอมทั้งวาดรูปประกอบ) 
       ......................................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................................... 
       ........................................................................................................................................................ 

ความเร็ว(m/s) 
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แบบวัดจิตวิทยาศาสตร 
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แบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้ พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย ลงใน 
 ชองที่ตรงกับความตองการของตนเอง 
 

ความคิดเห็น 
ขอที่ รายการประเมิน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
 ดานความอยากรูอยากเห็น   

1 นักเรียนรูสึกตื่นเตนที่จะไดเรียนรูและรับรูสิ่งใหมๆ   
2 นักเรียนรูสึกเฉยๆ กับการเรียนรูสิ่งใหมๆ   
3 นักเรียนชอบซักถามผูอื่นเสมอเมื่ออยากรูหรือไมเขาใจ   
 ดานความเพียรพยายาม   

4 นักเรียนมีความพยายามจะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี   
5 ถาเกิดปญหาหรือทําการทดลองไมสําเร็จทําใหนักเรียนเบื่อไมอยากทําการ

ทดลองตอ 
  

6 นักเรียนตรวจสอบและคนควาหาขอมูลดวยตนเองทุกครั้ง   
 ดานความมีเหตุผล   

7 นักเรียนชอบการเรียนรูดวยการใชคําถามวาทําไม   
8 นักเรียนตองการทราบการเกิดปรากฏการณตางๆ ทางธรรมชาติ ดวยอธิบายหรือ

ใหความรูที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 
  

9 นักเรียนเช่ือในโชคลาง คําทํานาย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ   
 ดานความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ   

10 กอนการเชื่อหรือตัดสินใจเรื่องใดนักเรียนคิดกอนเสมอ   
11 นักเรียนเปนคนที่ตัดสินใจดวยตนเองอยางรวดเร็วขาดการไตรตรอง   
12 นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกผลการทดลอง   

 ดานความซื่อสัตย   
13 นักเรียนบันทึกขอมูลการทดลองที่ไดจริงๆ ไมมีการปรุงแตงขอมูล   
14 นักเรียนยอมรับและเชื่อมั่นผลการทดลองที่ไดเสมอ   
15 นักเรียนวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองโดยพยายามหาเหตุผลอางอิง

ประกอบ 
  

 ดานความสงสัยและกระตือรือรนในการหาคําตอบ   
16 นักเรียนมีความกระตือรือรนในผลการทดลองที่ได   
17 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการแกปญหาและสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย   
18 นักเรียนสนุกกับการคนหาคําตอบดวยวิธีการตางๆ   
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ความคิดเห็น 
ขอที่ รายการประเมิน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
 ดานใจกวางและเต็มใจรับฟงสิ่งใหมๆ   

19 นักเรียนยินดีรับฟงและเห็นดวยเมื่อมีคําอธิบายใหมที่ถูกตองและนาเชื่อถือ   
20 นักเรียนยินดีรับรู และเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา   
21 นักเรียนมีการยอมรับเมื่อมีประจักษพยานหรือเหตุผลเพียงพอ   
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล       นางสาวรัตนตกิาญ  สุทธิเกิด 
วันเดือนปเกดิ       29  พฤศจิกายน  2521 
สถานที่เกิด       ตําบลเขาพนม  อําเภอเขาพนม  จังหวดักระบี่ 
สถานที่ปจจุบัน      100  หมู 3  ตําบลนครชัยศรี  อําเภอนครชัยศรี  
        จังหวดันครปฐม  73120 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบุัน   ครูผูชวย 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     โรงเรียนเพิ่มวทิยา 
        100  หมู 3  ตําบลนครชัยศรี  อําเภอนครชัยศรี   
        จังหวดันครปฐม  73120 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2533     ประถมศึกษาปที่ 6  
        จากโรงเรียนบานเขาพนม  อําเภอเขาพนม   
        จังหวดักระบี ่
 พ.ศ. 2539     มัธยมศึกษาปที่ 6 
        จากโรงเรียนอาํมาตยพานิชนกุูล  อําเภอเมือง   
        จังหวดักระบี ่
 พ.ศ. 2543     วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) เอกฟสิกส 
        จากมหาวิทยาลัยทักษณิ   
        อําเภอเมือง  จงัหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2544     ประกาศนยีบตัรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครูวทิยาศาสตร 
        จากมหาวิทยาลัยศิลปากร   
        อําเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2550     กศ.ม. (เอกการมัธยมศึกษา) การสอนวิทยาศาสตร 
        จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        กรุงเทพมหานคร 
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