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   The purpose of  this research was to study on Achievment in Physic and  critical   
thinking of  mathayomsuksa  IV  Student  by  using  Physic Instructional Package of PDCA. 
 
   The sample of this research were 30 mathayomsuksa  IV  students in the first 
semester of academic year 2006 at  Panyaworakun school, Bangkae  Bangkok. They are 
selected by random sampling technique. Teaching  by using Physic Instructional Package 
of PDCA.By using One Group Pretest – posttest Design. Instruments  Used in this research  
were critical thinking and achievement in Physic tests. The obtained  data were analyzed by 
t-test Dependent Sample or Correlated Sample. 
 
   The finding were as follow : 
   1. The achievement  in Physic of students were the last study higher than the first 
at the .01 level of significance. 
   2. The Critical  thinking of students were The last study higher than the first at the 
.01 level of  significance. 
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คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนการแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆของ รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  
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ซึ่งความรูที่เปนประโยชนตอการทาํสารนพินธและขอขอบพระคุณผูเชีย่วชาญทุกทานที่ไดกรุณาตรวจ
แนะนาํและใหคําปรึกษาพรอมแนวทางในการแกไขปรับปรุงเครื่องมือในการทําการวจิัย อันสงผลให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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อันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี ้ขอมอบแดผูมีพระคุณและบุคคลที่ผูวิจัยเคารพทกุทาน   ตลอดจนรุนพี่  
เพื่อน  และรุนนอง  เอกการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร)  ที่เปนกําลงัใจและชวยเหลือเปน
อยางดีในการทําสารนิพนธฉบับนี้จนสําเรจ็ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 
  
              หลังจากมกีารปฏิรูปการศึกษาขึ้นในพทุธศักราช 2542 มาตรา 22 ไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาดังนี้ “ตองยึดหลกัวา ผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรู และพัฒนาตนเองไดและถอืวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและตามศักยภาพ” อีกทัง้วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมบีทบาทสาํคัญเพิม่ข้ึนเพื่อใหทนักับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  โลกของการเรยีนรูก็เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เปลี่ยนทั้งความคิด 
วิธีคิด รูปแบบวิธีการ เทคนิค และผลผลิตทีเ่กิดขึ้น รวมทัง้องคความรูที่มากมายเปนแรงกดดันให
มนุษยตองคิดคนนวัตกรรมใหมๆสําหรับยนยอเวลาการเรียนรูใหส้ัน กระชับ แตมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล นวัตกรรมใหมๆนี้เองที่จะชวยยอโลกการเรียนรูที่มนุษยยุคเดิมตองใชตนทุนเวลาศกึษากัน
อยางยาวนาน ใหเหลือภายในเวลาที่ไมมากมายอะไรนักสําหรับการเรียนรูในแตละเรื่อง โดยมี
จุดมุงหมายไปที่ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสรางความเขมแข็งทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับ
ประเทศไดดวยการปฏิรูปการศึกษา จงึไดกําหนดแนวทางในการที่จะพัฒนาใหคนในประเทศเปนผูที่มี
ความสามารถในการประยุกตใช และพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทัง้เสริมสราง
ใหบุคคลมีความคิดแบบวิทยาศาสตร โดยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ใหมีการผสมผสาน
ระหวางความรู ทักษะและประสบการณ ใหมีการลงมือปฏิบัติดวยตนเองและตระหนักถงึความสาํคัญ
ของวิทยาศาสตรการใชประโยชนจากความคิดใหม  ใหเกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง   
ส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรม จึงไดกําหนดการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรูดวยกาย ดวยใจ 
และดวยสติปญญา ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง โดยการเชื่อมโยงกบั
ส่ิงแวดลอมรอบตนเอง จินตนาการ ความคิด ปญญา และบนรากฐานความจริง เพือ่ใหสามารถสะสม
องคความรู และพฒันาตนเองใหสมบูรณ กระบวนการเรยีนรูจะเกิดขึ้นไดอยางมพีลัง เมื่อผูเรียนได
เรียนรูอยางมสีวนรวม (Participatory Learning) อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางสรรค
ดวยตนเอง และมีโอกาสในการเลือกเรียน รวมทั้งเขาใจระบบงานของตนเอง ทาํใหมีความหมายและ
สรางความพงึพอใจเปนแรงใฝสัมฤทธิท์ี่ดี ทําใหผูเรียนไดรับความรูใหมๆ ไดมากยิง่ขึ้น ดังนั้น ครูจึงมี
หนาที่ในการจดัการเรียนรูเพือ่ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถดานตางๆ  โดยบทบาทของครูเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาความสามารถทางการคดิของผูเรียน ดังนัน้การเตรียมคน
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ใหกาวไปใหทนักับความเจรญิกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนสิ่งสาํคัญมาก ตองสราง
คนใหเปนผูรูจกัคิดอยางรอบคอบ เกี่ยวกับปญหาตางๆทีเ่ขามาเกี่ยวของกับเขา  มทีักษะการคิด
ระดับสูง นัน่คอืการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เปนการคิดที่มีเหตุผลโดยผานการ
พิจารณาไตรตรองดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตรอยางรอบคอบมีหลักเกณฑ มีหลักฐานที่เชื่อถือได
เพื่อนาํไปสูการสรุปและตัดสินใจที่มปีระสิทธิภาพวาสิ่งใดถูกตอง ส่ิงใดควรเชื่อ   ส่ิงใดควรเลือก หรือ
ส่ิงใดควรทํา ซึง่การคิดอยางมีวิจารณญาณนี้เองจงึเหมาะสมกับครูวทิยาศาสตรเปนอยางมากเพราะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้นตองใชความคิดอยางมวีิจารณญาณ               มาตรวจสอบ
สมมติฐานตางๆ จึงไมสามารถแยกความคิดอยางมวีิจารณญาณออกจากกระบวนการจัดการเรียนรู
ทางวทิยาศาสตรได ดังนั้นการพัฒนาใหผูเรียนเปนผูที่มคุีณภาพชีวติที่ดีตามความคาดหวงัของ
หลักสูตรไดนัน้จําเปนตองพฒันากระบวนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียน รูจัดคิด รูจกัทํา รูจัก
แกปญหา รูจักพัฒนาตนและมีเจตคติทีดี่ตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  
               ชุดกิจกรรมเปนอีกวธิีหนึ่งทีน่ํามาใชในการเรียนการสอนวทิยาศาสตรเพราะชุดกิจกรรมเปน
นวัตกรรมทางการศึกษา นวตักรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม รูปแบบใหม วิธกีารใหม       
เทคนิคใหม แนวทางใหม ผลผลิตใหม ที่ไดปรับประยุกต สรางสรรค และพัฒนา ทัง้จากการตอยอดภูมิ
ปญญาเดิมหรือจากการคิดคนขึ้นมาใหมดวยภูมิปญญาใหมใหเกิดสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาใน
ระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั  ชุดกิจกรรมที่ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรูที่
กําหนดไวในบทเรียนแตละบทเรียนดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ ซึง่ชุดกิจกรรมจะ
ชวยใหใชเวลานอยลงในการเสนอขอมูลตางๆชวยใหการเรียนเปนอิสระและมีสวนรวมในการเรียนการ
สอนมากขึ้นดวย โดยผูสอนจะเปนผูสรางโอกาสทางการเรียนการสอน มีกิจกรรมสําหรับผูเรียนเปน
รายบุคคลเปนรายกลุมซึง่ผูเรียนจะดําเนนิการเรียนจากคําแนะนําที่ปรากฏอยูในชุดกิจกรรมเปนไป
ตามลําดับข้ันตอน ซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูและความสามารถใหกับนกัเรียน โดยเริม่จากเนื้อหาสาระ
ที่งายๆไปสูเนือ้หาที่ยากขึ้นไปตามลําดับ เปนบทเรียนทีส่รางขึ้นโดยกาํหนดเนื้อหา วัตถุประสงค 
วิธีการ และสือ่การเรียนการสอนไวลวงหนา ผูเรียนสามารถศึกษา คนควา และประเมนิผลการเรียน
ดวยตนเองตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลชวยใหผูเรียนสามารถ
ประกอบกิจกรรมการเรียนดวยตนเองมากกวาที่ครูบอกหรือกําหนดให ซึง่สอดคลองกับธรรมชาติของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีอ่ยากรู อยากเห็น อยากคิดคนในสิง่ตางๆ การจัดกิจกรรมใหนกัเรียนไดมี
สวนรวมในการเรียนไดคิด ไดทดลองไปทลีะขั้นตอนและทราบผลการกระทาํของตนเอง ตรงกับแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนแบบบลูม ทีก่ลาววา การจัดกจิกรรมใหนกัเรียนไดปฏิบัติตามทีก่ารเรียนรูได
เร็วและประสบความสาํเร็จสูง ทําใหเกิดความพึงพอใจตนเองไดในที่สุด (Bloom. 1976:72-74) 
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               จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจยัจึงไดสรางชดุกิจกรรมฟสิกส PDCAข้ึนเพื่อ
พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดวยกระบวนการแบบ PDCA ไดแก   

         1  ข้ันวางแผน (P = Plan) 
         2  ข้ันปฏิบัติ  (D = Do) 
         3  ข้ันตรวจสอบ  (C = Check) 
         4  ข้ันปรับปรุงแกไข  (A = Action) 

               ในหนวยการเรียนรู แรง มวล และกฏการเคลือ่นที ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา  
            ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังนี ้

        1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่4         
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  

         2.  เพื่อศึกษาการคิดอยางมวีิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 4        
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
           การศึกษาคนควาครั้งนีม้ีความสําคัญดังตอไปนี้ 

        1.  ไดตัวอยางชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
          2.  ผลการวิจยัในครั้งนี้ ทําใหทราบผลการเรียนรู ดานผลสัมฤทธิ์ และการคิดอยางมี

วิจารณญาณ โดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
        3.  เปนแนวทางสาํหรับครูในการวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสรมิใหนกัเรียนได

พัฒนาทักษะกระบวนการคดิอยางมวีิจารณญาณ 
 
ขอบเขตการศึกษาคนควา 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   ประชากร  

                     ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้ เปนนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4                 
โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา  2549            
จํานวน  2  หองเรียน  จาํนวนนักเรียนทั้งสิ้น  76  คน 
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 กลุมตัวอยาง 
                 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปที่ 
4  โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานครเปนการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธกีารสุมเปนระบบ ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน จาํนวน
นักเรียน  30  คน 
 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการศกึษาคนควา 

        ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดใชเวลาในการทําการทดลองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 
2549 ใชเวลาในการทดลอง 16 คาบ คาบละ 60 นาท ี
  

  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
 เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอนโดยใชชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA คือเนื้อหากลุมสาระการ
เรียนรูวทิยาศาสตรเร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่ประกอบดวยเนื้อหา  4  หนวยการเรียน 
ดังตอไปนี้ 
 หนวยที่ 1  แรง และ แรงเสียดทาน 
     หนวยที่ 2 กฏการเคลื่อนที่ของนวิตัน และกฏแรงดึงดดูระหวางมวลของนิวตนั 

   หนวยที่ 3 น้ําหนกั จุดศนูยกลางมวล และจุดศูนยกลางความโนมถวง  
   หนวยที่ 4 การนาํกฏการเคลื่อนที่ของนวิตันไปใช 

 
 ตัวแปรที่ศกึษา 

   ตัวแปรตน   คือ  การเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  
       ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสและการคิดอยางมวีิจารณญาณ  

 
            นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ชุดกจิกรรมฟสกิส PDCA หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ไดจัดกิจกรรมใหนกัเรียนได
พัฒนาความสามารถที่มีอยูภายในตนเองของแตละบุคคล โดยการจดักิจกรรมการเรียนที่ใหนักเรยีน
ทําการศึกษาเนื้อหาสาระเกีย่วกับเร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่กิจกรรมที่กําหนดไวในชุด
กิจกรรมแตละชุดผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนในชุดกิจกรรม 
และมีครูใหคําปรึกษา โดยมข้ัีนตอนแบงเปน 4 ข้ันตอนคอื  

   ข้ัน P คือข้ันที่ตองการใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา สาระการเรียนรู ของแตละหนวยการเรียนรู  
       ข้ัน  D คือข้ันที่ตองการใหผูเรียน สามารถปฏิบัติตามได และสามารถนาํไปประยุกตใช

กับชีวิตประจาํวันได 
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        ข้ัน C คือข้ันทีผู่เรียนสามารถประเมินตนเองวามีความรูความเขาใจในเนื้อหาของแตละ
หนวยการเรียนรูมากนอยเพยีงใด 

    ข้ัน A คือข้ันที่ผูเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
ซึ่งลักษณะของชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA นี้ประกอบดวย 
                        1.1  ชื่อชุดกิจกรรม  
 1.2  ขอแนะนาํการใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
 1.3  การประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 1.4  โครงสรางชุดกิจกรรม PDCA แบงได 3 ข้ันดังนี ้

   ข้ันที ่1 ข้ันสงเสริมความรอบรู ประกอบดวยกิจกรรม 
                ก.  รูไหม : ฉลาดรู  ซึ่งเปนกจิกรรมที่ตองการใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา สาระการ

เรียนรู  ในแตละหนวยการเรียนรู 
                ข.  ชวนคิด : ชวนทํา เปนกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใครรู 

    ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชนตอสังคม ประกอบดวยกิจกรรม 
                ก.  ยิ่งทํา : ก็ยิ่งรู เปนการทาํกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดประสงค  
                ข.  ชวนคิด : ชวนทํา เปนกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใครรู 

    ข้ันที่ 3 ข้ันพัฒนาและเผยแพรผลงาน ประกอบดวยกิจกรรม 
                 ก.  ยิ่งพัฒนา : ก็ยิ่งดีใจ เปนการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 
      1.5  กระบวนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมฟสิกส  PDCA ประกอบดวย           
4 หนวยการเรยีนรู คือ 

   หนวยที่ 1  แรง และ แรงเสียดทาน 
 หนวยที่ 2 กฏการเคลื่อนที่ของนวิตัน และกฏแรงดึงดดูระหวางมวลของนิวตนั 

   หนวยที่ 3 น้ําหนกั จุดศนูยกลางมวล และจุดศูนยกลางความโนมถวง  
   หนวยที่ 4 การนาํกฏการเคลื่อนที่ของนวิตันไปใช 

      1.6  การประเมินผลตนเองหลังเรียน 
                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสกิส หมายถึง ความสามารถในการเรยีนรูเชงิ
พฤติกรรมของนักเรียน  4 ดาน คือความรูความจาํ  ความเขาใจ  การนาํความรูไปใช                   
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  โดยวัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกที่ผูวิจยัสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว 
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             2.1  ความรู ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงเนื้อหาสาระทางสาระ
การเรียนรูฟสิกส เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่
                         2.2  ความเขาใจ หมายถงึ ความสามารถในการอธิบาย แปลความหมาย 
ตีความหมาย สรางขอสรุป ขยายความในสาระการเรียนรูฟสิกสในเรื่อง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่

             2.3  การนาํความรูไปใช  หมายถงึ ความสามารถในการประยุกตใชความรู 
และวิธีการตางๆทางฟสิกสในเรื่อง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ไปปรับใชในสถานการณใหม 
                           2.4  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถงึ ความสามารถในการสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังตอไปนี ้
                2.4.1  การคํานวณ หมายถงึ ความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร หรือจัด
กระทาํกับตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิง่ใดสิ่งหนึง่ ซึง่ไดจากการสงัเกต การวัด การทดลองโดยตรง 
หรือจากแหลงอื่นตัวเลขที่คํานวณนั้นตองแสดงคาปริมาณในหนวยเดียวกนั ตัวเลขใหมที่ไดจากการ
คํานวณจะชวยใหส่ือความหมายไดตรงตามที่ตองการและชัดเจนยิง่ขึน้ 
 2.4.2  การลงความเห็นขอมลู หมายถึง ความสามารถในการอธิบายขอมูลที่มี
อยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดมิมาชวย ขอมูลที่มีอยูอาจไดมาจากการสงัเกต 
การวัด การทดลอง คําอธิบายนัน้ไดมาจากความรูหรือประสบการณเดมิของ ผูสังเกตที่พยายามโยง
บางสวนที่เปนความรูหรือประสบการณเดมิใหมาสมัพนัธกับขอมลูที่ตนเองมีอยู 
           2.4.3  การตั้งสมมติฐาน หมายถงึ ความสามารถในการใหคําอธิบายซึ่งเปน
คําตอบลวงหนากอนที่จะดาํเนนิการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถกูตองเปนจริงในเรื่องนั้นๆ ตอไป 
สมมุติฐานเปนขอความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเปนคําอธิบายของสิ่งที่ไมสามารถตรวจสอบโดย
การสังเกตได หรืออาจเปนขอความที่แสดงความสัมพนัธที่คาดคะเนวาจะเกิดขึน้ระหวางตัวแปรตนกับ
ตัวแปรตาม ขอความของสมมุติฐานนี้สรางขึ้นโดยอาศยัการสังเกตความรู ประสบการณเดิมเปน
พื้นฐาน การคาดคะเนคําตอบที่คิดลวงหนานี้ยงัไมทราบ หรือยงัไมเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน 
ขอความของสมมุติฐานตองสามารถทําการตรวจสอบโดยการทดลองและแกไขเมื่อมีความรูใหมได 
 2.4.4  การทดลอง หมายถงึ กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบหรอืทดสอบ
สมมุติฐานที่ต้ังไว ในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ 
               2.4.4.1  การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลง
มือทดลองจริง เพื่อกาํหนดวธิีการดําเนนิการทดลองซึง่เกี่ยวกับการกําหนดวิธีดําเนนิการทดลองซึ่ง
เกี่ยวกับการกาํหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุอุปกรณที่ตองการใชในการทดลอง 
               2.4.4.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถงึ การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ  
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               2.4.4.3  การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทกึขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง ซึง่อาจเปนผลของการสงัเกต การวัด และอื่นๆ 
 2.4.5  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปทางวทิยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทาํ และอยูในรูปแบบที่ใชในการสื่อ
ความหมายแลว ซึง่อาจอยูในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพตางๆ รวมทัง้ความสามารถในการ
บอกความหมายขอมูลในเชงิสถิติดวย และสามารถลงขอสรุปโดยการเอาความหมายของขอมูลที่ได
ทั้งหมด สรุปใหเหน็ความสมัพันธของขอมูลที่เกีย่วของกับตัวแปรที่ตองการศึกษาภายในขอบเขตของ
การทดลองนัน้ๆ 
          การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอเปนเครื่องมือวัด 
 3.  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  หมายถงึ ความสามารถในการคิด
พิจารณาอยางไตรตรองรอบคอบเกี่ยวกบัขอมูลที่เปนปญหา โดยหาหลักฐานทีม่ีเหตุผลหรือขอมลูที่
เชื่อถือไดมาสนับสนนุ ยืนยนัประกอบการตัดสินใจตามเรื่องราวหรือสถานการณนั้น เพื่อใหไดมาซึง่
ขอสรุปที่ถูกตองสมเหตุสมผล โดยวัดจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมวีิจารณญาณ
ที่ผูวิจยัสรางขึน้ โดยอาศัยหลักการของ วตัสันและเกลเซอร (Watson and Glaser) ประกอบดวย        
5 ข้ันตอนดังนี ้
 3.1  ความสามารถในการอางอิง หมายถงึ ความสามารถในการแสดงความคิดเหน็
ตอเร่ืองราวตามขอมูลที่ปรากฏในขอความหรือสถานการณที่ไดกําหนดไว ซึง่ความคิดเห็นนั้นอาจจะ
เปนจริงหรือบอกไดวาไมเปนจริงในกรณีที่ขอมูลยังไมเพียงพอ 
 3.2  การยอมรับขอตกลงเบื้องตน หมายถงึ ความสามารถในการพิจารณาขอความ
ที่สมมติข้ึน หรือคาดการณลวงหนา เพื่อรับรูหรือตระหนกัถึงขอตกลงเบื้องตน 
 3.3  การนิรนยั หมายถึง ความสามารถในการคิด พิจารณาขอความเกี่ยวกับเหตุ
และผลของขอความหลัก 2 ขอความทีม่ีอยูกอน โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุและอาศัย
ความสัมพันธระหวางสาเหตุทั้งหมด เพื่อสรุปเปนผลสําหรับขอความนั้น 
 3.4  การตีความ หมายถงึ ความสามารถในการคิดพิจารณาขอความยอยวาเปน
ความจริงตามขอความทีก่ําหนดไวหรือไม โดยพจิารณาจากขอมูลหรือเหตุผลที่กาํหนดใหอยางมี
เหตุผลเพยีงพอ 
 3.5  การประเมินขอโตแยง หมายถงึ ความสามารถในการตีคุณคา การประเมิน
คําตอบ การประเมินขอสรุปของขอความและการตัดสินความถกูตองของขอความทีก่ําหนดให เพือ่
พิจารณาความสอดคลองดวยเหตุและผล ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับสถานการณทีก่ําหนด 
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การวัดความสามารถในการคิดอยางมวีิจารณญาณที่ผูวจิัยสรางขึน้เปนแบบอัตนัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. นกัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสกอน
และหลังเรียนแตกตางกนั 

 2. นกัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกจิกรรมฟสิกส PDCAจะมีการคิดอยางมีวจิารณญาณกอนและ
หลังเรียนแตกตางกนั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

      ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม       
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

  1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
หลังเรียนสงูกวากอนเรียน  
  2.  นักเรียนทีเ่รียนโดยใชชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณสูงกวากอนเรยีน 

 
การเรยีนการสอนโดยใช 
ชุดกิจกรรมฟสกิส PDCA 
 

 
-  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนฟสกิส 
-  ความสามารถในการคดิอยางมีวจิารณญาณ 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
               ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจยัไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
ในการศึกษาคนควา ตามหัวขอตอไปนี้ 
  1. เอกสารเกีย่วกับนวัตกรรมทางการศึกษาและพระราชบัญญัตการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
 1.1  ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 1.2  ระดับของการสรางนวตักรรม 
  1.3  ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา 

         1.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 2. เอกสารเกี่ยวกับชุดกิจกรรมฟสิกส PDCAและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 2.1  เอกสารทีเ่กี่ยวกับชุดกิจกรรม 
  2.2  งานวิจยัที่เกีย่วของกับชุดกิจกรรม 
 3. เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 3.1  เอกสารทีเ่กี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
 3.2  งานวิจยัที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
 4. เอกสารเกี่ยวกับการการคดิอยางมวีิจารณญาณและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 4.1  ประเภทของการคิด 

       4.2  ความหมายของการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
       4.3  แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วของกับการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
       4.4  การสงเสริมหรือการสอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
       4.5  การประเมินผลการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
       4.6  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
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1.  เอกสารเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
             หลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้นและมีการประกาศใช พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 เมื่อมีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 และ
หลักสูตรสถานศึกษา คําวา นวัตกรรมทางการศึกษา กม็ีการใชมากขึน้ จงึเปนคําวาเราควรจะทําความ
เขาใจใหมากยิ่งขึ้น 

 1.1 ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 เมื่อเร่ิมมีการใชคํานีน้ั้น คณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ได
ใหความหมายสิ่งที่ทาํใหมวา นวกรรม (Innovation) และตอมาก็มกีารเปลี่ยนเปน นวัตกรรม ซึ่งถึงแม
จะแปลมาจากความหมายเดิมในภาษาอังกฤษ แตในทางปฏิบัติก็มีผูใหความหมายของคําวา 
“นวัตกรรม” แตกตางกนัไปดังนี ้
 

ตาราง 1 ความหมายของนวัตกรรม 
 
ที่ ผูใหนิยาม-ความหมาย นิยาม-ความหมาย 
1 พจนานกุรม ฉบับราชบัญฑติยสถาน   

พ.ศ.2542 
นวัตกรรม น. ส่ิงทีท่ําขึน้ใหมหรือแปลกไปจากเดิม 
ซึ่งอาจจะเปนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ เปนตน 

2 จรูญ   วงศสายัณห 1) ความพยายามใดๆ จะเปนผลสําเร็จหรือไม มาก
นอยเพียงใด ก็ตาม เพื่อจะนําสิง่ใหมๆ เขามา
เปลี่ยนแปลงวธิีการเดิมที่ทาํอยูแลว 
2) ส่ิงทีน่ําความเปลี่ยนแปลงใหมเขามาใชได
ผลสําเร็จ และแผกวางออกไป จนกลายเปนการ
ปฏิบัติอยางธรรมดาสามัญ เชน การปลูกฝในวงการ
แพทย เปนตน 

3 ทอมัส   ฮวิซ (Thomas  Hughes) เปนการนาํวิธกีารใหมๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผาน
การทดลองหรอืไดรับการพิจารณามาเปนขัน้ๆแลว 
โดยเริ่มมาตัง้แตการคิดคน(Invention)การพัฒนา
(Development) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของโครงการ
ทดลองปฏิบัติกอน(Pilot  Project) แลวจึงนําไป 
ปฏิบัติซึ่งมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคย
ปฏิบัติมา 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

 
 สวนนวัตกรรมทางการศึกษา(Educational  Innovation) คือ ความคิดใหม รูปแบบใหม 
เทคนิคใหม แนวทางใหม ผลผลิตใหม ที่ไดปรับประยุกต สรางสรรค และพัฒนา ทัง้จากการตอยอดภูมิ
ปญญาเดิมหรือจากการคิดคนขึ้นมาใหมดวยภูมิปญญาใหมใหเกิดสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 จากความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา ที่อธิบายขางตน สามารถอธิบายไดดังนี ้
 

ตาราง 2 ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ที่ สิ่งที่เปนนวัตกรรม ลักษณะที่เปนนวัตกรรม 
1 หลักสูตรทางการศึกษา หลักการใหม 

จุดหมายใหม 
โครงสรางหลกัสูตรใหม 
สาระการเรียนใหม 
แนวทางการจดัการเรียนรูใหม 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรูใหม  ฯลฯ 

2 ผูสอน การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนมีลักษณะดังนี ้
มีความคิดใหม 
มีรูปแบบใหม 
มีวิธีการใหม 
มีเทคนิคใหม 

 

ที่ ผูใหนิยาม-ความหมาย นิยาม-ความหมาย 
4 ผศ.บุญเกื้อ   ควรหาเวช การนาํสิ่งใหมๆ เขามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิ 

วิธีการทีท่ําอยูเดิม เพื่อใหใชไดผลดียิ่งขึ้น 
5 ถวัลย   มาศจรัล ความคิด รูปแบบ วิธกีาร เทคนิค แนวทาง และ

ผลิตผลที่ปรับประยุกต สรางสรรค และพฒันาให
เกิดสิ่งใหมที่ดีกวาเดิม 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 
ที่ สิ่งที่เปนนวัตกรรม ลักษณะที่เปนนวัตกรรม 
  มีแนวทางใหม 

มีผลผลิตใหม 
มีการปรับประยุกต การจัดประสบการณ- 
การเรียนรูใหม 
มีการสรางสรรคใหม 
มีการพฒันาใหม 
มีการศึกษาใหม 
มีการคนควาใหม 
มีการคนพบใหม    ฯลฯ 

3 ส่ือการเรียนรูของผูสอน 1. ส่ือส่ิงพิมพ 
มีแผนการจัดการเรียนรูแนวใหม 
เขียนเรียบเรียงหนังสือเรียนใหม 
เขียนเรียบเรียงคูมือการจัดการเรียนรูใหม 
จัดทําสื่อการเรียนรูประเภทสิ่งพิมพใหมๆ  ฯลฯ 
2.  ส่ือเทคโนโลยี  ศึกษา คนควา จัดทํา 
   - วิดีทัศนแนวใหม 
   - แถบบันทกึเสียงที่มีรูปแบบการนาํเสนอ-ใหม 
   - จัดทาํสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนใน-รูปแบบใหม 
   - จัดทาํซีดีรอมชุดความรูใหม 
   - จัดทาํเว็บไซตเพื่อปฏิรูปการเรียนรูใหม 
3.  ส่ืออ่ืนๆ มีการศึกษาสํารวจ จัดทําองคความรูในสื่ออ่ืนๆ  
ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขเปนตน 
แหลงการเรียนรู ส่ือบุคคล 
แหลงการเรียนรู ส่ือธรรมชาติ และ-ส่ิงแวดลอม 
 

 
 



 13

ตาราง 2 (ตอ) 
 
ที่ สิ่งที่เปนนวัตกรรม ลักษณะที่เปนนวัตกรรม 
  แหลงการเรียนรู ส่ือ กิจกรรม/กระบวนการใหมๆ 

แหลงการเรียนรู ส่ือ วัสดุ/เครื่องมืออุปกรณที่มีรูปแบบใหม 
ฯลฯ 

4 ผลงานที่เกิดจาก
ประสบการณของผูสอน 

มีผลงานที่เกิดจากภูมิปญญาของผูสอนที่เปนเอกสารทาง
วิชาการ เชน 
แผนการจัดการเรียนรู 
ส่ือ/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ 
รายงานการศกึษาคนควาทีน่ําไปใชในการ 
จัดการเรียนการสอน 
รายงานการศกึษาผูเรียน 
รายงานการวจิัยในชัน้เรียน 
รายงานโครงการ/ประเมนิโครงการ 
รายงานการศกึษาผลงานของผูเรียน 
ผลงานอื่นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 

 1.2 ระดับของการสรางนวตักรรม 

 นวัตกรรมทางการศึกษา ในความคาดหวงัของครูคือ การวิจัย(R = research)  และพัฒนา   
(D = development) แตในความเปนจริงที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการศึกษาของไทยสวนใหญยงัเปน
แบบกอบป(C = copy)  และพัฒนา(D = development) ซึ่งรูปแบบของC&Dนั้นไมมีความผิด เพราะ
พัฒนาการของมนษุยและความเจริญกาวหนาของโลกเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและไมหยุดยัง้นั้นมา
ได 2 แนวทางคือ 
 1. จากการวิจยัและพัฒนา(R&D) ของนักคิดคนควา เชน สองพีน่องตระกูลไรท ตนแบบ
ของนักฝนดานการบนิ เปนตน 
 2. จากการก็อบปและพัฒนา(C&D) เชน ประเทศญี่ปุน พัฒนานวัตกรรมทุกๆดานจาก
C&Dเกือบทัง้สิ้น และตอมาก็พัฒนาเปน R&Dจนเปนชาติผูนําทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน 
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 ดวยเหตนุี้ นวตักรรมทางการศึกษา จงึเกิดขึ้นไดในสองลกัษณะ ดังนี ้
 1. นวัตกรรมเชิงพัฒนา  
 นวัตกรรมเชงิพัฒนา เปนนวัตกรรมที่มกีารพัฒนามาจากนวัตกรรมเกา ซึง่อาจจะพฒันาตอ
ยอดจากนวัตกรรมเกาใหมทั้งหมด หรือพฒันาแตเพียงบางสวนใหดียิง่ขึ้นก็ได  การพัฒนาเพียง
บางสวน อาจพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ เชน  การพัฒนาความคิด  การพฒันารปูแบบ  การพัฒนาวิธกีาร 
การพัฒนาเทคนิ  การพฒันาแนวทางใหม  การพัฒนาผลผลิตใหม  ฯลฯ 
 ลักษณะการเกิดนวัตกรรมเชิงพัฒนา 
 การเกิดนวัตกรรมเชิงพัฒนามีลําดับข้ันการเกิดดังนี ้
 1.  ข้ันการลอกเลียนแบบ  
  การลอกเลยีนแบบเปนพฤติกรรมธรรมชาติของมนษุย  การลอกเลยีนแบบคือการกอบป 
ความคิดเบื้องตนของคนหรือผลงานที่ตนชื่นชอบนัน่เอง 
 2.  ข้ันการพฒันา  
 โดยธรรมชาตขิองมนุษย แตละคนนัน้จะมแีหลงภูมิปญญาสรางสรรคเปนของตนเอง
เพียงแตจะมีมากหรือนอยเทานัน้ เมื่อลอกเลียนแบบผูอ่ืนไปสักระยะหนึง่ ประสบการณจะสอนใหรูจัก
การพัฒนาแบบที่ลอกเลียนแบบใหดียิ่งขึน้ แปลกแตกตางจากเดิมมากยิง่ขึ้นและมีประโยชนมากยิ่งขึน้ 
โดยนาํไปทดลองใชและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆจนสมบูรณ 
 3.  ข้ันการนําไปปฏิบัติ  
 ข้ันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการลอกเลียนแบบ และพัฒนาแลว การนาํไปปฏิบัติจะควบคูไปกับการ
เผยแพรนวัตกรรมที่ตนเองไดพัฒนาขึ้นจนเปนประโยชนตอการศึกษา กถ็ือไดวานีคื้อ  
นวัตกรรมทางการศึกษา ทีไ่ดมีการพัฒนาข้ึนมาใหมบนพืน้ฐานภูมิปญญาเดิมที่มผูีคิดคนไว 
 2.  นวัตกรรมเชิงวจิัยและพัฒนา  
 เปนนวัตกรรมที่มีการคิดคนใหมและคนพบใหม ดวยตนเอง ดวยคณะวิจัย หรือคณะทํางาน 
ลักษณะการเกิดนวัตกรรมเชิงวิจยัและพฒันา มีลําดับดังนี ้
 1.  ข้ันการศึกษา คนควา เปนพืน้ฐานของผูที่ริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรมเชิงวิจัยและพัฒนา 
เปนการครุนคิดรวบรวมองคความรู ประมวลองคความรู เพื่อกาวไปสูเปาหมายแหงความสาํเร็จในการ
คิดคนนวัตกรรม 
 2.  ข้ันการประดิษฐคิดคน เมื่อมีการประมวลองคความรูจนตกผลึกแลว การประดิษฐ คิดคน
นวัตกรรมใหมก็จะเริ่มข้ึน เชน ฟรานซิส  เบคอน (Francis  Bacon) ไดต้ังสมมติฐานวา การเรียนรูจะ
เกิดไดก็จากประสบการณ ประสบการณจะเกิดขึ้นไดก็จากที่ผูเรียนเปนผูสัมผัสกับเร่ืองราวตางๆดวย
ตนเอง โดยเฉพาะการที่ผูเรียนไดเปนผูปฏิบัติดวยตนเองนัน้จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางแจม
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แจง นี้คือความคิดตนแบบของ ฟรานซิส เบคอน เขาไดจัดตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กขึน้เมื่อป ค.ศ. 1816 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสกิจกรรมตางๆดวยตนเอง เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวาการฟง
ครูสอน อธิบาย โดยที่ผูเรียนไมมีโอกาสสัมผัสกับกิจกรรมตางๆดวยตนเอง ทาํใหขาดความรูแจงและ
ขาดความรูจริง 
 3.  ข้ันพัฒนาการ  เปนขัน้ตอจากขั้นประดิษฐคิดคน ข้ันนี้เปนขั้นของการพัฒนาความคิด
ไปสูการทดลอง 
 4.  ข้ันการปฏบัิติ  เมื่อมกีารทดลองและปรับปรุงแกไขความคิดตนแบบจากการทดลองแลว 
ก็เปนขัน้ของการปฏิบัติตามความคิดตนแบบ หรือตามนวัตกรรมที่คิดคนขึ้น ในขั้นนีจ้ะมีการเผยแพร 
เพื่อขยายเครือขายการปฏบัิติใหกวางขวางออกไป 
 
   1.3 ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา 

 นวัตกรรมที่ควรรูจักมากที่สุดมี 3 ประเภทใหญๆ ดังนี ้

1.3.1 นวัตกรรมแผนการจัดการเรยีนรู เชน 

แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

แผนการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนแบบโปรแกรม 

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   

ฯลฯ 

1.3.2 นวัตกรรมวธิีสอน หรือวิธีการจัดการเรียนรู เชน 

แบบอุปนัย (Inductive Method) 

แบบนิรนัย (Deductive Method) 

แบบวิทยาศาสตร (Scientific Method) 

แบบแกปญหา (Problem Method) 

แบบปฏิบัติการหรือแบบทดลอง (Laboratory Method or Experimental Method ) 

แบบรวมรูสืบเสาะ (Group Investigation) 

แบบเนนกระบวนการ (Process Approach) 

แบบหนวย (Unit Teaching Method) 
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แบบโครงการ (Project Method) 

แบบบทบาทสมมติ (Role-Play Method Method) 

แบบกลุมสัมพนัธ (group Process) 

แบบซิปปา (Cippa Model) 

แบบใชสถานการณจําลอง (Simulation Technique) 

แบบบูรณาการ 

แบบ Storyline 

แบบศูนยการเรียน (Learning Center) 

ฯลฯ 

1.3.3   นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลย ี

1. นวัตกรรมสือ่การเรียนรู ประเภทสื่อส่ิงพมิพ เชน 

   ก. หนังสือเสริมประสบการณประเภท 

   หนงัสืออานนอกเวลา (External Reading) 

   หนงัสืออานเพิ่มเติม (Supplementary Read) 

   หนงัสืออุเทศ (Reference Book) 

   หนงัสือสงเสริมการอาน (Children’s Book) 

   ข. หนงัสือสําหรับคนควาตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช  2544  เชน 

  การเขียนเชิงสรางสรรค 

  การเขียนและการเลานทิาน 

  การเขียนสารคดี 

  ประชาธิปไตย 

  ภูมิปญญาไทย 

  ฯลฯ 
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2. นวัตกรรมสือ่การเรียนรู ประเภทสื่อเทคโนโลย ีเชน 

วิดีทัศน 

แถบบันทกึเสยีง 

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

ซีดีรอม 

3.  นวัตกรรมสื่อการเรียนรู ประเภทสื่ออ่ืนๆ เชน 

ส่ือบุคคล 

ส่ือธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ส่ือกิจกรรม 

ส่ือกระบวนการ 

ส่ือวัสดุ 

ฯลฯ 
 1.4   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษานัน้อยูใน
หมวดที่ 4 ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา 
ตนเองได และถือวาผูเรียนมคีวามสาํคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ 
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี ้
        (1) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวติัศาสตรความเปนมาของสงัคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
        (2) ความรูและทักษะดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีรวมทัง้ความรูความเขาใจและ
ประสบการณการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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อยางสมดุลยั่งยืน 
        (3) ความรูเกี่ยวกับศาสนาศลิปะวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยกุตใช 
ภูมิปญญา 

        (4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถกูตอง 
        (5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชพีและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศกึษาและหนวยงานที่เกีย่วของดาํเนินการดังตอไปนี ้
        (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจและความถนัดของผูเรียน  
โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล 
        (2) ฝกทักษะ กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู 
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
        (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทาํได คิดเปน  
และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
        (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดลุกัน  
รวมทัง้ปลูกฝงคุณธรรม คานยิมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกวิชา 
        (5) สงเสริมสนับสนนุใหผูสอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจยัเปนสวน
หนึง่ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี ้ผูสอนและผูเรียนอาจเรยีนรูไปพรอมกนัจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวทิยาการประเภทตาง ๆ 
        (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ไดทุกเวลาทุกสถานที ่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา  
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทกุฝาย เพือ่รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศกัยภาพ 
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนนิงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบไดแก 
หองสมุดประชาชน พพิิธภณัฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยาง 
พอเพยีงและมปีระสิทธิภาพ 

มาตรา 26 ใหสถานศกึษาจดัการประเมนิผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียนความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนาํผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใช
ประกอบการพิจารณาดวย 
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มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชวีิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาตอใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานมหีนาที่จัดทาํสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง 
ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพงึประสงคเพื่อ
เปนสมาชิกทีดี่ของครอบครัว  ชมุชน สังคมและ ประเทศชาติ 
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทัง้หลกัสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม มาตรา ๑๐ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี ้ใหจดัตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับโดยมุงพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย และศักยภาพ 
         สาระของหลกัสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวชิาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดาน 
ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
         สําหรับหลักสตูรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคณุลักษณะในวรรคหนึง่ และวรรคสอง
แลวยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวชิาการ วิชาชพีชั้นสงูและการคนควา วิจยั เพื่อพัฒนาองค
ความรูและพฒันาสงัคม 
มาตรา 29 ใหสถานศกึษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชมุชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมกีารจดัการศึกษาอบรม 
มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพฒันา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทัง้หาวธิีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชมุชน 
มาตรา 30 ใหสถานศกึษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมให
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกบัผูเรียนในแตละระดับการศกึษา 
 

2.   เอกสารเกี่ยวกับชุดกจิกรรมฟสกิส PCDAและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

            2.1  เอกสารเกี่ยวกับชุดกจิกรรม 
 2.1.1   ความหมายของชดุกิจกรรม  
                      ชุดกิจกรรม  มาจากคําวา Instructional  Packages หรือ  Learning  Packages   
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งมีชื่อเรียกตาง ๆ กนั เชน  ชุดการสอน  ชุดการเรียนสําเร็จรูป  ชุด
การสอนรายบคุคล  ชุดการเรียนดวยตนเอง  และเปนชุดของสื่อประสมที่จัดขึ้นสําหรบัหนวยการเรยีน     
ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยใชคําวา “ชุดกิจกรรม”  เพื่อทีจ่ะไดคลุมถึงกิจกรรมของครูและนักเรยีน  ซึง่มีผูให
ความหมายของชุดกิจกรรมไว  ดังนี ้
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 ประพฤติ  ศิลพิพัฒน  ( 2540 : 30 ) ใหความหมายของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมวาเปน 
ส่ือที่ชวยใหนกัเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง มีการจัดสื่อไวอยางเปนระบบชวยใหนกัเรียนเกิดความ
สนใจ เรียนตลอดเวลา ทําใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรู 
 บุญชม ศรีสะอาด (2541:95– 96 )  กลาววา  ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม ( Instructional  
Package )  คือส่ือการเรียนหลายอยางประกอบกนัจัดเขาไวดวยกันเปนชุด    ( Package )  เรียกวา 
ส่ือประสม ( Multi- Media )  เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 หนึง่นชุ  กาฬภักดี  ( 2543 : 14 ) กลาววา  ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมเปนสื่อ 
การเรียนสาํเรจ็รูปประกอบดวยอุปกรณหลายชนิด ที่ผูเรียนสามารถศกึษาไดดวยตนเองตามขั้นตอนที่
ระบุไวในชุดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยพึ่งครูนอยที่สุด  ผูเรียนสามารถเรียนได
อยางอิสระดวยความสะดวกสบายตามความสามารถของแตละบุคคล  ซึง่เปนการฝกใหผูเรียนพึง่พา
ตนเองในการคนควาศึกษาหาความรู 
           ชลสีต  จนัทาสี  ( 2543 : 10 )  ไดใหความหมาย ของชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรม วาเปน
การรวบรวมสือ่การเรียนสาํเร็จรูปซึ่งสวนมากประกอบดวย  คําชี้แจง  ชื่อเร่ือง  จุดมุงหมาย  กจิกรรม
และการประเมินผลนกัเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจที่เปน
ข้ันตอนตามทีก่ําหนดไวในชดุการเรียนนั้นๆ เพื่อพฒันาการเรียนรูของตนใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว                
  เนื้อทอง นายี  ( 2544 : 12 )   ไดใหความหมายชุดกิจกรรมวา ชุดของการเรียนหรือการฝกที่
ประกอบดวย  วัสดุ อุปกรณ หลายชนิดและองคประกอบอื่นทีก่อใหเกิดความสมบูรณในตัวเองโดยที่
ผูสราง ไดรวบรวมและจัดอยางเปนระเบียบไวในกลุม  และชุดกิจกรรมนี้จะสรางขึ้นเพื่อสนองวัตถ ุ
ประสงคหนึ่งวตัถุประสงคใด  โดยมีชื่อเรียกตามการใชงานนั้น ๆ  เชน  ถาสรางขึ้นเพือ่การศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคจะใหครูใชประกอบการสอนโดยเปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอยลง  นกัเรียนรวมกิจกรรม
มากขึ้น “ ชุดกจิกรรม” สําหรับครู  แตถาใหผูเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมโดยที่ผูเรียนสามารถชวยเหลอื
ซึ่งกนัและกนัไดระหวางการประกอบกิจกรรมในลักษณะนี้ เรียกวา “ ชดุกิจกรรม” สําหรับนักเรียน 
  ศิริลักษณ  หนองเส  ( 2545 : 12 )  กลาววา ชุดกิจกรรม  หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่
สรางขึ้นเพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหนกัเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละคนโดยมีรูปแบบและขั้นตอนที่กําหนด 
  อภิญญา  เคนบุปผา  ( 2546 : 21 )  ไดกลาววา  ชุดกิจกรรม  หมายถงึ ส่ือการสอนที่ครูเปน
ผูสรางขึ้นประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิดและองคประกอบอื่นเพือ่ใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเองเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จบรรลุตามจุดประสงคที่ต้ังไว 
               อารีย  ทวีลาภ  ( 2546 : 32 )  ไดกลาวถึงชุดการเรียน หรือ ชุดกิจกรรมวา เปนสื่อการเรยีน
สําเร็จรูปที่ประกอบดวยสื่อหลายอยาง จดัเขาไวดวยกนัเปนชุด ที่ผูเรียนสามารถศกึษาไดดวยตนเอง
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ตามขั้นตอนทีร่ะบุไวในชุดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยพึ่งครูนอยที่สุด  ผูเรียน
สามารถเรยีนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล  ชุดการเรียนนอกจากจะใชสําหรับให
ผูเรียนศึกษาเปนรายบุคคลแลวยังใชประกอบการสอนแบบอื่น เชน  ใชประกอบการบรรยายหรือใช
สําหรับเรียนเปนกลุมยอย 
            ฮุสตัน  และคนอื่นๆ (แกวตา อยูคง. 2546 : ไมมีการระบุเลขหนา ; อางอิงจาก Houston 
and others. 1972 : 10-15) ไดใหความหมายวาชุดกจิกรรมเปนชุดของประสบการณที่จัดเตรียมไวให
ผูเรียนเพื่อบรรลุเปาหมายทีต้ั่งไว 
 แคปเฟอร  และแคปเฟอร  (ศิริลักษณ  หนองเส 2545 : ไมมีการระบุเลขหนา ; อางองิจาก 
Kapfer  ; & Kapfer.  1972 : 3 -10)ใหความหมายวา ชดุกิจกรรมเปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครู
และนักเรียน  ซึ่งประกอบดวยคําแนะนําที่ใหนกัเรียนไดทาํกิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมทีเ่ปน
ผลของการเรยีนรู  และเนื้อหาที่นาํมาสรางชุดกิจกรรมนัน้ไดมาจากขอบขายของความรูที่หลกัสูตร
ตองการใหนักเรียนไดเรียนรู  เนื้อหาจะตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิด
พฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน 
 จากขอความขางตนสรุปไดวา ชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียนสําเร็จรูปที่ครูสรางขึ้นเพื่อใช
ประกอบการจดัการเรียนรู โดยใชส่ือหลากหลาย ใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตาม
ข้ันตอนที่ระบไุวในชุด เพื่อใหบรรลุตามผลการเรียนรูทีค่าดหวงัเกิดทกัษะและสรุปองคความรูดวย
ตนเอง  
 
 2.1.2  จิตวทิยาที่นาํมาใชในชุดกิจกรรม 
                 การสอนที่มีคุณภาพประกอบดวยลักษณะ  4 ประการ  บลูม (ศิริลักษณ  หนองเส 2545 
: ไมมีการระบเุลขหนา ; อางอิงจาก Bloom. 1976 : 115-124)  
 1. การใหแนวทาง (Cues)  คือ คําอธิบายของครูที่ทําใหนักเรียนเขาใจชัดเจนวาเมื่อ
เรียนเรื่องนั้นๆ แลวจะตองมคีวามสามารถอยางไร  ตองทําอะไรบาง 
 2. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน ( Participation )  เปดโอกาสใหนักเรียนมี
สวนรวมในกจิกรรมการเรียน 
 3.  การเสริมแรง ( Reinforcement )  ทัง้การเสริมแรงภายนอก เชน ส่ิงของ  การ
กลาวชมหรือการเสริมแรงภายในตวันกัเรียนเอง เชนความอยากรูอยากเหน็ ฯลฯ 
 4.  การใหขอมูลยอนกลับ และการแกไขขอบกพรอง(Feedback and Corrections)  
จะตองมีการแจงผลการเรียน และขอบกพรองใหนกัเรียนทราบ 
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 ดังนัน้กลาวไดวา  การใชชุดกิจกรรมในการเรียนการสอนนัน้ตองยึดหลักและดําเนนิ    งาน
ตามหลกัจิตวทิยาที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการใหศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถจาก
งายมีความซบัซอนนอยไปซับซอนมากขึน้ตามลาํดับ  ประกอบกับผูเรียนไดรูถึงผลการกระทําของ
ตนเอง เราความสนใจของเด็กดวยสื่อตางๆ  ผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม จึงจะทาํใหการ
เรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น 
                  2.1.3  โครงสรางของชุดกจิกรรม  
 ทิศนา  แขมมณี  ( 2534 : 10 -12 )  กลาววา  ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมประกอบดวย
สวนตางๆ ดังนี้   
 1. ชื่อกิจกรรม  ประกอบดวย หมายเลขกจิกรรม ชื่อของกิจกรรมและเนื้อหาของ
กิจกรรมนัน้ 
 2. คําชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายหลักของกิจกรรม  และลักษณะของ
การจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลจุุดมุงหมาย 
 3. จุดมุงหมาย เปนสวนที่ระบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรม  แนวคิดเปนสวนที่
ระบุเนื้อหา หรือมโนทัศนของกิจกรรมนั้น  สวนนี้ควรไดรับการย่ําและเนนเปนพิเศษ 
 4. ส่ือ  เปนสวนที่ระบถุึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม  เพื่อชวยใหครู
ทราบวาตองเตรียมอะไรบาง 
 5. เวลาที่ใช   เปนสวนที่ระบจุํานวนเวลาโดยประมาณวากิจกรรมนั้นควรใชเวลา
เพียงใด 
 6. ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม  เปนสวนที่ระบวุิธีการดําเนนิกิจกรรมเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  วธิีการจัดกิจกรรมนี้ไดจัดไวเปนขั้นตอน  
 7. ภาคผนวก  ในสวนนี้คือตัวอยางวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมและขอมูล
อ่ืนๆ ที่จาํเปนสําหรับครูรวมทั้งเฉลยแบบทดสอบ    
 สมจิต  สวธนไพบูลย ( 2546 : 7 ) รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนดวยกระบวนการเรียนรูประกอบดวย  3  ข้ันตอน 
                           1.  ข้ันการสงเสริมความรอบรู หมายถงึ การจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนได
ศึกษา คนควาขอมูลจากสถานการณทีก่ําหนดให อันไดแกการใหศึกษาจากขอความ เอกสาร จากภาพ 
จากแหลงการเรียนรู จากการทดลอง จากการปฏิบัติ จากการสํารวจตรวจสอบ เพื่อนําขอมูลมาจัด
กระทาํอยางมคีวามหมาย สูการพัฒนาทกัษะการคิด การจัดการ การสรุปความรู และการพฒันา
คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร 
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 2.  ข้ันการปฏบัิติการดีมีประโยชนตอสังคม  หมายถงึ  การจัดกระบวนการเรียนรูใหผู 
เรียนไดพัฒนาตนแบบองครวม ไดแก 
            2.1 การนําความรูไปใชใหเหมาะสมกับชุมชน / สังคม 
            2.2 การเพิ่มพนูทักษะการคิด การจัดการที่มีความหมาย และสอดคลองกับ
คุณภาพชีวิต เชน การทาํโครงการ / โครงงาน 
            2.3 การพัฒนากระบวนการทาํงานรวมกับผูอ่ืน การรวมมือรวมใจ 
            2.4 เสริมสรางทักษะปฏิบัติการที่มคุีณคาตอสังคม เชน การประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร  การเขียนเชิงสรางสรรคทางวทิยาศาสตร 
            2.5 เสริมสรางคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร ไดแก การเปนผูมจีิตวิทยาศาสตร    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาํนึกตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 3.  ข้ันการพฒันาและเผยแพรผลงาน หมายถงึ การจดักระบวนการเรียนรูใหผูเรียน
ไดตรวจสอบปรับปรุงผลงานอยางเปนระบบใชกระบวนการคดิ วิเคราะหจุดเดน จุดดอย ปรับปรุงจดุ
ดอยพัฒนาจดุเดน และการกําหนดแผนการพัฒนาผลงานพรอมทัง้ฝกทักษะกระบวนการเผยแพร
ผลงานดวย      การประชาสมัพันธ โดยการพูด การเขียน ไดแก การรายงานผลงาน การเขียนคาํขวัญ 
การทาํแผนพบั การจัดแสดงผลงาน เนนการใชสี – ศิลป 

 จากที่มีผูกาํหนดสวนประกอบของชุดการเรียนหรือชุดกจิกรรมสวนใหญจะมีสวน     
ประกอบที่คลายคลงึกัน  นกัการศึกษาบางทานรวบรวมขั้นตอนบางขั้นตอนไวดวยกัน  บางทานก็เพิ่ม
บางขั้นตอนเขาไป สําหรับงานวิจยันี้ผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางของชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA โดยนํา
แนวคิดของ ทศินา แขมมณ ี(2534 : 10-12) ; และ สมจติ สวธนไพบูลย (2546 : 7) มาประยกุตใช
เพื่อใหเหมาะสมกับชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA              

 2.1.4 ประโยชนของชุดกจิกรรม 
 สมจิต  สวธนไพบูลย  ( 2535 : 39 ) ไดกลาวถงึ ขอดีของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมไว
ดังนี ้

1. ชวยใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเองตามอัตภาพ ความสามารถของแตละคน 
2. ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู 
3. ใชสอนซอมเสริมใหนกัเรียนทีย่ังเรียนไมทัน 
4. ชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการอาน 
5. ชวยไมใหเกิดความเบื่อหนายจากการเรียนที่ครูตองทบทวนซ้ําซาก 
6. สนองความแตกตางระหวางบุคคลไมจําเปนตองเรียนใหพรอมกนั 
7. นกัเรียนตอบผิดไมมีผูเยาะเยย 



 24

8. นกัเรียนไมตองคอยฟงการสอนของคร ู
9. ชวยลดภาระของครูในการสอน 

 10. ชวยประหยัดรายจายอุปกรณที่มีนกัเรยีนจาํนวนมาก 
                           11 ผูเรียนจะเรียนเมื่อใดก็ไดไมตองคอยฟงผูสอน 
                           12 การเรียนไมจํากัดเวลาและสถานที ่
                            13 สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน   
 อภิญญา  เคนบุปผา (2546 : 26)  กลาววา  ชุดกิจกรรมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอนของครู  และสงเสริมการสอนของนักเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู  โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมดวยตนเอง  ซึ่งเปนการเรียนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล ทาํให
นักเรียนไมเบือ่หนายที่จะเรยีนแตมีความกระตือรือรนทีจ่ะคนควาหาคําตอบดวยตนเองทําใหนกัเรียนมี
โอกาสในการฝกทักษะปฏิบัติในดานตาง ๆ ไดดว 
 หนึง่นชุ   กาฬภักดี (2543 : 20) ; เนื้อทอง  นายี (2544 : 22) ; และ พูลทรัพย  โพธิ์สุ 
(2546 : 27)  ไดกลาวโดยสรุปถึงประโยชนของชุดกิจกรรมการเรียนรูไวดังนี ้
              1. เปดโอกาสใหผูเรียนใชความสารถของตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคล 
              2. ชวยใหทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนรู ตามความสามารถของผูเรียน 
              3. ชวยฝกการตัดสินใจแสวงหาองคความรูดวยตนเอง 
              4. ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
              5. ชวยใหผูเรียนเขาใจในเนือ้หาไดงายขึ้น   
              6. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกับผูสอน 
              7. เราความสนใจของผูเรียนไมทาํใหเกิดความเบื่อหนายในการสอน 
              8. สงเสริมพฒันาผูเรียนในทุก ๆ ดาน 
              จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวา  ชุดกิจกรรมมีประโยชนเปนสื่อการสอนที่ชวยใหการ
จัดการเรียนรูของครูมีคุณภาพ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคร ูทาํใหสามารถถายทอดเนื้อหา
และประสบการณที่ซับซอนและมีลักษณะเปนนามธรรมสูงไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี  
และสงเสริมพฒันาผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตนอยางเต็มศักยภาพ  สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ไดฝกปฏิบัติทั้งทักษะ กระบวนการทางวทิยาศาสตร มคีวามมุงมัน่ใน
การทาํงาน และนําทักษะทางเทคโนโลยมีาใชในการพฒันาตนเอง 
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 2.2.  งานวจิยัที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 วิลสัน ( Wilson. 1989 :416 )  ไดทําการวิจยัเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการสอน
ของครู เพื่อแกปญหาในการเรียนของเด็กเรยีนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก การลบ  
ผลการวิจยัพบวาครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติ อันเปนวธิีการ
หนึง่ทีช่วยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรบัเด็กเรียนชา 
 งานวจิัยในประเทศ 
 ศิริลักษณ  หนองเส ( 2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถทางการพึ่งพา
ตนเองดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของนกัเรียนขัน้มธัยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวทิยาศาสตร  ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือครูมีความสามารถ
ทางการพึ่งพาตนเองดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตร
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ .05   สวนความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 สุมาลี  โชติชุม (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวทิยาศาสตร
และเชาวนอารมณของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยใชชุดการเรียนวทิยาศาสตรที่
สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวจิยัพบวา  นกัเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรยีนวชิาวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวนอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
การเรียนที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  มีเชาวนอารมณแตกตางกนัอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกับเชาวนอารมณของนักเรียนทีไ่ดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนที่สงเสริมเชาวนอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีความสัมพันธกนัอยางไม
มีนัยสาํคัญทางสถิติ 
 ชลสีต  จนัทาสี ( 2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการตัดสินใจทางวทิยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจยั
พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมอื
ครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 



 26

 จากงานวิจยัทีก่ลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
สามารถชวยแกปญหาและเสริมสรางการเรียนรูใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีข้ึน 
 
3. เอกสารเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 3.1.  เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู ความสามารถของบุคคลที่ได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ และประสบการณ อันเปนผลจากการเรียนการสอนซึง่มีความ
เกี่ยวของกับองคประกอบและแนวทางในการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนดังนี ้

 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   ทบวงมหาวิทยาลัย (2525 : 1-5) ไดใหความหมายไวคือ ผลสัมฤทธิท์างดานเนื้อหาทาง

วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิท์างดานการแสวงหาความรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ     (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.2527 :7) ใหนิยามคําวา ผลสัมฤทธิห์มายถงึ ผลสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึง่ที่ตองอาศัยความพยายามทางรางกาย ทางสมอง ซึ่งถือไดวาเปนความสามารถเฉพาะตัวของแต
ละบุคคล 

   ดังนัน้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรใหครอบคลุมทั้งความรูทาง
วิทยาศาสตร และกระบวนการทางวทิยาศาสตร นัน้  จะจําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงคหรือพฤติกรรมที่
ตองการวัดออกเปน 4 ดาน ( ประทุม  อัตช ู. 2535 : 34, ประวิตร  ชูศิลป . 2542 : 21 - 23 ) คือ 
 1. ความรู-ความจํา หมายถงึ ความสามารถในการระลกึถึงสิง่ทีเ่คยเรยีนรูมาแลว 
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง ความคดิรอบยอด หลกัการ กฎ และทฤษฎ ี
 2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย  จาํแนกความรูไดเมื่อปรากฏอยู
ในรูปใหม โดยการแปลความหมายแลวเปรยีบเทยีบหรือผสมผสานส่ิงใหมทีพ่บเหน็กบัประสบการณ
เดิม 
 3. การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู  วิธีการ ทาง
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 4. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรูทางวทิยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ดาน การคํานวณ การลงความเหน็
ขอมูลการตั้งสมมติฐาน การทดลอง การตคีวามหมายขอมูลและลงขอสรุปทางวิทยาศาสตร 
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สมาคมความกาวหนาทางวทิยาศาสตร (American Association for the Advancement of Science-
AAAS) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนเครื่องมอืในการแสวงหา
ความรูทัง้สิน้ 13  ทักษะ โดยจัดแบงออกเปน 2 หมวด คือ (www. mylesson.swu.ac.th/ ) 
                 1) ทักษะพืน้ฐาน หรือทกัษะเบื้องตน (Basic Science Process Skill) 
ประกอบดวย 8 ทักษะ ไดแกทักษะที1่-8 
                  2) ทักษะขั้นบรูณาการ หรือ ทักษะเชิงซอน (Intergrated Science Process 
Skill) ประกอบดวย 5 ทักษะ ไดแก ทักษะที่ 9-13  
      ในสวนความหมายที่เกี่ยวของในแตละทกัษะ สรุปไดดังนี ้
          1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถงึ ความสามารถในการใช
ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกนั ไดแก ตา ห ูจมูก ล้ิน และผิวกาย เขาไป
สัมผัสโดยตรงกับวัตถหุรือปรากฏการณตางๆ โดยไมลงความเห็นของผูสังเกต  
                           2. ทักษะการวดั (Measurement) หมายถึงความสามารถในการใช
เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ไดอยางถกูตอง ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมืออยาง
เหมาะสม และความสามารถในการอานคาที่ไดจากการวัดไดถูกตองรวดเร็วและใกลเคียงกับความจริง
พรอมทัง้มีหนวยกาํกับเสมอ 
                          3. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการ
บวก ลบ คูณ หาร หรือจัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไดจากการสังเกต 
การวัด การทดลองโดยตรง หรือจากแหลงอื่น  ตัวเลขที่คํานวณนัน้ตองแสดงคาปริมาณในหนวย
เดียวกนั     ตัวเลขใหมที่ไดจากการคํานวณจะชวยใหส่ือความหมายไดตรงตามที่ตองการและชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
                         4. ทักษะการจาํแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดจําแนกหรือเรียงลาํดับวัตถุ หรือส่ิงที่อยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนหมวดหมูโดยมีเกณฑใน
การจัดจําแนก เกณฑดังกลาวอาจใช ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง
ก็ได โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการรวมกนัใหอยูในกลุมเดียวกนั 
                        5. ทักษะการหาความสัมพนัธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
(Space/space Relationship and Space/Time Relationship) สเปส (Space) ของวัตถุ หมายถงึ 
ที่วางบริเวณทีว่ัตถุนัน้ครอบครองอยู ซึ่งจะมีรูปรางและลกัษณะเชนเดยีวกับวัตถนุั้น โดยทัว่ไป สเปส 
ของวัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions) ไดแก ความกวาง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัตถทุักษะ
การหาความสมัพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา หมายถงึ ความสามารถในการระบุ
ความสัมพันธระหวางสิง่ตอไปนี้ คือ 1) ความสัมพนัธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติ  2) ส่ิงที่อยูหนากระจก
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เงากับภาพที่ปรากฏจะเปนซายขวาของกนัและกันอยางไร 3) ตําแหนงที่อยูของวัตถหุนึง่กับอีกวัตถุ
หนึง่ 4) การเปลี่ยนแปลงตาํแหนงที่อยูของวัตถกุับเวลา หรือสเปสของวัตถุที่เปลีย่นแปลงไปกับเวลา 
                         6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing data and 
communication) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมลูที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และ
จากแหลงอื่นมาจัดกระทําใหมโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดเรยีงลําดบั การแยกประเภท หรือ
คํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจมากขึ้น อาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูม ิแผนภาพ กราฟ 
สมการ เปนตน 
                           7.  ทักษะการลงความเหน็จากขอมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถ
ในการอธิบายขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ขอมูลที่มอียู
อาจไดมาจากการสังเกต การวัด การทดลอง คําอธิบายนั้นไดมาจากความรูหรือประสบการณเดมิของ
ผูสังเกตทีพ่ยายามโยงบางสวนที่เปนความรูหรือประสบการณเดิมใหมาสัมพันธกับขอมูลที่ตนเองมอียู 
                          8.  ทักษะการพยากรณ (Prediction) หมายถงึ ความสามารถในการ
ทํานายหรือคาดคะเนสิง่ที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ หรือ
ความรูทีเ่ปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเร่ืองนัน้มาชวยในการทาํนาย การทํานายอาจทําไดภายใน
ขอบเขตขอมูล (Interpolating) และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating) 
                          9.  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating hypothesis) หมายถงึ 
ความสามารถในการใหคําอธิบายซึง่เปนคาํตอบลวงหนากอนที่จะดาํเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบ
ความถกูตองเปนจริงในเรื่องนั้นๆ ตอไป สมมุติฐานเปนขอความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเปน
คําอธิบายของสิ่งที่ไมสามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได หรืออาจเปนขอความที่แสดงความสมัพันธที่
คาดคะเนวาจะเกิดขึ้นระหวางตัวแปรตนกบัตัวแปรตาม ขอความของสมมุติฐานนี้สรางขึ้นโดยอาศยั
การสังเกตความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน การคาดคะเนคําตอบที่คิดลวงหนานี้ยงัไมทราบ หรือ
ยังไมเปนหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน ขอความของสมมุติฐานตองสามารถทําการตรวจสอบโดย
การทดลองและแกไขเมื่อมีความรูใหมได 
                         10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) 
หมายถงึ ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ใหเขาใจ
ตรงกัน และสามารถสงัเกตและวัดได คํานิยามเชงิปฏิบัติการ เปนความหมายของคําศัพทเฉพาะ เปน
ภาษางายๆ ชดัเจน ไมกาํกวม ระบุส่ิงที่สังเกตได และระบุการกระทําซึง่อาจเปน การวัด การทดสอบ 
การทดลองไวดวย     
                         11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling 
variables) หมายถงึ การชีบ้งตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมุติฐานหนึง่ การ
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ควบคุมตัวแปรนั้นเปนการควบคุมส่ิงอืน่ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนถาหากวาไมควบคุมใหเหมือนกนั 
                         12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถงึ กระบวนการปฏิบัติการ
เพื่อหาคําตอบหรือทดสอบสมมุติฐานที่ต้ังไว ในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ 
            12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถงึ การวางแผนการทดลอง
กอนลงมือทดลองจริง เพื่อกาํหนดวิธกีารดาํเนนิการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดวิธดํีาเนนิการทดลอง
ซ่ึงเกีย่วกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุอุปกรณที่ตองการใชในการทดลอง 
            12.2 การปฏิบัติการทดลองหมายถงึการลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ  
            12.3 การบนัทกึผลการทดลอง หมายถงึ การจดบันทกึขอมูลที่ได
จากการทดลอง ซึง่อาจเปนผลของการสังเกต การวัด และอื่นๆ 

                             13.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpretting data and 
conclusion) หมายถงึ ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทํา และอยูใน
รูปแบบที่ใชในการสื่อความหมายแลว ซึ่งอาจอยูในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพตางๆ รวมทั้ง
ความสามารถในการบอกความหมายขอมลูในเชิงสถิติดวย และสามารถลงขอสรุปโดยการเอา
ความหมายของขอมูลที่ไดทั้งหมด สรุปใหเหน็ความสมัพันธของขอมูลที่เกีย่วของกับตัวแปรที่ตองการ
ศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ 

               สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาการไดปรับปรุงหลกัสูตร
วิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง 2533) ใหมีลักษณะที่เอื้อ
ตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยยึดจุดประสงคดังนี ้(กระทรวงศกึษาธิการ 2536) 
 1. เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฏีข้ันพืน้ฐานของวิชาวทิยาศาสตร 
 2. เพื่อใหเกิดความเขาใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจาํกัดของวิชาวทิยาศาสตร 
 3. เพื่อใหเกิดทักษะที่สําคญัในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
 4. เพื่อใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
 5. เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและอิทธิพล
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 
 6. เพื่อใหสามารถนาํความรู ความเขาใจในเรื่องวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชน
ตอสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กลาวมา ผูวจิัยไดใหความหมายผลสัมฤทธิท์างการเรียน
หมายถงึ ความสามารถในการเรียนรูเชงิพฤติกรรมของนกัเรียน  4 ดาน คือความรูความจํา  ความ
เขาใจ  การนาํไปใช   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดาน การคํานวณ การลงความเห็นขอมลู
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การตั้งสมมตฐิาน การทดลอง การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปทางวทิยาศาสตร โดยวัดจาก
คะแนนแบบทดสอบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
          3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
            งานวจิัยในประเทศ 
            มณีรัตน  เกตุไสว. (2540:บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจดักิจกรรมการทดลองที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาฟสิกสดานมโนมตทิางวทิยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณา
การของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสไดมโนมติ
ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมทดลองทีน่ักเรียนออกแบบการ
ทดลองและปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบไวพรอมทั้งเลือกรูปแบบการบันทึกขอมูลจากการ
ทดลองแตกตางจากลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการทดลองตามคูมือครู 
 ศิริภรณ  แมนมั่น. (2543:112) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับ
การสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
 มนมนัส  สุดสิ้น. (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตรและความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติกลุมตัวอยาง เปนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ป
การศึกษา 2543 โรงเรียนมธัยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสนุันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 
60 คน สรุปผลการวิจยั 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตร ดานความรู-ความจาํของนกัเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติ กบันกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ ที่ระดับ .01  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตรดานความเขาใจ
ของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3.  ผลสัมฤทธิท์าง
วิทยาศาสตรดานการนาํไปใชของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียน
แผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับกรสอนตามคูมือครูแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  
4.  ผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู ประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  5.  ผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตร ดานการคิด
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วิเคราะหวิจารณของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขยีนแผนผงัมโนมติ
กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 งานวจิัยตางประเทศ 
 บอรด  (Bard. 1975 : 5947-A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรกายภาพ
ของนักเรียนที ่Southern Colorado State College โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามปกติ กลุม
ทดลองโดยใชบทเรียนสําเรจ็รูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกนั 
 ฮารท  และอัล-ฟาเลห (Harty ;& Al-Faleh. 1983 : 861 – 866) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิชาเคมีและเจตคติที่ไดจากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายและวธิีสอนแบบแบงกลุม
ยอยทดลองของนักเรียนระดับ 11 จํานวน 74 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่สอนแบบแบงกลุมทดลองสูงกวากลุมที่สอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 สมิท (Smit. 1994:2528-A) ไดศึกษาผลจากวธิีการสอนที่มีเจตคติตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายแบบลงมอืปฏิบัติดวยตนเองและทั้งแบบ
บรรยายและแบบลงมือปฏิบัติ ผลการวิจยัพบวานกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวาทั้งสอบแบบ 
 จากการศึกษางานวิจยั สรุปไดวา รูปแบบการเรียนรูและวธิีการสอนของครูมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะวิธกีารที่ใหนกัเรียนไดลงมือปฏิบัติ  
 
4.  เอกสารเกี่ยวกับการการคิดอยางมวีิจารณญาณและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 การคิดอยางมวีิจารณญาณ มาจากภาษาอังกฤษวา Critical thinking นัน้มีใจความสําคัญก็
คือการคิอยางมีระบบแบบแผน สมเหตุสมผล ซึ่งมีผูใหชือ่ที่แตกตางกนั เชน การคิดแบบ
วิพากษวิจารณ การคิดเปน การคิดอยางบมีเหตุผล การคิดวิเคราะหวิจารณ การคดิอยางมี
วิจารณญาณ 
 4.1 ประเภทของการคิด 
 การคิดเปนกระบวนการทางสมองที่ใชสัญญลักษณ เชน คําพดู ทาทาง หรือภาพเปนสื่อ การ
คิดเกิดขึ้นไดและอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และไมมีขอบเขตจํากดั  
 กาเย (Gagne’. 1985 : 283) ; และ ฮิลการด (Hillgard. 1962 : 337) ไดจําแนกการคดิ
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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 4.1.1 การคิดอยางไมมทีิศทาง หรือไมมจีุดมุงหมาย (Associative Thinking) เปนการ
คิดแบบไมต้ังใจจะคิด ไมมีจดุมุงหมายในการคิด คิดจากสิ่งที่พบเหน็จากประสบการณตรงจากสิ่งที่ได
ยินไดฟงมา เปนการคิดอยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ การคิดเชนนีม้ักไมมีผลสรุปออกมา ไดแก การคิดแบบ
เสรี การฝนกลางวัน เนื่องจากการรับรูหรือการตอบสนองตอส่ิงเรา และคิดหาเหตุผลเขาขางตนเอง ซึ่ง
ข้ึนอยูกับความเชื่อและอารมณของผูคิด 
 4.1.2 การคิดอยางมีทิศทางและมีจุดมุงหมาย (Directed Thinking) เปนการคิดเพื่อ
คนหาคําตอบ เพื่อแกปญหาโดยใชความรูพื้นฐานเพื่อทาํการกลัน่กรองการคิดเพอฝนคิดเลื่อนลอยไร
ความหมาย ใหเปนการคิดทีม่ีทิศทางโดยมุงไปสูจุดมุงหมายหรือเปาหมาย และนาํไปสูผลสรุป การคิด
เชนนี้ ไดแก การคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creative Thinking)  ซึง่เปนการคดิที่มีลักษณะการคิดหลายทาง
หรือคิดในลักษณะเชื่อมโยง และการคิดอยางมีวจิารณญาณ (Critical Thinking)ซึ่งเปนการคิดอยางมี
เหตุผล ใชเหตผุลในการแกปญหา 
 การคิดอยางมทีิศทางและมจีุดมุงหมายนี้เปนรากฐานสาํคัญของการเรียนรูและดํารงชีวิตใน
ยุคขอมูลขาวสารทั้งนี้ในการเรียนรูและการดําเนินชีวิตในปจจุบัน บุคคลจะตองรูจักใชการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เพื่อวิเคราะหขอเท็จจริงของขอมูลขาวสารที่ไดรับในลักษณะตางๆ 

4.2  ความหมายของการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
“วิจารณญาณ” เปนคาํกลาวที่ใชอยูทัว่ไป เมื่อมีสถานการณที่ตองใชการตัดสินใจในเรื่องใด 

เร่ืองหนึ่งอยางรอบคอบ ดังนัน้ การคิดอยางมีวิจารณญาณ จึงเปนการคิดที่ตองอาศยัเหตุผลและขอมูล
ที่เชื่อถือไดรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรมาประกอบการตัดสินใจ การคิดอยางมี
วิจารณญาณจึงเปนสิง่จาํเปนอยางยิง่สําหรับคนเราเมือ่ตองเผชิญปญหาตางๆ เพือ่ชวยในการ
ตัดสินใจเลือกกระทาํสิ่งตางๆไดอยางถูกตองสมเหตุสมผลและเหมาะสม การคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไดมีผูใหความหมายไวแตกตางกนั ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม ซึ่งเปนการจาํแนกของ โบโน (สุนนัทา สาย
วงศ. 2544 : 36 ; อางองิจาก De Bono. 1976 : 29 - 32) และความเห็นของยินการ (Yinger. 1980 : 
11-13) ไดจําแนกคํานิยามการคิดอยางมวีิจารณญาณ คือ 
 1.  คํานิยามทีม่ีความหมายกวาง คือ การนิยามการคิดอยางมีวิจารณญาณในลักษณะที่
เปนกิจกรรมทางสมองทีเ่ปนกระบวนการคดิโดยทั่วไป (General Thinking Process) หรือเปนการคิด
เพื่อแกปญหา ซี่งมีผูใหนยิามดังนี ้
 ดิวอี้ (ลําใย สนั่นรัมย.2542 : 7 ; อางอิงจาก Dewey. 1933 : 30) ไดอธิบายวา การคดิอยาง
มีวิจารณญาณ หมายถงึ การคิดอยางใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบ ตอความเชื่อหรือความรูตางๆ
โดยอาศัยหลกัฐานมาสนับสนุนความเชื่อหรือความรูนั้น รวมทั้งขอสรุปที่เกีย่วของ และดิวอี้ไดอธิบาย
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ขอบเขตของการคิดอยางมวีจิารณญาณวา มีขอบเขตอยูระหวาง 2 สถานการณ คือ การคิดที่เร่ิมตน
จากสถานการณที่มีความยุงยากและสับสน และสิน้สุดหรือจบลงดวยสถานการณที่มคีวามชัดเจน 
 สกินเนอร (ลําใย สนัน่รัมย.2542 : 7 ; อางอิงจาก Arunee.1985 : 48) ไดใหความหมายของ
การคิดอยางมวีิจารณญาณวา ประกอบดวยกระบวนการและความสามารถ กระบวนการหมายถงึ
วิธีการแกปญหาแบบวทิยาศาสตรและทัศนคติในการแสวงหาความรู สวนความสามารถหมายถึง
ความรูในขอเท็จจริง หลกัการสรุปในกรณีทั่วๆไป การอนุมาน การยอมรับในขอตกลงเบื้องตน การนิร
นัย การตีความหมาย และการประเมินผล รวมทัง้ทกัษะความเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห และ
การประเมนิผล 
 วัตสันและเกลเซอร (ลําใย สนั่นรัมย.2542 : 7 ; อางอิงจาก Watson ;& Glaser.1964 : 10) 
ไดใหความหมายการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เปนการคิดประกอบดวย ทัศนคติ ความรู และทักษะ 
โดยทีท่ัศนคตหิมายถงึทัศนคติตอการแสวงหาความรู และยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนนุสิ่ง
ที่อางวาเปนจริงแลวใชความรูดานการอนมุานมาสรุปใจความสาํคัญ และการสรุปเปนกรณีทัว่ไป โดย
ตัดสินจากหลกัฐานอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับหลักตรรกวิทยา ตลอดจนทกัษะในการใชทศันคติ
และความรู ดังกลาวมาประเมินผลความถกูตองของขอความ 
 2.  คํานิยามในความหมายที่แคบ คือ การนิยามความคิดอยางมวีิจารณญาณในลักษณะที่
เปนการใชเหตผุลทางตรรกศาสตร เปนการประเมินผลของความคิด โดยมีหลกัเกณฑ เพื่อนํามาใชใน
การตัดสินใจ 
 ฮิลการด (ลําใย สนัน่รัมย.2542 : 8 ; อางอิงจาก Hillgard. 1962 : 337) ไดใหความหมาย
ของการคิดอยางมวีิจารญาณวาเปนความสามารถในการตัดสินขอความบทความหรือปญหาวาสิ่งใด
เปนจริงสิง่ใดเปนเหตุเปนผลกัน 
 รัสเซลล (ลําใย สนัน่รัมย.2542 : 8 ; อางอิงจากRussel.1965 : 281 - 282) ไดให
ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนกิจกรรมที่จําเปนในการแกปญหา เมื่อตองการ
ตรวจสอบสมมติฐาน 
 มอร (ลําใย สนั่นรัมย.2542 : 8 ; อางอิงจากเพ็ญพิสุทธิ ์เนคมานุรักษ.2537 : 13) ไดให
ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนการทดสอบและการประเมินผลขอสรุป หรือการ
อธิบายตางๆ 
 กูด (ลําใย สนัน่รัมย.2542 : 8 ; อางองิจากGood.1973 : 680) ไดใหความหมายของการคิด
อยางมีวิจารณญาณวาเปนการคิดอยางรอบคอบตามหลักการของการประเมินผล และมีหลักฐาน
อางอิงเนื้อหา ขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกีย่วของทั้งหมด และใช
กระบวนการทางจิตวทิยา อยางถูกตองและเหมาะสม 
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 เอนนิส (ลําใย สนัน่รัมย.2542 : 8 ; อางองิจากEnnis.1962 : 83 , 1985 : 46) ไดให
ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนการคิดพิจารณา ไตรตรอง อยางมีเหตุผลทีม่ี
จุดมุงหมายเพือ่ตัดสินใจวา ส่ิงใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ หรือส่ิงใดควรปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 
 อันเดอรสัน (ลําใย สนั่นรัมย.2542 : 8 ; อางอิงจาก วลัย  อรุณี. 2531 : 34 -39)ไดให
ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนการประเมินขอมูลโดยใหเหตุผลในเชิงตรรกวทิยา ที่
มีเกณฑที่ไดรับการยอมรับ เพื่อที่จะนาํไปใชในการตัดสนิใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธขอมูลนั้นๆ 
 ฮัดกินส (ลําใย สนัน่รัมย.2542 : 8 ; อางอิงจาก เพ็ญพสุิทธิ์ เนคมานรัุกษ. 2537 : 14) ไดให
ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาการมีเจตคติในการคนควาหาหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
และประเมินขอขัดแยงตางๆ รวมทั้งการมทีักษะในการใชความรู จาํแนกขอมูล และตรวจสอบ
สมมติฐานเพือ่หาขอสรุปอยางสมเหตุสมผล 
 กรมวิชาการ (ลําใย สนั่นรัมย.2542 : 8 ; อางอิงจาก กรมวิชาการ 2540 : 21 - 22) ไดให
ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนความสามารถในการคิดวิเคราะหหาสาเหตุและ
เหตุผลทีน่ํามาสนับสนุนความเชื่อเพื่อหาทางเลือกและตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ซึง่การคิดอยางมี
วิจารณญาณประกอบดวย เจตคิต (Attitudes) ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
 จากการพิจารณาความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณดังกลาว สรุปไดวา การคิด
อยางมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการคิดอยางรอบคอบ เกี่ยวกับขอมูล ขอโตแยง หรือสถานการณ
ตางๆที่ปรากฏ โดยมีการหาหลักฐาน และมีการวิเคราะหหลกัฐานเหลานัน้ดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อนาํไปสูการสรุปเปนขอยุติไดอยางเหมาะสม 

 4.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
 เอนนิส (ทัศนา แขมมณ.ี 2544 : 54 ; อางอิงจาก Ennis. 1985 : 45 – 48) ไดกลาวถึงการ

คิดอยางมวีิจารณญาณวา เปนการรคิดพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตผุล ที่มุงเพื่อการตัดสินใจวาสิ่งใด
ควรเชื่อหรือส่ิงใดควรทํา อันจะชวยการตัดสินใจในสภาพการณตางตางๆ 
 การคิดอยางมวีิจารณญาณ ประกอบดวย 
 1. ลักษณะของผูที่มีความคดิอยางมวีิจารณญาณ 
 2. ทักษะความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 1. ลักษณะของผูที่มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 1.1 เปนผูมีใจกวาง คือ ยอมรับฟงและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ืนไมยึดมั่นถือ
มั่นความคิดของตนเองเปนหลัก และตัดสนิใจดวยขอมลูประกอบที่เพียงพอ 
 1.2 มีความไวตอความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน 
 1.3 เปลี่ยนความคิดเหน็ที่ตนมีอยูได ถามขีอมูลที่มีเหตุผลมากกวา 
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 1.4 กระตือรือรนในการคนหาขอมูลและความรู 
 1.5 เปนผูมีเหตุผล  
 2. ทักษะความสามารถคิดอยางมีวจิารณญาณ ประกอบดวย 12 ทักษะดังนี ้
 2.1 สามารถกาํหนดหรือระบุประเด็นคําถามหรือปญหา 
 2.1.1 ระบุปญหาสาํคัญไดชัดเจน 
 2.1.2 ระบุเกณฑเพื่อตัดสนิคําตอบที่เปนไปได 
 2.2 สามารถคดิวิเคราะหขอโตแยง 
 2.2.1 ระบุขอมูลที่มีเหตุผลหรือนาเชื่อถือได 
 2.2.2 ระบุขอมูลที่ไมมเีหตผุลหรือไมนาเชื่อถือได 
 2.2.3 ระบุความเหมือนและความแตกตางของความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีอยูได 
 2.2.4 สรุปได 
 2.3 สามารถถามดวยคาํถามที่ทาทายและตอบคําถามไดอยางชัดเจน เชน 
 เพราะเหตุใด 
 ประเด็นสําคญัคืออะไร 
 ขอความทีก่ําหนดนี้หมายความวาอะไร 
 ตัวอยางที่เปนไปไดมีอะไรบาง 
 ความคิดเหน็ของทานในเรื่องนี้คืออะไร 
 ใหพิจารณาวามีความแตกตางกนัหรอืไม อยางไร 
 อะไรเปนขอมูลที่มีเหตุผล 
 ขอความทีก่ําหนดมานี ้“…………….” ทานมีความคิดเห็นอยางไร 
 ทานมีความคดิเห็นอืน่ๆเพิ่มเติมอีกหรือไม อยางไร 
 2.4 สามารถพจิารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 
 2.4.1 เปนขอมูลจากผูเชีย่วชาญทีน่าเชื่อถือ 
 2.4.2 เปนขอมูลที่ไมมีขอโตแยง 
 2.4.3 เปนขอมูลที่ไดรับการยอมรับ 
 2.4.4 เปนขอมูลที่สามารถใหเหตุผลวาเชือ่ถือได 
 2.5 สามารถสงัเกตและตัดสนิขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเองโดยใชเกณฑ
ตอไปนี้ 
 2.5.1 เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตนเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ไมใชเพียงไดยินมาจากคนอืน่ 
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 2.5.2 การบันทึกขอมูลเปนผลจากการสังเกตดวยตนเอง และมกีารบนัทกึทนัท ี
ไมปลอยทิ้งไวนาน แลวมาบนัทกึภายหลัง 
 2.6 สามารถนรินัยและตัดสินผลการนิรนยั คือ สามารถนําหลักการใหญไปแตกเปน
หลักยอยๆ หรือนําหลักการไปประยุกตใชในสถานการณตางๆได 
 2.7 สามารถอปุนัยและตัดสนิผลการอุปนยั คือ ในการสรุปอางอิงไปยงักลุม
ประชากรนัน้ กลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนของประชากรและกอนที่จะมีการอุปนยันัน้ ตองมีการเกบ็
รวบรวมขอมูลอยางถูกตองตามแผนที่กาํหนดและมีขอมลูเพียงพอตอการสรุปแบบอุปนัย 

 2.8 สามารถตดัสินคุณคาได 
 2.8.1 สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีขอมูลพื้นฐานเพียงพอ 
 2.8.2 สามารถชั่งน้ําหนกัระหวางดีและไมดี หรือผลดีและผลเสียกอนตดัสินใจ 
 2.9 สามารถใหความหมายคําตางๆและตดัสินความหมาย เชน 
 2.9.1 สามารถบอกคําเหมอืน คําที่มีความหมายคลายกัน 
 2.9.2 สามารถจําแนก จัดกลุมได 
 2.9.3 สามารถใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการได 
 2.9.4 ยกตัวอยางที่ใชและไมใชได 
 2.10 สามารถระบุขอสันนิษฐานได 
 2.11 สามารถตัดสินใจเพื่อนาํไปปฏิบัติได เชน 
 2.11.1 การกําหนดปญหา 
 2.11.2 การเลือกเกณฑตัดสนิผลที่เปนไปได 
 2.11.3 กําหนดทางเลือกอยางหลากหลาย 
 2.11.4 เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติ 
 2.11.5 ทบทวนทางเลือกอยางมีเหตุผล 
 2.12 การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 โดยสรุป ทกัษะความสามารถคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณจาก 12 ทักษะดังกลาว เมื่อ
นํามาพจิารณานัน้ สามารถสรุปไดหลักการ 4 ประการ ดังนี ้
 1. ขอมูลมีความชัดเจน (Clarity)  
 2. ขอมูลและความรูจากแหลงตางๆมีความสมเหตุสมผลเปนทีย่อมรับ (Basic) 
 3. ในการสรุปอางอิง (Inference) นัน้กระบวนการสรุปที่ใชคือ 1)นิรนัย 2)อุปนัย ซึ่งในการ
สรุปตองคํานงึถึงการตัดสินคุณคา (Value Judgment) ดวย 
 4. การปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 
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 พอล (ทิศนา แขมมณี. 2544 : 58 ; อางองิจาก Paul,R.1993) ไดสรุปเกี่ยวกับการคิดอยางมี
วิจารณญาณวา มีความสัมพันธกับการแกปญหา (problem solving) คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหา (critical thinking is a major tool in problem solving) และการ
แกปญหาสวนใหญตองใชการคิดอยางมวีจิารณญาณ (The problem solving is a major use of 
critical thinking) 
 การคิดอยางมวีิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผล ซึง่องคประกอบของการคิดอยางมี
เหตุผลนัน้ ม ี7 ประการคือ (Paul,R.1993) 
 1. จุดหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด ไดแก การคิดเพื่อหาแนวทาง
แกปญหา หรือคิดเพื่อหาความรู 

 2. ประเด็นคาํถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู หมายถึง ความสามารถระบคํุาถาม
ของปญหาตางๆรวมทัง้ระบปุญหาสาํคัญที่ตองการแกไข หรือคําถามสําคัญที่ตองการรูคําตอบ 
 3. สารสนเทศ คือ ขอมูล ขอความรูตางๆเพื่อใชประกอบการคิด ขอมลูตางๆที่ไดมา ควรมี
ความกวาง ลึก ชัดเจน และมีความถูกตอง 
 4. ขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลที่ไดมานั้นตองมีความนาเชื่อถือ ความชัดเจน ถกูตอง 
และมีความเพยีงพอตอการใชเปนพื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล 
 5. แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดทัง้หลายที่มีอาจรวมถึง กฏ ทฤษฏี หลกัการ ซึ่ง
จําเปนสาํหรับการคิดอยางมเีหตุผล และแนวคิดที่ไดมานั้นตองมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถาม
ที่ตองการหาคําตอบและตองเปนแนวคิดทีถู่กตองดวย 
 6. ขอสนันิษฐาน เปนองคประกอบสําคญัของทักษะการคิดอยางมเีหตุผลเพราะ ผูคิดตอง
มีความสนใจในการตัง้ขอสันนิษฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสนิไดเพื่อประโยชนในการหาขอมูล
มาใชในการคดิอยางมเีหตุผล 
 7. การนาํไปใชและผลที่ตามมา เปนองคประกอบที่สําคัญของการคิดอยางมีเหตผุล ซึ่งผู
คิดตองคํานึงถึงผลกระทบ ตองมีความคิดไกล มองถงึผลที่ตามมารวมกับการนาํไปใชไดหรือไม 
เพียงใด 
 วัตสันและเกลเซอร(ลําใย สนั่นรัมย.2542 : 9 ; อางอิงมาจาก Watson ;& Glaser.1964 :14) 
ไดกลาววา การคิดอยางมีวจิารณญาณประกอบดวย ทัศนคติ ความรู และทักษะในเรื่องตางๆ ดังนี ้
 1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึง่ประกอบดวย ความสามารถในการเหน็ปญหาและความ
ตองการทีจ่ะสบืเสาะคนหาขอมูล หลกัฐาน มาพิสูจน เพือ่หาขอเทจ็จริง 
 2. ความรูในการหาแหลงขอมูลอางองิและการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล 
 3. ทักษะในการประยุกตใชความรูและทัศนคติดังกลาวใชใหเปนประโยชน 
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 จากการศึกษา คนควา การวจิัยตางๆ วัตสนัและเกลเซอร ไดสรุปดังนี้ การวัดความสามารถ
ทางการคิดอยางมวีิจารณญาณ ตองวัดความสามารถยอยๆ ซึ่งม ี5 ดาน ดังนี ้
 1. ความสามารถในการอางอิงหรือสรุปความ (Inferences) หมายถึง ความสามารถในการ
จําแนกระดับความนาจะเปนของขอมูลหรือการลงสรุปขอมูลตางๆทีป่รากฏในขอความที่กาํหนดให 
 2. ความสามารถในการยอมรับขอตกลงเบื้องตน (Recognition of Assumptions) หมายถงึ
ความสามารถในการพิจารณาจําแนกวาขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน ขอความใดไมเปนขอตกลง
เบื้องตน 
 3. ความสามารถในการนิรนยั (Deduction) หมายถงึ ความสามารถในการจําแนกวาขอสรุป
ใดเปนผลจากความสัมพันธของสถานการณที่กําหนดใหอยางแนนอนและขอสรุปใดไมเปนผลของ
ความสัมพันธนั้น 
 4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) หมายถงึ ความสามารถในการจาํแนกวา
ขอสรุปใดเปนหรือไมเปนความจริงตามที่สรุปไดจากสถานการณที่กาํหนดให 
 5. ความสามารถในการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) หมายถงึ 
ความสามารถในการจาํแนกวาขอความใดเปนการอางเหตุผลที่หนักแนนกับขอความที่อางเหตุผลไม
หนกัแนน 
                เดรสเซลและเมยฮิวส (ลําใย สนั่นรัมย.2542 :9 ; อางอิงจาก Dressel ; & Mayhew. 1957)
การคิดอยางมวีิจารณญาณประกอบดวยความสามารถตางๆ 5 ดานคอื 
 1. ความสามารถในการนิยามปญหา ประกอบดวย 
 1.1 ความสามารถในการตระหนักถงึความเปนไปของปญหา ไดแก การรูถึงเงื่อนไข
ตางๆที่มีความสัมพนัธกนัในสภาพการณ การรูถงึความขัดแยงและเรื่องราวที่สําคญัในสภาพการณ
และความสามารถในการระบจุุดเชื่อมตอที่ขาดหายไปของชุดเหตุการณ หรือความคิดและการรูถึง
สภาพปญหาที่ยงัไมมีคําตอบ 
 1.2 ความสามารถในการนยิามปญหา ไดแก การระบถุึงธรรมชาติของปญหาความ
เขาใจถึงสิง่ทีเ่กี่ยวของ และความจาํเปนในการแกปญหา สามารถนิยามองคประกอบของปญหา ซึ่งมี
ความยุงยากและเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม สามารถจาํแนกแยกแยะองคประกอบของปญหาที่มี
ความซับซอนออกเปน สวนประกอบที่สามารถจัดกระทาํได สามารถระบุองคประกอบที่สําคัญของ
ปญหา สามารถจัดองคประกอบของปญหาใหเปนลําดับข้ันตอน 
 2. ความสามารถในการเลือกขอมูลที่เกีย่วของกับการหาคําตอบของปญหาคือ การสามารถ
ตัดสินใจวาขอมูลใดมีความจําเปนตอการแกปญหา ประกอบดวยความสามารถในการจําแนกขอมูลที่



 39

เชื่อถือไดกับแหลงขอมูลที่เชือ่ถือไมได ความสามารถในการระบุวาขอมูลใดควรยอมรับหรือไม การ
เลือกตัวอยางของขอมูลที่มคีวามเพียงพอและเชื่อถือได ตลอดจนการจัดระเบียบระบบของขอมูล 
 3. ความสามารถในการระบขุอตกลงเบื้องตน ประกอบดวย ความสามารถในการระบุ
ขอตกลงเบื้องตนที่ผูอางเหตผุลไมไดกลาวไว ความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตนที่คัดคานการ
อางเหตุผลและความสามารถในการระบุขอตกลงเบื้องตน ที่ไมเกี่ยวของกับการอางเหตุผล 
 4. ความสามารถในการกาํหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบดวยการคนหา การชี้แนะหา
คําตอบ การกาํหนดสมมติฐานตางๆ โดยอาศัยขอมูลและขอตกลงเบือ้งตน การเลือกสมมติฐานทีม่ี
ความเปนไปไดมากที่สุดพิจารณาเปนอนัดับแรก การตรวจสอบความสอดคลองระหวางสมมติฐานกับ
ขอมูล ขอตกลงเบื้องตน และการกําหนดสมมติฐานที่เกีย่วของกับขอมูลที่ยงัไมทราบ และเปนขอมูลที่
จําเปน 
 5. ความสามารถในการสรุปอยางสมเหตุสมผลและการตัดสินความสมเหตุสมผล ของการ
คิดหาเหตุผล ประกอบดวย 
 5.1 ความสามารถในการลงสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยอาศัยขอตกลงเบื้องตน
สมมติฐานและขอมูลที่เกีย่วของ ไดแก การระบุความสัมพันธระหวางคําและประพจน การระบุถงึ
เงื่อนไขที่จาํเปนและเพยีงพอ การระบุความสัมพนัธเชงิเหตุผล และความสามารถในการระบุและ
กําหนดขอสรุป 
 5.2 ความสามารถในการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการ ที่นาํไปสู
ขอสรุป ไดแก การจําแนกการสรุปที่สมเหตสุมผลจากการสรุปที่อาศัยคานิยม ความพงึพอใจ และ
ความลาํเอียง การจําแนกระหวางการคิดหาเหตุผลที่มีขอสรุปไดแนนอน กับการหาเหตุผลที่ไมสามารถ
หาขอสรุปที่เปนขอยุติได 
 5.3 ความสามารถในการประเมินขอสรุป โดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช ไดแก การ
ระบุเงื่อนไขทีจ่ําเปนตอการพิสูจนขอสรุป การรูถึงเงื่อนไขที่ทําใหขอสรุปไมสามารถนาํไปปฏิบัติได และ
การตัดสินความเพียงพอของขอสรุปในลักษณะที่เปนคําตอบของปญหา 
 นีตเลอร (ลําใย สนัน่รัมย.2542 : 10 ; อางอิงจาก Needler. 1987 ) ไดกําหนด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเปน 3 กลุม คือ 
 1. การนิยามและการทาํความกระจางชัดของปญหา ซึง่จาํแนกเปน 4 ความสามารถยอย 
ดังนี ้
 1.1 การระบุเร่ืองราวที่สําคญัหรือการระบุปญหา เปนความสามารถในการระบุใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน การอางเหตุผล ภาพลอทางการเมือง การใชเหตุผลตางๆและขอสรุปในการอาง
เหตุผล 
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 1.2  การเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางคน วัตถุ ส่ิงของ 
ความคิด หรือผลลัพธต้ังแต 2 อยางขึ้นไป 
 1.3  การกําหนดวาขอมูลใดมีความเกี่ยวของ เปนความสามารถในการจําแนกระหวาง
ขอมูลที่สามารถพิสูจนความถูกตองได กบัขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนความถกูตองไดรวมทั้งการจาํแนก
ระหวางขอมูลที่เกีย่วของกับขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเร่ืองราว 
 1.4 การกาํหนดคําถามที่เหมาะสม เปนความสามารถในการกําหนดคําถามซึ่งจะ
นําไปสูความเขาใจที่ลึกซึง้และชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองราว 
 2. การพิจารณาตัดสินขอมลูที่มีความสัมพันธกับปญหาจําแนกเปน 6 ความสามารถยอย
ดังนี ้
 2.1 การจาํแนกหลักฐาน เปนลักษณะขอเท็จจริง ความคิดเห็น ซึ่งพิจารณาตัดสินโดยใช
เหตุผล เปนความสามารถในการประยุกตเกณฑตางๆ เพื่อการพิจารณาตัดสินลักษณะคุณภาพของ
การสังเกตและการคิดหาเหตุผล 
 2.2 การตรวจสอบความสอดคลอง เปนความสามารถในการตัดสินวา ขอความหรอื
สัญลักษณที่กาํหนด มีความสอดคลองสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความสอดคลองกับบริบททั้งหมด
หรือไม 
 2.3 การระบุขอตกลงเบื้องตนที่ไมไดกลาวอาง เปนความสามารถในการระบุวาขอตกลง
เบื้องตนใดที่ไมไดกลาวไวในการอางเหตผุล 
 2.4 การระบุภาพพจน (Stereotypes) ในการอางเหตุผล เปนความสามารถในการระบุ
ความคิดที่บุคคลยึดติด (Fixed Notions) หรือความคิดตามประเพณนีิยม (Conventional Notions) 
 2.5 การระบุความมีอคติปจจัยทางอารมณและการโฆษณา เปนความสามารถในการ
ระบุความมีอคติในการอางเหตุผลและการตัดสินความเชื่อถือไดของแหลงขอมูล 
 2.6 การระบุความแตกตางระหวางระบบคานิยม (Value System) และอุดมการณ 
(Ideologies) เปนความสามารถในการระบุความคลายคลึง และความแตกตางระหวางระบบคานยิม
และอุดมการณ 
 3. การแกปญหาหรือการลงขอสรุป จําแนกออกเปน 2 ความสามารถยอย ดังนี ้
 3.1 การระบุความเพียงพอของขอมูล เปนความสามารถในการตัดสินใจวาขอมูลที่มอียู
เพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพตอการนําไปสูขอสรุป การตัดสินใจ หรือการกําหนดสมมติฐานที่
เปนไปไดหรือไม 
 3.2 การพยากรณผลลัพธที่อาจเปนไปได เปนความสามารถในการทาํนายผลลพัธทีอ่าจ
เปนไปไดของเหตุการณ  หรือชุดของเหตุการณตางๆ 
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 สเติรนเบอรก (Stemberg.1985) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัเชาวปญญาโดยใชชื่อทฤษฏีของ
เขาวา ทฤษฏีเชาวปญญาสามเกลียว (Triarchich Theory) ทฤษฏีเชาวนปญญาสามเกลียวเสนอวา
สวนประกอบของเชาวนปญญามี 3 สวน อธิบายเปนทฤษฏียอยได 3 ทฤษฏีดังนี ้
 1. ทฤษฏียอยของความสอดคลองกับบริบทสังคม (Contexual Subtheory) เปน
ความสามารถทางเชาวนปญญาที่เกีย่วของกับบริบททางสงัคมและวฒันธรรมของบุคคลพฤติกรรมที่
เฉลียวฉลาดในบริบทของสงัคม ที่เกีย่วของกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหเขากับส่ิงแวดลอม
การเลือกสิง่แวดลอมที่อํานวยประโยชนสูงสุด มากกวาที่จะทําตามจนเคยชนิ และการดัดแปลง
ส่ิงแวดลอมในขณะนั้นใหเหมาะสมกับทกัษะความสนใจ และคานิยมของตน 
 2. ทฤษฏียอยประสบการณ (Experiential Subtheory) อธิบายวา งาน หรือ สภาพการณที่
จะกําหนดใหคนแสดงความเฉลียวฉลาดออกมาไดดีทีสุ่ด โดยงานหรือสภาพการณนั้น ตองมีลักษณะที่
คอนขางแปลกใหม แตไมใชส่ิงใหมทัง้หมด หรือเมื่อเขาอยูในกระบวนการของการปฏิบัติที่ตองเปนไป
โดยอัตโนมัติ ในการทํางานที่กําหนดให 
 3. ทฤษฏียอยกระบวนการคดิ (Compontial Subtheory) อธิบายถึงโครงสรางและกลไกที่อยู
เบื้องหลงัพฤตกิรรมทางปญญา กระบวนการคิด แยกเปนสวนที่เปนตวัควบคุมทั้งหมด (Meta 
Components) ซึ่งควบคุมกระบวนการประมวลความรูของบุคคล และชวยใหบุคคล ดําเนนิการคิดและ
ประเมินผลที่ไดจากการคิด สวนที่เปนสวนของการปฏิบัติงาน (Performance Components ) 
ดําเนนิงานไปตามแผน ที่สวนควบคุมจัดวางไวแลว และสวนที่ทาํใหไดความรู (Knowledge-
Acquistion Components) เปนสวนที่เลือกความรู จําได ประมวลความรูใหมเขาไวในระบบความจํา
ทั้ง 3 ทฤษฏียอยนี้ อธิบายกระบวนการคิดที่เกีย่วของกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเลือกและการ
ดัดแปลงสิ่งแวดลอมของบุคคล 
 การคิดอยางมวีิจารณญาณตามแนวคิดนีจ้ัดอยูในสวนของทฤษฏียอยกระบวนการคิด 
(Compontial Subtheory) ซึ่งมีกระบวนการคิดดังนี้ 

1.  การนิยามและการทําความเขาใจปญหา 
2.  การตัดสินขอมูล 
3.  การสรุปอางองิและการแกปญหา 

  เดคาโรลี (Decaroli.1973 : 67 - 68) ไดเสนอกระบวนการคิดอยางมวีจิารณญาณไว 7  
ข้ันตอน ดังนี ้

1.  การนิยามเปนการกําหนดปญหาทําความตกลงเกีย่วกบัความหมายของคํา ขอความและ 
การกําหนดกฏเกณฑ 

2.  การแสวงหาสมมติฐาน การคิดถึงความสมัพันธเชงิเหตผุล หาทางเลอืกและการพยากรณ  
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3.  การประมวลขาวสารเปนการระบุขอมูลทีจ่ําเปนรวบรวมขอมูลที่เกีย่วของหาหลักฐานและ 
เก็บระบบขอมลู 
 4. การตีความขอเท็จจริงและการลงขอสรุปอางอิงจากหลักฐาน 
 5. การใชเหตผุลโดยระบุเหตุผลความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร 
 6. การประเมนิผลโดยอาศยัความสมัพนัธเชิงตรรกศาสตร 
 7. การประยุกตใชการสรุปอางอิงหรือนาํไปปฏิบัติ 
 เควลมอลซ (Quellmalz.1985 : 29-48) ไดเสนอกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณไวดังนี ้
 1. การระบุหรือกําหนดคําถาม วิเคราะหสวนประกอบทีสํ่าคัญและนิยามคําสาํคัญ 
 2. การตัดสินความนาเชื่อถอืของแหลงขอมูลและการสังเกต 
 3. การสรุปอางอิงโดยการนรินัย การอุปนยั การตัดสินคุณคาและการตัดสินความเท็จ 
 4. การใชเกณฑตัดสินความพอเพยีงของขอสรุป 
 บรุนนิง่ โรเจอร และคณะ (ทศินา แขมมณ.ี 2544 : 60 ; อางอิงจาก Roger,et.al.1995) ได
ใหแนวคิดไวดังนี ้
 1. การคิดไตรตรอง (Reflection activity) เปาหมายนัน้มิใชเพื่อแกปญหา แตเปนเพื่อทาํ
ความเขาใจปญหาใหชัดเจนมากขึ้น 
 2. การคิดจดจอจุดใดจุดหนึง่ (Focused) คือการคิดในเรื่องใดหรือจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ 
เพื่อทาํความเขาใจอยางกระจางในเรื่องนัน้จุดนัน้ เพื่อนาํไปสูการประเมินและการตัดสินใจ 
(decisions) 
 3. การตัดสินใจ (Decisions) คือการตัดสินใจจากขอมูลที่มีอยูวา ควรเชื่อหรือควรทําอะไร 
การคิดอยางมวีิจารณญาณ ประกอบดวยทักษะยอย (subskills)  4 ประการ คือ 1. ความรู 
(knowledge)  2.การสรุปอางอิง (inference)  3.การประเมิน (evaluation) 4.การควบคุมการรูคิด 
(metacognition) 
 1. ความรู (knowledge) ความรูเปนสิง่สําคัญในการคิดอยางมีวิจารณญาณ การมี
ความรูมากจะทําใหคิดเร็ว คิดไดดีกวาผูที่ไมมีความรู ความรูเปนพื้นฐานสําคัญทีจ่ะใชตัดสินวาขอมูล
ใหมหรือความคิดตางๆ นัน้เชื่อถือไดหรือไมเพียงใด 
 2. การสรุปอางอิง (inference)  การสรุปอางอิงเปนสิง่จาํเปนตอการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เพราะจะชวยใหบุคคลมีความเขาใจสถานการณตางๆไดลึกซึ้ง และมีความหมายมากขึ้น 
กระบวนการทีใ่ชสรุปอางอิงที่สําคัญ ม ี2 กระบวนการ คือ 
 1. การนิรนยั (Deduction) 
       2. การอุปนัย (Induction) 
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 3. การประเมนิ (evaluation) การประเมนินี้รวมถงึทักษะยอยๆอื่นๆคอื การ
วิเคราะห การตัดสินใจ การชั่งใจ และการตัดสินคุณคา 
       - การวิเคราะห คือ ความสามารถในการระบุและเลอืกขอมูลที่เกีย่วของได 
       - การตัดสิน คือ ความสามารถประเมนิขอมูลความรู โดยปราศจากอคติสวนตน 
       - การชั่งน้าํหนัก คือ ความสามารถเปรียบเทียบขอมลูที่มีอยู เลือกขอมูลที่
เหมาะสมและจัดระบบขอมูลอยางสมเหตสุมผล 
       - การตัดสินคุณคาคือ การใชขอมูลมาตัดสินดวยการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และเจตคติที่ดี 
 4. การควบคุมการรูคิด (metacognition) คือ การคิดที่เกี่ยวของกับการคิด อันเปน
การวิเคราะหถึงความเหมาะสมของความคิด และการปรับความคิดใหถูกตอง ความคิดในการประเมิน
ความคิด ซึง่มคีวามจาํเปนตอการคิดอยางมีวิจารณญาณเพราะเปนการคิดที่ประเมนิวา ความรูตางๆที่
จะใชในการติดสินนัน้เพยีงพอหรือไมและนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด 
 ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ  
(ทิศนา แขมมณี. 2544 : 59 ; อางองิจาก Paul. 1993 : 4-14) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการสอน
ใหผูเรียนมีความคิดอยางมวีิจารณญาณที่สําคัญดังนี ้
 1. ชวยใหผูเรียนสามารถปฏบัิติงานไดอยางมีหลกัการและเหตุผล และไดงานที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ชวยใหผูเรียนประเมนิงานโดยใชเกณฑอยางสมเหตุสมผล 
 3. สงเสริมใหรูจักประเมนิตนเองอยางมีเหตุผล และมีทกัษะในการตัดสินใจ 
 4. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนือ้หาอยางมีความหมายและเปนประโยชน 
 5. ชวยใหผูเรียนไดฝกทกัษะการใชเหตุผลในการแกปญหา 
 6. ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลเชิงประจกัษ คนความรู ทฤษฏี 
หลักการ ต้ังขอสันนิษฐาน ตีความหมาย และลงขอสรุป 
 7. ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการใชภาษาและสื่อความหมาย 
 8. ชวยใหผูเรียนสามารถคดิอยางชัดเจน คิดอยางถูกตอง คิดอยางแจมแจง คิดอยาง
กวางขวาง และคิดอยางลุมลึก ตลอดจนคิดอยางสมเหตุสมผล 
 9. ชวยใหผูเรียนเปนผูมีปญญา กอปรดวยความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ วินยั ความ
เมตตา และเปนผูมีประโยชน 
 10. ชวยใหผูเรียนสามารถอาน เขียน พูด ฟง ไดดี 
 11. ชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องในสถานการณ
ที่โลกมกีารเปลี่ยนแปลง  
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 จากการพิจารณาแนคิดและทฤษฏีเกี่ยวกบัการคิดอยางมีวิจารณญาณดังกลาว สวนใหญมี
ความคิดเหน็ที่สอดคลองกนั ซึง่ผูวิจยัจึงใชแนวคิดและทฤษฏีของมลวิัลย สมศักดิ์ (2539 : 10-11) ใน
การสรางแบบทดสอบในการวิจัย 

 4.4 การสงเสริมหรือการสอนการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
 การสงเสริมหรือการสอนใหนกัเรียนสามารถคิดอยางมีวจิารณญาณนัน้สามารถทําไดตาม 

ขอเสนอแนะตอไปนี้ 
 คลารคและบิดเดิล (อรสา เอี่ยมสอาด.2548 : 47 ; อางอิงจาก Clark ; & Biddle. 1993) 
เสนอวาควรทาํดังนี ้
 1. เปนนักวิจัย (Teacher as Researcher) โดยการถามใหนกัเรียนคิดอยางกวางขวางใน
การที่จะนาํขอมูลมาใชประโยชนใหมากทีสุ่ด 
 2. เปนนักออกแบบ (Teacher as Designer) โดยสอนใหนกัเรียนออกแบบสื่อวัสดุตางๆทีจ่ะ
ชวยใหนักเรียนพบคาํตอบได 
 3. เปนผูใหคําปรึกษา (Teacher as Consultant) โดยใหคําแนะนําแกนักเรียนทีย่ังไมคุนเคย
กับกระบวนการคิดสืบสวนเพื่อคนหาคําตอบ 
 4. เปนกรรมการ (Teacher as Referee) โดยคอยชวยขจัดขอขัดแยงและความสนับสนุนที่
เกิดกับนกัเรียน และหาจงัหวะสงเสริมใหคิดดวยคําถามที่เหมาะสม 
 5. เปนนักวิเคราะห (Teacher as Analyst) โดยการนํานกัเรียนใหคิดไปในแนวทางทีถู่กตอง 
ไมคิดไปคนละทิศละทาง 
 6. เปนผูตัดสินใจ (Teacher as Judge) คือ ตัดสินใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูมากนอย
เพียงใด โดยการถามเพื่อทดสอบความรูในเนื้อหาและกระบวนการคิด 
 คิลเลียน (อรสา เอี่ยมสอาด.2548 : 48 ; อางอิงจาก จิต นวนแกว.2543 : 55) สรุปไดดังนี ้
 1. สอนใหนกัเรียนรูจักตัดสนิใจเปนสาํคญัที่สุด 
 2. สอนใหเหมาะกับความสามารถของผูเรียน 
 3. ไมทําตัวเปนผูใหคําตอบแกนักเรียน 
 4. ใชวิธีถามแบบปลายเปดและมีการซักถามทีเ่นนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 5. ควรมีการพฒันาการตั้งคาํถามเพื่อกระตุนความคิด 

 4.5 การประเมินผลการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
 Cornell Critical Thinking Test  มีองคประกอบ 3 สวนดังนี ้

 1. การนิยามปญหา/ส่ิงเกีย่วของและการทาํใหกระจาง (Define and clearity) ซึ่ง
ประกอบดวยความสามารถตางๆดังนี ้
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 1.1 ระบุประเดน็ปญหาตางๆที่สําคัญ (Identify problems) ระบุขอสรุป (Identify 
conclusion) 

 1.2 ระบุเหตุผลที่ปรากฏและไมปรากฏ (Identify reasons) 

 1.3 ต้ังคําถามใหเหมาะสมในแตละสถานการณ (Identify appropriate questions to ask) 

 1.4 ระบุขอตกลงเบื้องตน (Identify assumptions) 

 2. การพิจารณาตัดสินขอมลู (Judge information) ซึ่งประกอบดวยความสามารถตางๆดังนี ้

 2.1 ตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมลูและการสังเกต (Determine credibility of 
source and observation) 

 2.2 การตัดสินความเกี่ยวของของขอมูลกบัปญหา (Determine relevance) 

 2.3 ตระหนักในความเทีย่งตรงของขอมูล (Recognize consistency) 

 3. การอางองิเพื่อการแกปญหาและการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล (Inference solving 
problem and draw reasonable conclusion) มีดังนี ้

 3.1 การตัดสินสรุปแบบอุปนัยและอางองิ (Infer and judge inductive conclusions) 

 3.2 การนิรนัย (Deduction) 

 3.3 ทาํนายผลที่จะเกิดขึ้นตามมา (Predict probable consequence) 

 คูมือการใชแบบสอบไดระบุถึงผูคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น จะตองมีสมรรถภาพในการ
ตัดสินใจไดวาสิ่งเหลานีเ้กิดขึ้นหรือไม ซึง่มี 10 ลักษณะ ดังนี ้

 1. ขอความที่ใชสืบเนื่องมาจากขอความทีก่ําหนดให (Premises) 

 2. ส่ิงที่กลาวถงึเปนขอตกลงเบื้องตน (Assumption) 

 3. ส่ิงที่สังเกตไดมีความตรง (Vadility) 

 4. ส่ิงที่กลาวหาเชื่อถือได (Reliable) 

 5. การสรุปอางอิงเบื้องตนมคีวามถกูตอง (Simple generalization) 

 6. สมมติฐานมีความสมเหตุสมผล (Hypothesis) 

 7. ทฤษฏีที่ใชมีความเหมาะสม (Theory) 

 8. ประเด็นโตแยงขึ้นกับประเด็นที่คลุมเครือ (Ambiguity) 
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 9. ขอความที่ใชมีความเฉพาะและชัดเจน (Specific) 

 10. การใชเหตุผลไดตรงประเด็น (Relevant) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ไดสรุปพฤติกรรมของบุคคลที่มกีารคิด
อยางมีวิจารณญาณ ประกอบดวยลักษณะดังนี ้

 1. สามารถนิยามปญหา โดยการกาํหนดปญหา ขอโตแยง หรือขอมูลที่คลุมเครือใหชัดเจน 
และเขาใจความหมายของคาํ ขอความหรอืแนวคิด 

 2. สามารถในการคิดรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตปรากฏการณตางๆดวยการเลือกขอมูลที่
เกี่ยวของกับปญหา ขอโตแยงหรือขอมูลทีค่ลุมเครือ แสวงหาขอมูลทีถู่กตองและชดัเจนมากขึ้น ถาม
และพิจารณาทัศนะของคนอื่นและแสวงหาความรูที่ทนัสมัยใหมเสมอ 

 3. สามารถจัดระบบขอมูล โดยแสวงหาแหลงที่มาของขอมูล วนิิจฉัยความนาเชื่อถือของ
แหลงขอมูล พจิารณาความเพียงพอของขอมูล ระบุขอตกลงเบื้องตนของขอความ จดัระบบขอสนเทศ
ตางๆ เชน การจําแนกตามความแตกตางระหวางขอมูลที่ชัดเจนกับขอมลูที่คลุมเครอื ขอมูลที่เกีย่วของ
กับปญหาและขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับปญหา ขอเท็จจริงกบัความคิดเหน็ ความคิดเหน็ดวยอารมณกับ
ความคิดเหน็ดวยเหตุผลพจิารณาขอมูลที่แสดงถงึความลําเอียงและการโฆษณาชวนเชื่อ พิจารณาและ
ตัดสินความขดัแยงของขอความและเสนอขอมูลได 

 4. สามารถตั้งสมมติฐาน โดยกําหนดสมมติฐานจากความสัมพนัธเชงิเหตุผลมองหาทาง
เลือกหลายๆทางในการแกปญหาและเลือกสมมติฐาน 

 5. สามารถสรปุอางอิง โดยพิจารณาและตัดสินวามเีหตุผลเพียงพอที่สรุปไดหรือไม จําแนก
ขอสรุปที่สัมพนัธกับสถานการณและขอสรุปโดยใชเหตผุลทางตรรกศาสตร อธิบายความสัมพันธเชิง
เหตุผลของปญหาหรือขอขัดแยง และสรปุเปนเกณฑได 

 6. สามารถสรปุอางอิง โดยพิจารณาและตัดสินขอสรุปวา สรุปตามขอมูลหลักฐานหรือไม 
พิจารณาความคลุมเครือของการสรุปเหตุผล บอกเหตุผลที่ไมเปนไปตามหลกัตรรกศาสตร จําแนก
ขอสรุปที่มีเหตผุลหนกัแนนและนาเชื่อถือ เมื่อพิจารณาความเกี่ยวของกับขอมูลและประเด็น
ความสาํคัญ พิจารณาถึงผลที่เกิดจากการตัดสินใจโดยยืนยนัการสรุปเดิม ถามีเหตุผลและหลักฐาน
เพียงพอ และพิจารณาการสรุปใหมถาการสรุปไมมีเหตุผล มีขอมูลหรือเหตุผลเพิ่มเติมพิจารณาและ
ตัดสินการนาํขอสรุปไปประยุกตใช 
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 4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของพบวามหีลายทานที่ใหความสนใจและ
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการคดิอยางมวีิจารณญาณ ดังนี ้
 คิม (Kim. 1998 : 1378-A) ไดศึกษาผลการสอนเชิงสรางสรรคที่มีตอการคิดเชิงสรางสรรค
และการคิดอยางมวีิจารณญาณของนกัเรียนหญงิระดับเกรด 8  ในกรุงโซล ประเทศเกาหล ีการวิจยั
เปนแบบการวจิัยเชิงทดลอง โดยแบงนกัเรยีนหญิงระดับเกรด 8  เปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองซึง่ไดรับ
การสอนเชงิสรางสรรค และกลุมควบคุมซึง่ไดรับการสอนแบบปกติ หลังจากทัง้สองกลุมไดรับการสอน
แลวก็สอบวัดความคิดสรางสรรคดวยการทดสอบความคิดสรางสรรคของทอแรนซ (Torrence test of 
creative thinking : TTCT) และสอบวัดการคิดอยางมวีจิารณญาณดวยแบบทดสอบของราเวน 
(Raven’s standard progressive matrices) ผลการทดลองพบวา การสอนเชงิคิดสรางสรรคทําให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้น และสูงมากกวากลุมควบคุม 
 แมคคริง (McCrink. 1999 : 3420-A) ไดศึกษาผลของวิธกีารสอนของครูและรูปแบบการ
เรียนของผูเรียนที่สงผลตอการคิดอยางมวีจิารณญาณ กลุมตัวอยาง คือนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนตนในเขตไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 79 คน เครื่องมือที่ใชวัดการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คือ แบบทดสอบการคิดอยางมวีิจารณญาณของวัตสนัและเกลเซอร (The Watson-
Glaser critical thinking appraisai) ผลการศึกษาพบวา วิธกีารสอนของครูสงผลตอการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียน ครูที่สอนโดยใชนวัตกรรมทางการศกึษาประกอบการเรียนจะทําใหผูเรียนมี
การคิดอยางมวีิจารณญาณมากกวาครทูี่สอนตามปกติ 
 มูลเลน (Mullen. 2001 : Abstract) ไดทาํการศึกษาเปรียบเทียบการสอนที่เปนแนวทางการ
สงเสริมการคิดอยางมวีิจารณญาณ โดยนําเอาวิชาอายุรกรรม และศัลยกรรมมาสอน กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลปที่ 2 ในกลุมวทิยาลัยพยาบาลประจําทองถิน่ แบงออกเปน 2 กลุม 
โดยทัง้สองกลุมมีความเทาเทียมกัน ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางในวิธกีารสอนมีผลกระทบตอ
คะแนนสอบอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมมีผลกระทบตอ
คะแนนสอบดานการวิเคราะห และการตีความหมายอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
 มลิวัลย  สมศักดิ์ (2540 : 129) ไดทําการศึกษารูปแบบการสอนเพื่อพฒันาการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา การคิด
อยางมีวิจารณญาณของนกัเรียนที่ทดลองใชรูปแบบการพัฒนามีการคิดอยางมวีิจารณญาณสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดรับการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะการพัฒนาการคิดโปรแกรมเฉพาะที่
ทดลองใชคร้ังนี้ มนีิยามขอบเขตการคิดและกระบวนการคิดที่ชัดเจน มีเครื่องมือ และการประเมนิผลที่
เปนระบบ พรอมทั้งมีข้ันตอนในการสอนที่เอื้อตอการพฒันาการคิดอยางมีวิจารณญาณ และไดฝก
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ทักษะการคิดพื้นฐานที่จาํเปนของการคิดในแตละขั้นตอน ตลอดจนมีการฝกกระบวนการคิดอยาง
ตอเนื่อง และเพียงพอดังผลการตรวจสอบประสิทธิภาพกับเกณฑพบวา รูปแบบการสอนการคิดอยางมี
วิจารณญาณมีประสิทธิภาพเพยีงพอในการนําไปพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนได 
 จิรพา จนัทะเวยีง (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการฝกความสามารถทางสมองดานภาษา
และผลผลิตที่ใชวิธีการคิดตางกนัตามทฤษฏีโครงสรางทางสมองของกิลฟอรด ทีม่ตีอความสามารถใน
การคิดอยางมวีิจารณญาณของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6  โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนชั้น ในการทดลองสุมกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ไดกลุมตัวอยางละ 30 
คน โดยกลุมที ่1 ไดรับการฝกความสามารถทางสมองดวยวิธีคิดแบบอเนกนัยดานภาษาและผลผลติ 
กลุมที ่2 ไดรับการฝกความสามารถทางสมองดวยวิธีคิดแบบเอกนยัดานภาษาและผลผลิต กลุมที ่3 
ไดการฝกความสามารถทางสมองดวยวิธกีารคิดแบบประเมินคาดานภาษาและผลผลิต ผลการวจิยั
พบวา นักเรียนแตละกลุมทีไ่ดรับการฝกความสามารถทางสมองดวยวธิีการคิดแบบอเนกนัย เอกนัย 
และประเมินคาดานภาษาและผลผลิต มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ นักเรียนทกุกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมคีวามสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธกีารฝก
ความสามารถทางสมองดานภาษา และผลผลิตที่มีวิธกีารคิดตางกันกบัระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตอความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
 บุษกร  ดําคง (2542 : 92) ไดศึกษาปจจัยบางประการทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการคิด
วิจารณญาณของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศกึษาปที ่6 ในเขต
อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา ผลการวิจยัโดยรวมทกุขั้นป พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความเชื่อ
อํานาจภายในตน การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล สงผลตอ
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วัตสันและเกลเซอร (Watson ;& Glaser. 1980) ไดสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดการคิด
อยางมีวิจารณญาณมาตั้งแตป ค.ศ. 1937 และไดพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถงึฉบบัลาสุดป ค.ศ. 
1980 สําหรับใชกับนักเรียนเกรด 9 ถึงวัยผูใหญ แบบทดสอบมี 2 ฉบับซึ่งเปนคูขนานกนัแตละฉบับ
ประกอบดวย 5 แบบทดสอบยอย (Subtest) มีขอสอบรวมทัง้หมด 80 ขอ ใชเวลาสอบ 50 นาท ีและใน
แตละแบบทดสอบยอยวัดความสามารถในการคิด 5  ดาน คือ ดานการสรุปอางอิง (Inference) ดาน
การระบุขอตกลงเบื้องตน (Recognition of Assumption) ดานการนิรนยั (Deduction) ดานการแปล
ความ (Interpretation) และดานการประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) ผลจากการ
พัฒนาไดแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายในโดยวิธีแบงครึง่ขอสอบ มีพิสัย
ระหวาง 0.69 – 0.85 และมคีวามเชื่อมัน่โดยวิธีสอบซ้าํเวนระยะหางระหวางสอบ 3 เดือน เทากับ 0.73 
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มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการคํานวณคาสมัประสิทธิ์สหสัมพนัธของคะแนนสอบกับคะแนน
จากแบบทดสอบเชาวปญญา แบบวัดเจตคติและแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 อัครพนธ  ศรีหาคํา (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการฝกรูปแบบการคิดตางกันทีม่ีตอ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนเปรมฤดศึีกษา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสุมตัวอยางมา 90 คน ดวยวิธกีารสุมแบบแบงชั้น มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนชั้นจากนัน้จึงสุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ไดกลุมตัวอยางกลุมละ 30 คน โดยกลุมที่ 1 
, 2 และ3  ทําการฝกการคิดแบบวิเคราะห แบบจําแนกประเภท และแบบโยงความสมัพันธ ตามลําดับ 
ไดผลการฝกดังนี ้ 
 1. นักเรียนที่ไดรับการฝกรูปแบบการคิดแบบวิเคราะห กับนักเรียนที่ไดรับการฝกรูปแบบการ
คิดแบบจําแนกประเภท มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 สวนนกัเรียนที่ไดรับการฝกรูปแบบการคิดแบบวิเคราะหกับนักเรียนที่ไดรับการฝกรูปแบบ
การคิดแบบโยงความสัมพนัธ และนกัเรียนที่ไดรับการฝกรูปแบบการคิดแบบจําแนกประเภท กับ
นักเรียนที่ไดรับการฝกรูปแบบการคิดแบบโยงความสัมพันธ มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ อยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
 2. นักเรียนที่มรีะดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกับนกัเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปานกลาง และนักเรยีนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา มีความสามารถในการคิดอยางมวีจิารณญาณ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
นักเรียนทีม่ีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนปานกลางกับนักเรียนทีม่ีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา มี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
 3. ปฏิสัมพนัธระหวางการฝกรูปแบบการคิดกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 วิรังรอง  ทองวเิศษ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคดิอยางมวีิจารณญาณในวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุม
แพศึกษา จังหวัดขอนแกน การวิจัยไดดําเนินการตามหลักการวจิัยเชงิปฏิบัติการของ เคมมิสและเม
คทากาท มีการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ประเภท เชงิคุณภาพ และ เชงิปริมาณ  
 ผลการวิจยัเชงิคุณภาพ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ การคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยนําหลักการวิจยัเชิงปฏิบัติการมาพัฒนากระบวนการดําเนินการ เปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนที่หลากหลายและไดฝกกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ชวยใหนักเรียนเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณไดดีข้ึน นอกจากนี ้ยงัไดทราบถึงสภาพ
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ปญหาที่เกิดขึน้จากการเรียนการสอนรวมกัน ไดมีโอกาสปรึกษาหารอื และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาทางแกปญหารวมกนั  
 ผลการวิจยัเชงิปริมาณ พบวา นักเรียนเกดิการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จีรนันท  วัชรกลุ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณใน
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6  โรงเรียนบานกระทุม อําเภอจอมพระ จงัหวัดสุรินทร ที่ไดจากการสุม
แบบแบงกลุมกลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการคิดอยางมวีิจารณญาณ ซึ่งผูวิจยัสรางขึ้น
เอง สําหรับกลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ ผลการวิเคราะหขอมลูปรากฏวา นกัเรียนกลุมที่ไดรับ
การฝกคิดอยางมีวิจารณญาณมีการคิดอยางมวีิจารณญาณสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทที่ไดรับการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณมีการคิดอยาง
มีวิจารณญาณสูงกวากอนไดรับการฝก อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
               ผูวจิัยศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค กทม. ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เพื่อใหการวิจยับรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนด  ผูวจิัยไดดําเนนิการตาม
ข้ันตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. เนื้อหาในการศึกษาคนควา 
3. การกําหนดระยะเวลาในการศกึษาคนควา 
4. แบบแผนการวิจัย 
5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
6. ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA 
7. การดําเนินการทดลอง 
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1.  การกาํหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

  ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคนควา 
         ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้ เปนนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 

ปญญาวรคุณ เขตบางแค กทม. ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา  2549  จํานวน  2  หองเรียน  จาํนวน
นักเรียนทัง้สิน้   76  คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
                      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียน 
ปญญาวรคุณ เขตบางแค กทม. ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2549  จํานวน 30 คน เพื่อศึกษาชุดกจิกรรม
ฟสิกส PDCA ซึ่งใชการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) จํานวน 1 หองโดยวิธกีารจับฉลาก  
จํานวน 30 คน 
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2.  เนื้อหาในการศึกษาคนควา 
               เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอนชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA คือเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สาระที ่4 แรงและการเคลื่อนที ่เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่ประกอบดวยเนือ้หา  4  
หนวยการเรียน ดังตอไปนี ้
  หนวยที่ 1  แรง และ แรงเสียดทาน 
  หนวยที่ 2 กฏการเคลื่อนที่ของนวิตัน และกฏแรงดึงดดูระหวางมวลของนิวตนั 

หนวยที่ 3 น้ําหนกั จุดศนูยกลางมวล และจุดศูนยกลางความโนมถวง  
หนวยที่ 4 การนาํกฏการเคลื่อนที่ของนวิตันไปใช 
 

3.  การกาํหนดระยะเวลาในการศกึษาคนควา 
    ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย  กระทาํในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา  2549  โดยใชเวลาในการ
ทดลอง  16  ช่ัวโมง  ทําการสอน  4  สัปดาห  สัปดาหละ  4  ชั่วโมง 
 
4.  แบบแผนในการวิจยั 
              การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการวจิัยแบบ One-Group  Pretest-
Posttest Design มีแบบแผนการทดลองดังนี ้

 
ตาราง 3   แสดงแบบแผนการทดลอง One- Group Pretest-Posttest Design 
 
       กลุมตัวอยาง                 ทดสอบสอบกอน            ทดลอง                  ทดสอบสอบหลัง 
       (R)  E                                      T1                              X                                   T2 
        

 
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง  

      (R)  E แทน กลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองซึ่งไดมาดวยการสุมอยางงาย 
 X แทน  การเรียนการสอนโดยใชชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA 
 T1 แทน การทดสอบกอนเรียน ( Pretest ) 
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียน  ( Posttest )  
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5.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  ประกอบดวย 

 1. ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
                   2. แบบทดสอบ ประกอบดวย 
                          2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนฟสิกส 
                          2.2 แบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจาณญาณ 

 
6.  ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมฟสกิส PDCA 
 1.  ชุดกิจกรรมฟสกิส PDCA 

 การสรางและหาคุณภาพชดุกิจกรรมฟสิกส PDCAเพื่อการศึกษาของนักเรียนชัน้ 
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปญญาวรคุณ มีข้ันตอนการสรางดังนี ้

 1.1 ศึกษาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรเพิม่เติม (ฟสิกส) มาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้ ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรเพิม่เติม (ฟสิกส) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผล
การเรียนรูที่คาดหวงั คําอธบิายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลกัสูตรสถานศกึษา 

 1.3 ศึกษารายละเอียดและสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม (ฟสิกส) ที่จะนํามาสราง
ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 

 1.4 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรยีนรู การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู และสื่อ – แหลงการเรยีนรู 

 1.5 สรางชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้
 1.5.1  ชื่อชุดกิจกรรม  

 1.5.2  สารบัญ 
 1.5.3  ขอแนะนําการใชชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA 
 1.5.4  การประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 1.5.5  โครงสรางชุดกิจกรรม PDCA แบงได 3 ข้ันดังนี ้

 1.5.6  กระบวนการจัดการเรยีนรูของชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  
 1.5.7  การประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
 1.5.8  เฉลยแบบประเมินผลตนเอง 

 1.6 สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติทีต่องการประเมินโดย
ใชแบบประเมินชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นในการประเมินความสอดคลอง และความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ซึ่งกําหนดระดับความคิดเหน็ออกเปน 4 ระดับ ดังนี ้



 54

คุณภาพดีมาก   ให  4   คะแนน 
คุณภาพดี   ให  3   คะแนน 
คุณภาพปานกลาง  ให  2   คะแนน 
คุณภาพควรปรับปรุง  ให  1   คะแนน 
นําผลจากผูเชีย่วชาญมาตัดสินตามเกณฑ ดังนี ้
3.99 -  4.00   หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดีมาก 
3.00 -  3.99   หมายถงึ มีคุณภาพระดบัดี 
2.00 -  2.99   หมายถงึ มีคุณภาพระดบัปานกลาง 
1.00 -  1.99   หมายถงึ มีคุณภาพระดบัควรปรับปรุง 
ผูวิจัยกาํหนดเกณฑคุณภาพการเรียนการสอนโดยชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA ตองม ี

คาเฉลี่ยตั้งแต  3.00  ข้ึนไปคืออยูในระดับดีถึงดีมาก 
 1.7 นาํชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ที่สรางไปใหผูเชียวชาญทางการสอนวทิยาศาสตรจํานวน 
3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาความ
สอดคลองของจุดประสงคกบักระบวนการเรียนรูและภาษาที่ใช ผลการประเมินคาเฉลี่ย ความสอดคลอง
ในแตละดานของชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ดังแสดงในตาราง 4  
 
ตาราง 4 ตารางแสดงคาผลการแสดงความสอดคลองเหมาะสมของชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง  
        “แรง มวล และ กฏการเคลื่อนที”่  ประเมินโดยผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน 
 
ลําดับ เร่ืองประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม 
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3.00 ดี 
2. สาระการเรียนรู 3.33 ดี 
3. กิจกรรมการเรยีนการสอน 3.33 ดี 
4. การนาํชุดไปใช 3.50 ดีมาก 

 
 1.8 นาํชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขนํา
ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ไปทดลองกับกลุมตัวอยางยอยจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ
เนื้อหา ภาษาที่ใช ความยากงายของเนื้อหาและแบบทดสอบ การควบคุมการเรียน รวมไปถงึเวลาที่ใขใน
การเรียน โดยใหนักเรียนเริ่มจากทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจงึใหเรียนโดยชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
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และทําแบบทดสอบหลังเรียนจากเนื้อหาในชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA จากนั้นใหนกัเรียนรวมกันตรวจสอบ
ขอบกพรองทีค่วรแกไขปรับปรุง 
 1.9 นาํชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง เหมือนกลุมตัวอยางจริง
จํานวน 40 คน เพื่อหาประสิทธิภาพการทดลองคือ ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียน จากนัน้ใหเรียน
โดยชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  เมื่อเรียนเสร็จใหทําแบบทดสอบหลงัเรียนทันที หลังจากนัน้ทําการ
วเิคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 เกณฑที่ใชในการปรับปรุงชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA พิจารณาจากการตอบคําถามในชุด
กิจกรรมฟสิกส PDCA ของแตละหนวยและแบบทดสอบทายกิจกรรมการเรียนรูฟสิกส PDCA ในเรื่อง แรง 
มวล และกฏการเคลื่อนที ่เปนเกณฑมาตรฐานอยางนอย  80/80   
 80  ตัวแรก   หมายถงึ   คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทัง้หมดที่ทาํแบบฝกหัดทายกิจกรรมในแต
ละหนวยของชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA  ไดคะแนนไมตํ่ากวา  80%   
 80  ตัวหลัง   หมายถงึ   คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทัง้หมดที่ทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนหลงัการเรียนการสอน ดวยชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  ไดคะแนนไมตํ่ากวา  80%  
 เมื่อพิจารณาขอมูล  80  ตัวแรก  และ  80  ตัวหลัง  ถาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ก็ถอืวาเปนชุด
กิจกรรมฟสิกส PDCA ที่สมบูรณ  แตถาไมถึงเกณฑ  80/80  ถือวาเปนชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ที่ไม
สมบูรณตองปรับปรุงแกไข 
   
ตาราง  5   ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบชุดกิจกรรมฟสิกส PDCAเร่ือง  
        “แรง มวล และกฏการเคลื่อนที”่   
       

                                     คะแนน                                     คาเฉลีย่                        รอยละ 
คะแนนระหวางเรียนบทเรียน (เต็ม  45  คะแนน)                  36.26                        80.59 
คะแนนหลังเรยีนบทเรียน (เต็ม  40  คะแนน)                       32.03                        80.08 

 
 1.10 นําขุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง จาํนวน 40 คน  
  
 2.   แบบทดสอบ  

 2.1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 
 ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส  ดําเนนิการสรางตาม

ข้ันตอนดังนี ้
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 2.1.1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวกับการวัดผล ประเมนิผล 
 2.1.2.  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง  คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนและ
สาระการเรียนรูฟสิกสจากหลักสูตร คูมือครู เอกสารตางๆ ที่เกีย่วของ เพื่อสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฟสิกส โดยแบงพฤตกิรรมดานตาง ๆ ออกเปน  4  ดานคอื  ดานความรู - ความจํา   ดาน
ความเขาใจ  ดานการนาํไปใช  และดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

 2.1.3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส  แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  
4  ตัวเลือก    จํานวน  40  ขอ 
 2.1.3.1  ดานความรู – ความจํา    
 2.1.3.2  ดานความเขาใจ     
 2.1.3.3  ดานการนาํไปใช     
 2.1.3.4  ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  
 ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส 
ดานความรูความจาํ 

1.  ขอใดแรงลัพธที่กระทําตอวตัถุเปนศูนย 
 1. วัตถุเคลื่อนที่ดวยความเรว็คงที ่

 2. วัตถุเคลื่อนที่แนวตรงดวยอัตราเร็วคงที ่
 3. วัตถุเคลื่อนที่แนวโคงดวยอัตราเร็วคงที ่

   คําตอบที่ถกูตองคือ 
ก.  ขอ 1 เทานั้น    ข.  ขอ 2 เทานัน้ 
ค.  ขอ 1 และ 2     ง    ขอ 1 – 3  

( แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเปนศูนย หมายความวาวัตถุจะรักษาสภาพเดิมของตนเอง คือ  ก. เดิม 
หยุดนิง่  ก็จะหยุดนิง่   ข  เดิมเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที ่ก็จะเคลี่อนที่ดวยความเร็วคงที ่) 

จากความรูนีเ้อง คําตอบคือ ขอ ค.  
ดานความเขาใจ 

2.  ขอใดถูกตอง 
1.  ความเรงแปรผันตรงกับแรงลัพธ เมื่อมวลคงที ่
2.  ความเรงแปรผกผันกับมวล เมื่อแรงลพัธคงที ่
3.  ความเรงแปรผันตรงกับมวล เมื่อแรงลพัธคงที ่
4.  ความเรงแปรผกผันกับแรงลัพธ เมื่อมวลคงที ่

   คําตอบที่ถกูตองคือ 
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ก.  ขอ 1 และ 2    ข.  ขอ 1 และ 3 
ค.  ขอ 2 และ 4    ง.  ขอ 3 และ 4    

 ( ความรูในกฏการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนวิตัน กลาววา เมือ่แรงลัพธทีก่ระทําตอวัตถุไมเปน 0      
( ∑F

r   ≠  0 ) ผลจําทาํใหวัตถุเกดิความเรง ดังสมการ ∑F  =  ma  ซึ่ง ถามวลคงที่ ความเรงจะแปรผนั
ตรงกับแรง  แตถาแรงคงที่ ความเรงจะแปรผกผันกับมวล ) 
 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

3.  ในการทดลองกฏการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนวิตัน โดยใหรถทดลองเคลื่อนที่บนรางไมและทํา 
การปรับความเอียงของรางไมเพื่อชดเชยแรงเสียดทาน เมื่อออกแรงผลักรถเบาๆ พบวารถเคลื่อนทีไ่ปถึง
ปลายสุดของรางไมได (เคลือ่นที่ดวยความเร็วคงที่) จากสถานการณดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 

ก.  ปรับความเอียงของรางไมนอยเกินไป  
ข.  ชดเชยแรงเสียดทานนอยเกนิไป 
ค.  ชดเชยแรงเสียดทานเหมาะสม 
ง.  ปรับความเอียงของรางไมมากเกินไป 

 ( จากกฏขอที่ 1 ของนวิตัน ถาแรงลัพธที่กระทํากับวัตถเุปน 0  เมื่อออกแรงผลักรถเบาๆ รถจะ
เคลื่อนที่ไดดวยความเร็วคงที่ ดังนัน้การปรับความเอียงของรางไมเปนการชดเชยแรงเสียดทาน ) 
ดานการนําไปใช 

 4. ชายคนหนึง่หนัก  เมื่อชัง่บนผิวโลก ถาชายคนนี้อยูสูงจากผิวโลกเปนระยะ 2 เทาของรัศมี
โลกชายคนนี้จะหนักเทาใด 

ก.  W/3  ข.  W/5   ค.  W/9   ง.  W/12 
 (จากสูตร F = Gm1m2 / R2   และการแกสมการ จงึสรุปได W/9) 

 2.1.4. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส   
กระทาํตามขัน้ตอนดังตอไปนี ้

      1.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความชัดเจนของคําถาม  ความสอดคลอง
กับผลการเรียนรูที่คาดหวงั  ความเหมาะสมของตัวเลือก  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของ
ขอสอบกับพฤติกรรมการวัด  (IC)  ทําการคัดเลือกขอสอบที่มีความเทีย่งตรงตามเนือ้หาโดยมีคาดัชนี
ความสอดคลอง  (IC)   
  2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลว
นําไปทดลองใชกับนกัเรียนทีเ่คยเรียน  เร่ืองแรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่มาแลว  ทีไ่มใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน  100  คน 
  3.  นํากระดาษคําตอบทีน่ักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอทีต่อบถูกให  
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1  คะแนน   ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกนิ  1  คําตอบให  0  คะแนน  เมื่อตรวจรวมคะแนนเรยีบรอยแลว นาํมา
เรียงคาคะแนนจากสูงไปต่ํา  ตัดกลุมสูงโดยใชสัดสวน  27%  แลวแยกกระดาษคําตอบเปน  2  ชุด กลุม
สูง  1 ชุด กลุมตํ่า  1  ชุด  แลววิเคราะห ดังตอไปนี ้
 3.1  หาความยากงาย (P) และอํานาจจาํแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทาง    การเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่สรางขึน้เปนรายขอ  โดยใชเทคนิค 27% ของ จงุ  เตหฟาน 
  3.2  ขอสอบที่มีความยากระหวาง  0.21 – 0.75  และมีคาอํานาจจาํแนก
ต้ังแต 0.29 – 0.77    โดยคดัเลือกไวจํานวน  40  ขอ  จาก 60 ขอ  
                           4.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไวไป
ทดสอบกับ     นกัเรยีนทีเ่รียนเรื่อง  แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ มาแลว  และไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  
100  คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริ
ชารดสัน     (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540:125)   
  5.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค กทม.  

 2.2  แบบทดสอบวัดการคดิอยางมีวจิาณญาณ 
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกส  ดําเนนิการสรางตามขั้นตอนดังนี ้

 2.2.1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยอาศัยหลักการ
ของ วัตสนัและเกลเซอร 
 2.2.2.  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อเขียน
นิยามเชงิปฏิบัติการเกี่ยกับการคิดอยางมวีิจารณญาณ เพื่อเปนแนวทางในการเขียนขอสอบ 
 2.2.3  เขียนขอสอบตามนิยามทีก่ําหนดไว โดยเปนแบบทดสอบแบบทดสอบปรนัย4 
ตัวเลือก จาํนวน 20  ขอ 
 2.2.4  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
 1.  นําแบบทดสอบวัดการคดิอยางมวีิจารณญาณไปใหผูเชี่ยวชาญโดยพจิารณา
จากขอสอบทีม่ีคาความเทีย่งตรง (IC)  ต้ังแต 0.5 ข้ึนไปจึงจะใชได ถาไมนอยกวา 0.5 ตองนาํมาปรับปรุง
แกไข  
 2.  นําแบบทดสอบวัดการคดิอยางมวีิจารณญาณที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับ
นักเรียนทีเ่คยทําแบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวิจารณญาณมาแลว จํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพของ
ขอสอบ 
 3.  นํากระดาษคําตอบทีน่ักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอทีต่อบถูกให  
1  คะแนน   ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกนิ  1  คําตอบให  0  คะแนน  เมื่อตรวจรวมคะแนนเรยีบรอยแลว นาํมา
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เรียงคาคะแนนจากสูงไปต่ํา  ตัดกลุมสูงโดยใชสัดสวน  27%  แลวแยกกระดาษคําตอบเปน  2  ชุด กลุม
สูง  1 ชุด กลุมตํ่า  1  ชุด  แลววิเคราะห ดังตอไปนี ้
 3.1  หาความยากงาย (P) และอํานาจจาํแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทาง    การเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่สรางขึน้เปนรายขอ  โดยใชเทคนิค 27% ของ จงุ  เตหฟาน 
  3.2  ขอสอบที่มีความยากระหวาง  0.21 – 0.75  และมคีาอํานาจจาํแนก
ต้ังแต 0.29 – 0.77    โดยคดัเลือกไวจํานวน  20  ขอ  จาก 40 ขอ   
 4.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไวไป
ทดสอบกับ     นกัเรยีนทีเ่รียนเรื่อง  แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ มาแลว  และไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  
100  คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริ
ชารดสัน     (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540:125)   
  5.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค กทม.    
 
7.  การดําเนนิการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลองมีวิธกีารดําเนนิการดังนี ้
  1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนปญญาวรคณุ เปนกลุมตัวอยางมนีักเรยีน
ทั้งหมด  30 คน  
  2.   ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนฟสิกส และแบบทดสอบ
วัดการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  3.   ดําเนนิการการเรียนรูโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
 4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามขั้นตอนที่ระบุแลวทําการทดสอบหลังการเรียนกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูฟสิกสและแบบทดสอบวัดการคิดอยางมี
วิจารณญาณฉบับเดิมหางกัน 2 สัปดาห 
 5.  นําผลคะแนนจากการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสและ
แบบทดสอบวดัการคิดอยางมีวิจารณญาณมาวิเคราะหโดยใชวิธกีารทางสถิตเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอไป 
 
8.  การวิเคราะหขอมลู 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

8.1. สถิติพื้นฐาน 
8.1.1  หาคะแนนเฉลีย่เลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ; & 
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อังคณา สายยศ. 2538: 73) 
    x =     ∑X  
                                                                      N 
  เมื่อ x    แทน คะแนนเฉลีย่ 
   ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลอง 

8.1.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ; & อังคณา.  
สายยศ. 2538:79)    

S   =               NΣX2  - (ΣX  )  2   
                      N(N-1) 

 เมื่อ S  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
  ∑

2X   แทน ผลรวมของกาํลังสองของคะแนน 
  ∑

2)X(   แทน กําลังสองของผลรวมของผลรวมคะแนน 
   N  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
 8.1.3  หาคาความแปรปรวน (Variance) จากสูตร (ลวน สายยศ ; &อังคณา สายยศ.2538: 79) 

   
)1N(N

)X(XNS
22

2

−
−

=
∑ ∑  

 
 เมื่อ S2  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
  ∑X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  ∑

2X   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 
  N  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
 

8.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการทดลอง 
 8.2.1  การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตร 
โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวงั (พวงรัตน ทวีรัตน.2538:117) 

  สูตร  
N
RIC ∑

=  

 
  IC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูทีค่าดหวงั 
             ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
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  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 8.2.2   หาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชเทคนิค  27% จากตารางวิเคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน         
(Fan. 1952:6-32)  
 8.2.3  หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวทิยาศาสตรโดย
คํานวณจากสตูร KR 20 ดูเดอร-ริชารดสัน (Kuder Richardson) (ลวน สายยศ ; &อังคณา สายยศ. 
2538:197-199) 

    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=

∑

2
t

tt S
pq1

1n
nR  

 
 เมื่อ Rtt  แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
  P  แทน สัดสวนของผูที่ทาํไดในขอหนึ่งๆ หรือ 

     
งหมดจํานวนคนทั้
ตอบถูกจํานวนคนที่  

  q  แทน สัดสวนของผูที่ทาํผิดในขอหนึง่ๆ คือ 1-P 
  2

tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
   8.2.4  คํานวณหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวนีย  
สิกขาบัณฑิต.2528:295)  
 สูตรที่ 1 

   100
A
N
X

E1 ×=

∑

 

 
 เมื่อ    E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชดุกิจกรรมคิดเปนรอยละของ 
    คะแนนเฉลีย่ที่ไดจากการทาํแบบฝกหัด 
  ∑X  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดระหวางการเรียนของนักเรียน 
    N แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
    A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียน 
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 สูตรที่ 2 

   100
B
N
F

E 2 ×=

∑

 

 
 เมื่อ    E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ  คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการ 
    ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  ∑F  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
  N แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
  B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน  
   

 8.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 8.3.1  สถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐานขอที ่1 นักเรียนทีเ่รียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยาง
ไมอิสระจากกนั ( t - test Dependent Sample) (พวงรตัน  ทวีรัตน . 2540 : 166) มีสูตรดงันี ้
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 เมื่อ ∑D   แทน ผลรวมมองความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบของ 
     นักเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน 

2D∑   แทน ผลรวมของกาํลังสองของความแตกตางระหวางคะแนน 
   ทดสอบของนกัเรียนกอนเรยีนและหลังเรยีน 

  N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 8.3.2  สถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐานขอที ่2 นักเรียนทีเ่รียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 

มีความสามารถในการคิดอยางมวีิจารณญาณสูงกวากอนเรียน โดยใชการทดสอบทแีบบกลุมตัวอยางไม
อิสระจากกนั ( t - test Dependent Sample) (พวงรัตน  ทวีรัตน . 2540 : 166) มีสูตรดังนี ้
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 เมื่อ ∑D   แทน ผลรวมมองความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบของ 
     นักเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน 

2D∑   แทน ผลรวมของกาํลังสองของความแตกตางระหวางคะแนน 
   ทดสอบของนกัเรียนกอนเรยีนและหลังเรยีน 

  N  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล   ผูวิจยัใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูล  ดังนี ้
 n แทน  จํานวนตัวอยาง 
 X แทน  คาคะแนนเฉลีย่ 
 S.D. แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 K แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 t แทน  คาพิจารณาในการแจกแจงแบบทีใน (t-distribution) 
 df แทน  คาชัน้ของความเปนอสิระ  (Degrees  of  freedom) 
 ** แทน  มนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล  ผูวจิัยไดเสนอตามขั้นตอนดังนี ้
            1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสกอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่โดยใชสถิติ  t-test  Dependent  
Sample 
            2.  เปรียบเทียบการคิดอยางมวีิจารณญาณ จากแบบทดสอบวดัความคิดอยางมวีิจารณญาณ  
โดยใชสถิติ  t-test  Dependent  Sample 
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ตาราง  6  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสกอนเรยีนและหลังเรียนทีไ่ดรับการ 
      เรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA โดยใชสถิติ  t-test  Dependent  Sample 
  
กลุมทดลอง  n  k            x  S.D.  t 
กอนเรียน  30  40          21.30  3.77              3.97** 

หลังเรียน  30  40          24.66             2.94 
 

(t .01,29  =   2.46 ) 
 
    ผลการวเิคราะหจากตาราง 6 พบวา  คะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนกัเรียนกอนไดรับการเรียนการสอนผานชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
เทากับ  21.30   และ 3.77ตามลําดับ  และหลังจากไดรับการเรียนการสอนผานชุดกิจกรรมฟสิกส 
PDCA มีคะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 24.66   และ  2.94  ตามลําดับแสดงวาจาก
การใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนสงูขึ้นจริง (คะแนนเฉลีย่
สูงขึ้น) อีกทัง้การกระจายความแตกตางของนักเรียนก็ลดลง (ความเบีย่งเบนมาตรฐานลดลง)  
     เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฟสิกสกอนและหลังเรียบ พบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA มี
คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยสงูขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
   
ตาราง  7  การเปรียบการคิดอยางมวีิจารณญาณทางการเรียนฟสิกสที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใช  
      ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA โดยใชสถิติ  t-test  Dependent  Sample 
  
 กลุมทดลอง     n  k            x  S.D.  t 
 กอนเรียน         30  20           11.06  1.36                6.98** 

 หลงัเรียน         30  20           13.63             1.21 
 

(t .01,29  =    2.46 ) 
 
     ผลการวิเคราะหจากตาราง  7  พบวา  คะแนนเฉลีย่และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
คิดอยางมวีิจารณญาณทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนกอนไดรับการเรียนการสอนผานชุดกจิกรรม
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ฟสิกส PDCA เทากับ   11.06  และ 1.36 ตามลําดับ  และหลังจากไดรับการเรียนการสอนผานชดุ
กิจกรรมฟสสิกส PDCA มีคะแนนเฉลีย่และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 13.63  และ 1.21 
ตามลําดับ  แสดงวาจากการใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ทําใหการคดิอยางมวีิจารณญาณของ
นักเรียนสูงขึน้จริง (คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น) อีกทัง้การกระจายความแตกตางของนักเรยีนก็ลดลง (ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง)  
     เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคิดอยางมวีจิารณญาณ
ทางการเรียนฟสิกสกอนและหลังเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการเรียนโดยชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  มี
คะแนนการคิดอยางมวีิจารณญาณเฉลี่ยหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01  

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
                 การศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนการวิจยัเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิแ์ละการคิดอยาง 
มีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง 
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ซึง่สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
      ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจยัไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

     1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนฟสิกสของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส 
PDCA  

2. เพื่อศึกษาการคิดอยางมวีจิารณญาณของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกจิกรรมฟสิกสPDCA 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

     1.  นักเรยีนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร
หลังเรียนสงูกวากอนเรียน  
      2.  นักเรยีนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA มีความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณสูงกวากอนเรยีน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

    ประชากรที่ใชในการวจิัย 
     ประชากรที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปญญาวร

คุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา  2549  จํานวน  2  หองเรียน  จาํนวน
นักเรียนทัง้สิน้  76  คน 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั     
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเปนนกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   

โรงเรียนปญญาวรคุณ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธกีารจับฉลากจากจํานวนนักเรียน 2 หองเรียนมา 1 หองเรียน ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน  เพื่อเปนกลุมทดลองในกรเปรียบเทยีบตัวแปรที่ศึกษา กอนเรียนและหลังเรียน โดยมี
ข้ันตอนดังนี ้
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      1. นํารายชื่อหองเรียนมาทาํการจับฉลากตามที่โรงเรียนไดจัดนักเรียนเขาชัน้เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร –  คณิตศาสตร 
      2. จับฉลากหองเรียน 1 หองเรียน จากทั้งหมด 2 หองเรียน 

   ระยะเวลาที่ใชในการวจิัย 
       ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจยั ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 
2549  โดยใชเวลา 16  ชั่วโมง 

     เนื้อหาทีใ่ชในการวจิยั 
        เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหาสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรเพิ่มเติม (ฟสิกส)  ชวง
ชั้นที ่4 เร่ือง  แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่  ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวยการเรียน ดังตอไปนี้ 
   หนวยที ่1  แรง และ แรงเสียดทาน 
   หนวยที ่2 กฏการเคลื่อนที่ของนวิตัน และกฏแรงดึงดดูระหวางมวลของนิวตนั 

 หนวยที ่3 น้ําหนกั จุดศนูยกลางมวล และจุดศูนยกลางความโนมถวง  
 หนวยที ่4 การนาํกฏการเคลื่อนที่ของนวิตันไปใช 

      เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
        ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย   

              1.    ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
              2.    แบบทดสอบประกอบดวย 
          2.1   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส 

           2.2   แบบทดสอบวัดความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
      แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เปนแบบปรนัย  4  ตัวเลือก   

นําแบบทดสอบไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  คาความยากงาย(p)  อยูระหวาง 0.24 – 0.61 
คาอํานาจจาํแนก (r)  อยูระหวาง  0.20 – 0.81   มีคาความเชื่อมัน่   0.89  
      แบบทดสอบวัดความคิดอยางมีวจิารณญาณ เปนขอสอบอัตนัย ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการสรางแบบทดสอบตามแนวความคิดของ วัตสันและเกลเซอร (Watson and Glaser) และนํา
ขอสอบที่สรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาความยากงาย(p)  อยูระหวาง 0.35 
– 0.40  คาอํานาจจาํแนก (r)  อยูระหวาง  0.50 – 0.70  มีคาความเชื่อมั่น   0.62  
 การดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังนี ้
                  1. สุมนกัเรียนชวงชัน้ที ่4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  เขาเปนกลุมตัวอยางมนีักเรยีน 
ทั้งหมด  30  คน 
                  2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดผล 
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส และแบบทดสอบวัดความคดิอยางมวีิจารณญาณ 
                  3. ดําเนินการจดัการเรียนรูการเรียนการสอนผานเว็บโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง ใชเวลา 
16  ชั่วโมง 
                  4. เมื่อส้ินสุดการสอนตามขั้นตอนที่ระบุแลวทาํการทดสอบหลังการเรียนกับนักเรียน 
กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนฟสิกสและแบบทดสอบวดัความคิดอยางมี
วิจารณญาณ 
                  5. นาํคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคิดอยางมี 
วิจารณญาณทางการเรียนฟสิกสมาวเิคราะหโดยวธิีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
                การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอตามขัน้ตอนดังนี ้
                1.  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดย ชุด
กิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่โดยใชสถติิ  t-test  Dependent  Sample 
                2.  เปรียบเทยีบการคิดอยางมวีจิารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
ฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่โดยใชสถิติ  t-test  Dependent  Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
                1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 ที่เรียนโดยใชชุด
กิจกรรมฟสิกส PDCA หลังเรียนสูงขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 
                2.  ความคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 ที่เรียนโดยใชชุด
กิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่พบวานักเรียนมีความคดิอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล 

    การวิจัยครัง้นี้มจีุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดอยางมวีิจารณญาณของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA ผลการวิจยัสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี ้
                1.  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   ที่
เรียนโดยใชชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA กอนเรียนและหลงัเรียน  พบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนฟสิกส



 69

หลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่  1  
จากผลการวิจยัดังกลาว  สรุปไดดังนี้ 
     นกัเรียนที่เรียนโดยใชชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวากอนเรียนแสดงวาการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA สามารถ
เพิ่มพูผลสัมฤทธิท์างการเรียนใหสูงขึ้น ทัง้นี้เนื่องจาก 
     ประการทีห่นึ่ง การจัดรูปแบบการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เปนการจดัการ
เรียนรูที่เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองซึ่งมีข้ันตอน PDCA โดยมีข้ันตอนแบงเปน 4 
ข้ันตอนคือ  

     ข้ัน P คือข้ันที่ตองการใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา สาระการเรียนรู ของแตละหนวยการเรียนรู  
     ข้ัน Dคือข้ันที่ตองการใหผูเรียน สามารถปฏิบัติตามได และสามารถนําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันได 
     ข้ัน C คือข้ันที่ผูเรียนสามารถประเมนิตนเองวามีความรูความเขาใจในเนื้อหาของแตละ

หนวยการเรียนรูมากนอยเพยีงใด 
     ข้ัน A คือข้ันที่ผูเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองใหมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
                 ภายในขัน้ตอนของ PDCA ยังมีข้ันตอนการเรียนการสอน 3 ข้ันตอนยอยอยู 

ข้ันที่ 1 ข้ันสงเสริมความรอบรู ประกอบดวยกิจกรรม 
            ก.  รูไหม : ฉลาดรู  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา สาระการเรียนรู  

ในแตละหนวยการเรียนรู 
            ข.  ชวนคิด : ชวนทาํ เปนกิจกรรมที่กระตุนใหนกัเรียนมีความสนใจใครรู 

ข้ันที่ 2 ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชนตอสังคม ประกอบดวยกิจกรรม 
            ก.  ยิง่ทาํ : ก็ยิ่งรู เปนการทํากิจกรรมเพื่อบรรลุจุดประสงค  
            ข.  ชวนคิด : ชวนทาํ เปนกิจกรรมที่กระตุนใหนกัเรียนมีความสนใจใครรู 

ข้ันที่ 3 ข้ันพฒันาและเผยแพรผลงาน ประกอบดวยกจิกรรม 
             ก.  ยิง่พัฒนา : ก็ยิ่งดีใจ เปนการทาํกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 
                 ประการที่สอง  การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมนี้เปนการจัดสภาพแวดลอมให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัยของผูเรียนทาํใหผูเรียนใหความสนใจกับการเรียนมีความ
กระตือรือรนทีจ่ะเรียนรู  โดยผูเรียนสามารถโตตอบและควบคุมบทเรยีนไดดวยตนเอง ทาํใหเกิดความ
เขาใจในเนื้อหาบทเรียนงายขึ้น อีกทั้งยังมกีารเสริมแรงใหนกัเรียนโดยนักเรียนจะทราบผลการทํา
กิจกรรมหลังการทํากิจกรรม (Bloom. 1976 : 115 – 124) นอกจากนั้นยังใหนักเรียนประเมิน
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ความสามารถของตนเองหลงัทาํกิจกรรม ซึ่งจากกิจกรรมที่ออกแบบในชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง 
แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส
ของนักเรียนหลังเรียนจึงสงูกวากอนเรยีนเปนไปตามหลกัการเรียนรูของบลูม และบรุนเนอร 

   2. เปรียบเทยีบคะแนนความคิดอยางมวีิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที4่   
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่กอนเรียนและหลังเรยีน 
พบวา ความคดิอยางมวีิจารณญาณหลังเรยีนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 จากผลการวิจัยดงักลาว สรุปไดดังนี ้
      นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA  เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่มี
แนวความคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรยีนสงูกวากอนเรียนแสดงวาการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส 
PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่สามารถเพิม่พูนการคิดอยางมวีิจารณญาณสูงขึ้น 
เนื่องจาก 
      รูปแบบของกิจกรรมในชดุกิจกรรมฟสิกส PDCAนั้นเปนชุดที่สงเสรมิใหนกัเรียนฝก
กระบวนการคดิวิเคราะหในแตละกิจกรรมดวยความละเอียด รอบคอบ และสงผลใหนักเรียนสามารถ
นํากระบวนการคิดนี้ไปใชกับการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูกลุมอ่ืนๆไดอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

    1.  ขอเสนอแนะทั่วไป  
 1.1   ครูสามารถนําชุดกจิกรรมฟสิกส PDCA  เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ไปใชใน
การเรียนการสอนไดเพื่ออํานวยความสะดวกแกครู และสามารถใชในกรณีที่เวลาเรียนของนกัเรียนมี
นอยเกนิไปอันเนื่องมาจากกจิกรรมที่มากของโรงเรียน 

1.2   นกัเรียนอาจเกิดปญหาในการทาํกิจกรรมการทดลองหรือมีขอสงสัยในขั้นปฏิบัติการ 
ดังนัน้ครูตองเปนผูที่อํานวยความสะดวกและใหปรึกษากับนักเรียน 
       2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งตอไป 

1.1   ควรมกีารวิจยัโดยการใชชุดกิจกรรมในการพัฒนากับกลุมสาระการเรียนรูกลุมอ่ืนๆ  
หรือมีการวิจัยกับเร่ืองอื่นๆของฟสิกสและหากฏเกณฑเงื่อนไขที่จะทาํใหนักเรียนมีแนวความคิดใน
ระดับสูงมากกวานี้เพราะการคิดในระดับสูงนัน้เปนประโยชนตอเยาวชนของเราเพราะจะทาํให
ประเทศชาติของเราไดเยาวชนทีม่ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2   ควรที่จะศึกษาถงึความพงึพอใจของผูเรียนตอการใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
1.3   ควรที่จะศกึษาถงึทัศนคติของผูสอนทีม่ตีอการใชชุดกจิกรรมฟสิกส PDCAในการ 

จัดการเรียนการสอน 
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โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง 
                 1. การประเมินชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง“แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่” 
เพื่อวิเคราะหหาคาความสอดคลองของชุด ซ่ึงพิจารณารายละเอียดสําคัญดังนี ้
  1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของชุดตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือจุดประสงค 
  1.2  ความเหมาะสมสอดคลองสาระการเรียนรูภายในชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง 
“แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่” 
                      1.3  กิจกรรมการสอนภายในชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง“แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่” 
  1.4  นําชุดการชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง“แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่” 
 ไปใชในการจดัการเรียนการสอน 
   2. การลงความเห็นของผูเชีย่วชาญ ดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร ใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี ้
  4 =  มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับดีมาก 
  3  = มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับดี  
  2  = มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับพอใช  
  1 = ไมมีความสอคลอง ไมมีความเหมาะสมในการนําชดุไปใช 
   3. เมื่อพิจารณาแลวทําเครื่องหมาย / ลงในแบบประเมนิ  
 
 
 
            ************************************ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินชุดกิจกรรมฟสิกส PDCAเร่ือง “แรง มวล และกฏการเคลื่อนท่ี” 
ของกลุมทดลอง : ท่ีเรียนโดยใชชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง“แรง มวล และกฏการเคลื่อนท่ี” 
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ตาราง  8   บันทึกความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
       เร่ือง   “แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่”  
 

ระดับความสอดคลองเหมาะสม 
ที่ รายการ 

มากที่สุด มาก พอใช ไมเหมาะสม 
1. จุดประสงคการเรียนรู และผลการเรียนรูทีค่าดหวงั     
 1.1 เนื้อหาสาระการเรียนรูสอดคลองกับจดุประสงคของ

ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA 
    

 1.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคลองกับ มาตรฐานการเรียนรู และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

    

 1.3 กิจกรรมของจุดสอดคลองกับจุดประสงคของชุดการเรียนรู
ดวยตนเอง  

    

 1.4 กิจกรรมในชุดสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และผล
การเรียนรูที่คาดหวัง 

    

2.  เนื้อหา สาระการเรียนรู      
 2.1 ปริมาณเนื้อเหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนดให 5      
 2.2 คําถาม มีความสอดคลองกับเนื้อหาการเรียน     
 2.3 เนื้อหามีความสอดคลองกับกิจกรรม การสอน     
 2.4 ลําดับของเนื้อหามีความเหมาะสม ตอการเรียน     
 2.5 ภาพประกอบที่ใชมีความเหมาะสมนาสนใจ     
 2.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน     
 2.7 เนื้อหามีความกระชับ ครอบคลุมเนื้อหา มีความ นาสนใจ     
 2.8 ชุดการเรียนรูมีการกําหนดจุดประสงค และวิธีการใชชุด

การเรียนรูดวยตนเอง อยางชัดเจน 

    

3. กิจกรรมการเรียนการสอน     
 3.1  กิจกรรมการเรียนการสอนเราใจ และนาสนใจ     
 3.2 ลําดับเนื้อหามีลําดับขั้นตอนตอเนื่อง      
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ตาราง  8 (ตอ) 
 

         ระดับความสอดคลองเหมาะสม 
  ที่                                    รายการ 

มากที่สุด มาก พอใช ไมเหมาะสม 

 3.3 กิจกรรม ในชุดมีความสอดคลองกับเรื่องที่สอน     
 3.4. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน      
 3.5. กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง

อยางมีประสิทธิภาพ 

    

 3.6.กิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น อยางอิสระ 

    

 3.7. ในกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดใชกระบวนการ ฝก
แกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
สงเสริมความรอบรู 

    

4 การนําไปใช     
 4.1 ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เหมาะสมตอการนําไปใช

สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 4 

    

 4.2 ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA มีความสะดวกตอการ
นําไปใช สําหรับครูผูสอน  

    

 4.3 ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA สามารถฝกทักษะการ
เรียนรู และสามารถใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  

    

 4.4 ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เปนชุดสะดวกตอการ
นําไปใชของครูและนักเรียน 

    

 4.5 มีวิธีการอธิบายการใชชุดใหกับนักเรียนอยางชัดเจน 
ผูเรียนสามารถนําไปใชเรียนได  

    

 4.6 รูปแบบของชุดมีสีสรรเราใจ นาสนใจ     

 
ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................... 
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โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง 
  1. การประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองระบบนิเวศ เพื่อวิเคราะห
หาคา IC แบงคุณลักษณะทีต่องการประเมินไดดังนี ้
  1.1 ความชัดเจนของคําถาม 
  1.2 ความสอดคลองกับจุดประสงค 
  1.3 ความเหมาะสมของตัวเลือก 
 2. เกณฑการประเมินของผูเชีย่วชาญดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  +1   =  เมื่อทานแนใจวาขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัด และมีความ
ชัดเจน ของขอคําถาม สอดคลองกับจุดประสงค และตวัเลือกมีความเหมาะสม 
    0   =   เมื่อทานไมแนใจวาขอสอบนั้นสามารถวัดไดตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัด และมี
ความชัดเจน ของขอคําถาม สอดคลองกับจุดประสงค และตัวเลือกมีความเหมาะสม 
   -1   =   เมื่อทานแนใจวาขอสอบนั้น ไมสามารถวัดไดตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัด และไมมี
ความชัดเจน ของขอคําถาม ไมสอดคลองกับจุดประสงค และตัวเลือกไมมีความเหมาะสม 
 
 
                                                      ******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชดุกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง 
“แรง มวล และกฏการเคลื่อนท่ี” 
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ตาราง  9  บันทึกความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินการประเมินแบบทดสอบวัด 
       ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 
 

ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น ขอท่ี 
+1 0 -1 

ขอท่ี 
+1 0 -1 

1    24    
2    25    
3    26    
4    27    
5    28    
6    29    
7    30    
8    31    
9    32    
10    33    
11    34    
12    35    
13    36    
14    37    
15    38    
16    39    
17    40    
18    41    
19    42    
20    43    
21    44    
22    45    
23    60    
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โดย : ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําชี้แจง 
  1. การประเมนิแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูทางฟสิกสที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เพื่อ
วิเคราะหหาคา IC แบงคุณลักษณะที่ตองการประเมินไดดังนี ้
  1.1 ความชัดเจนของคําถาม 
  1.2 ความสอดคลองกับทักษะที่ตองการวดั 
  1.3 ความสอดคลองกับจุดประสงค 
 2. เกณฑการประเมินของผูเชีย่วชาญดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  +1   =  เมื่อทานแนใจวาขอสอบนั้นสามารถวัดทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร        ที่ตองการ
วัด มีความชัดเจน ของขอคําถามและมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
    0   =   เมื่อทานไมแนใจวาขอสอบนั้นสามารถวัดทักษะการเรียนรูทางวทิยาศาสตร ที่ตองการ
วัด มีความชัดเจน ของขอคําถามและมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
   -1   =   เมื่อทานแนใจวาขอสอบนั้นสามารถไมสามารถวัดทักษะการเรยีนรูทางวิทยาศาสตรที่
ตองการวัด มไีมมีความชัดเจน ของขอคําถามและไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
 
     ******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูทางฟสิกสท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง 
“แรง มวล และกฏการเคลื่อนท่ี” 
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ตาราง 10  บันทึกความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินการประเมินแบบทดสอบวัดทักษะการเรยีนรู  
      ทางวิชาฟสิกส 
 

ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น ขอท่ี 
+1 0 -1 

ขอท่ี 
+1 0 -1 

1    9    

2    10    

3    11    

4    12    

5    13    

6    14    

7    15    

8    16    
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ภาคผนวก ค 
 
  - ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร                               
             และแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 
  - ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt)ของ 
           แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  - ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (pE) คาอํานาจจําแนก (D) และคาความ 
           เชื่อมั่น (α)ของแบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรูทางวทิยาศาสตร 
  - ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองเรื่องระบบนิเวศ 
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ตาราง 11 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของคําถาม  
        และ ความเหมาะสมของตัวเลือก 
 

ขอท่ี คา IC ขอท่ี คา IC ขอท่ี คา IC 
1 1.00 21 0.66 41 0.66 
2 1.00 22 0.66 42 0.66 
3 0.66 23 0.66 43 0.66 
4 1.00 24 0.66 44 0.66 
5 1.00 25 1.00 45 0.66 
6 0.66 26 1.00 46 1.00 
7 0.33 27 1.00 47 1.00 
8 0.66 28 1.00 48 0.66 
9 0.66 29 1.00 49 0.66 
10 0.66 30 0.66 50 0.66 
11 0.66 31 0.66 51 0.66 
12 1.00 32 0.66 52 0.66 
13 1.00 33 0.66 53 0.33 
14 1.00 34 0.66 54 1.00 
15 1.00 35 0.66 55 1.00 
16 0.33 36 0.66 56 1.00 
17 1.00 37 1.00 57 0.66 
18 0.66 38 0.66 58 0.66 
19 1.00 39 0.66 59 1.00 
20 1.00 40 0.66 60 0.66 
   คาเฉล่ีย  0.77 
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ตาราง 12  แสดงคาดัชนีความยาก (P) และดัชนีอํานาจจําแนก  ( r ) ของแบบทดสอบ 
       ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส 
 
ขอท่ี คาความยาก(P) คาอํานาจจําแนก(r) ขอท่ี คาความยาก(P) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.90 0.04 26 0.59 0.74 
2 0.68 0.19 27 0.61 0.78 
3 0.18 -0.37 28 0.44 0.81 
4 0.01 -0.04 29 0.44 0.74 
5 0.40 -0.22 30 0.61 0.70 
6 0.81 0.30 31 0.61 0.70 
7 0.96 0.07 32 0.61 0.70 
8 0.90 0.19 33 0.59 0.74 
9 0.70 0.30 34 0.61 0.78 
10 0.62 0.74 35 0.44 0.81 
11 0.59 0.81 36 0.44 0.74 
12 0.53 0.85 37 0.61 0.70 
13 0.66 0.00 38 0.61 0.70 
14 0.27 0.48 39 0.61 0.70 
15 0.81 0.22 40 0.59 0.74 
16 0.59 0.74 41 0.61 0.78 
17 0.61 0.78 42 0.44 0.81 
18 0.44 0.81 43 0.44 0.74 
19 0.44 0.74 44 0.61 0.70 
20 0.61 0.70 45 0.61 0.70 
21 0.59 0.74 46 0.61 0.70 
22 0.61 0.78 47 0.59 0.74 
23 0.44 0.81 48 0.61 0.78 
24 0.44 0.74 49 0.44 0.81 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
 

ขอท่ี คาความยาก(P) คาอํานาจจําแนก(r) ขอท่ี คาความยาก(P) คาอํานาจจําแนก (r) 
25 0.61 0.70 50 0.44 0.74 
51 0.61 0.70 56 0.44 0.81 
52 0.61 0.70 57 0.44 0.74 
53 0.61 0.70 58 0.61 0.70 
54 0.59 0.74 59 0.61 0.70 
55 0.61 0.78 60 0.61 0.70 

 
คาความยากงาย (p) ควรอยูระหวาง(0.2-0.8)     คาอํานาจจําแนก( r ) ควรอยูระหวาง(0.2-1 ) 
หมายเหตุ คัดเลือกขอสอบไว 40 ขอ  
คาความเชื่อมัน่ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน rtt  =  0.89 
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ตาราง  13    แสดงคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความชัดเจนของคําถาม          
       ของแบบทดสอบทักษะการคิดอยางมวีิจารณญาณ 
 

ขอท่ี คา IC ขอท่ี คา IC 
1 0.33 9 0.66 
2 0.33 10 0.66 
3 0.66 11 1.00 
4 0.66 12 1.00 
5 0.66 13 0.66 
6 0.66 14 0.66 
7 1.00 15 0.66 
8 1.00 16 1.00 
  คาเฉล่ีย 0.725 
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ตาราง  14  แสดงคาดัชนีความยาก (PE) และดัชนีอํานาจจาํแนก  ( D ) ของแบบทดสอบทักษะ                    
       การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

ขอท่ี คาความยาก(PE) คาอํานาจจําแนก 
( D) ขอท่ี คาความยาก 

(PE) 
คาอํานาจ
จําแนก(D) 

1 0.36 0.73 9 0.39 0.61 
2 0.34 0.59 10 0.35 0.52 
3 0.38 0.68 11 0.32 0.52 
4 0.29 0.14 12 0.45 0.55 
5 0.13 0.09 13 0.20 0.14 
6 0.38 0.50 14 0.09 0.00 
7 0.22 0.27 15 0.38 0.45 
8 0.32 0.39 16 0.26 0.45 

 
คาความยากงาย (pE) ควรอยูระหวาง0.2-0.8  คาอํานาจจําแนก( D ) ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.2 หมายเหตุ 
คัดเลือกขอสอบไว 4 ขอ  
คาความเชื่อมัน่ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   α     =  0.62 
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ตาราง  15  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง  “แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่” 
 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(เต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนระหวางเรียนบทเรียน 
(เต็ม 45 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(เต็ม 40 คะแนน) 

1 27 35 35 
2 21 41 31 
3 25 42 34 
4 19 30 29 
5 18 28 32 
6 18 35 29 
7 27 37 33 
8 19 36 28 
9 28 39 28 
10 16 37 30 
11 18 42 35 
12 20 43 36 
13 21 30 36 
14 20 34 33 
15 26 38 30 
16 21 38 35 
17 27 37 36 
18 15 36 30 
19 16 40 35 
20 22 35 34 
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ตารางที่  15 (ตอ) 
 

คนท่ี คะแนนกอนเรียน 
(เต็ม 40 คะแนน) 

คะแนนระหวางเรียนบทเรียน 
(เต็ม 45 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(เต็ม 40 คะแนน) 

21 23 28 35 
22 24 42 35 
23 19 37 28 
24 17 29 29 
25 19 28 28 
26 23 39 28 
27 24 40 29 
28 21 38 33 
29 18 35 32 
30 27 39 35 

∑ X  639 1,088 961 
คาเฉล่ีย 21.30 36.26 32.03 
รอยละ 53.25 80.59 80.08 
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ภาคผนวก ง 
 -  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
           กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมฟสิกสPDCA  เร่ือง “ แรง มวล และกฏการ  
                 เคลื่อนที่ ” 

-  คะแนนการคิดอยางมีวจิารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรยีนและ 
   หลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมฟสิกสPDCA  เร่ือง “ แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97

ตาราง 16  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    
       กอนเรียนและหลังเรียน เมื่อเรียนใชชุดกิจกรรมฟสิกสPDCA  เร่ือง “ แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่” 
 

คนท่ี กอน
เรียน 

หลัง
เรียน ผลตาง  คนท่ี กอน

เรียน 
หลัง
เรียน ผลตาง  

N X1 X2 D D2 N X1 X2 D D2 
1 27 24 -3 9 16 21 25 4 16 
2 21 25 4 16 17 27 26 -1 1 
3 25 28 3 9 18 15 21 6 36 
4 19 20 1 1 19 16 24 8 64 
5 18 22 4 16 20 22 23 1 1 
6 18 25 7 49 21 23 21 -2 4 
7 27 33 6 36 22 24 21 -3 9 
8 19 24 5 25 23 19 20 1 1 
9 28 28 0 0 24 17 19 2 4 
10 16 22 6 36 25 19 23 4 16 
11 18 25 7 49 26 23 23 0 0 
12 20 26 6 36 27 24 29 5 25 
13 21 26 5 25 28 21 25 4 16 
14 20 33 13 169 29 18 19 1 1 
15 26 30 4 16 30 27 30 3 9 
 - - - - - 639 740 - - 
 - - - - - 21.30 24.66 - - 
 - - - - - - - 101 - 
 - - - - - - - - 695 
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การคํานวณคา t-test  Dependent 

 
       ∑D 
  t   =                                                                               , df  =  N - 1 
                                       N∑D2  −  ( ∑D )2 

   √            N − 1 
 
                    101 
  t   =                                                                                 , df  =  N - 1 
                                                      30 (965)  −  ( 10201 ) 

   √            30 − 1 
 
   
                            t  =      3.97 
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ตาราง 17  คะแนนทกัษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4            
       กอนเรียนและหลังเรียน เมื่อเรียนใชกิจกรรมฟสิกสPDCA  เร่ือง “ แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ ” 
 

คนท่ี กอน
เรียน 

หลัง
เรียน ผลตาง  คนท่ี กอน

เรียน 
หลัง
เรียน ผลตาง  

N X1 X2 D D2 N X1 X2 D D2 
1 10 13 3 9 16 10 13 3 9 
2 12 13 1 1 17 10 15 5 25 
3 12 11 -1 1 18 11 14 3 9 
4 12 16 4 16 19 11 13 2 4 
5 12 13 1 1 20 9 13 4 16 
6 11 14 3 9 21 12 14 2 4 
7 10 14 4 16 22 13 12 -1 1 
8 13 15 2 4 23 11 14 3 9 
9 11 14 3 9 24 12 14 2 4 
10 10 16 6 36 25 9 15 6 36 
11 10 15 5 25 26 12 12 0 0 
12 11 13 2 4 27 8 14 6 36 
13 14 12 -2 4 28 13 15 2 4 
14 12 13 -1 1 29 10 12 2 4 
15 11 14 3 9 30 10 13 3 9 
 - - - - - 332 409 - - 
 - - - - - 11.06 13.63 - - 
 - - - - - - - 77 - 
 - - - - - - - - 315 
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การคํานวณคา t-test  Dependent 
 
                                                                         ∑D 
  t   =                                                                         , df  =  N - 1 
                                                         N∑D2  −  ( ∑D )2 

      √             N − 1 
 
                                                                
                                                                      77 
  t   =                                                                         , df  =  N - 1 
                                                       30 (315)  −  ( 5,929) 

                                         √                  30 − 1 
  
   
                            t  =      6.98 
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ภาคผนวก จ 
 

-ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่
-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนฟสิกส เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที ่
-แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่

 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดกิจกรรมฟสิกสPDCA 
เรื่อง  แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่

 
 

ช่ือกลุม ........................................................ 
ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปญญาวรคุณ 
เขตบางแค   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
1. …………………………………เลขที่...............ช้ัน................ 
2. …………………………………เลขที่...............ช้ัน................ 
3. …………………………………เลขที่...............ช้ัน................ 
4. …………………………………เลขที่...............ช้ัน................ 
5. …………………………………เลขที่...............ช้ัน................ 
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ชุดกิจกรรมฟสิกสPDCA 
เรื่อง  แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่

 
ประกอบดวยหนวยการเรยีนรู 4 หนวยการเรียนคือ 

 
หนวยที่ 1 แรง และ แรงเสียดทาน 
 
 
หนวยที่ 2 กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฏแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน 

 
 
หนวยที่ 3 น้ําหนัก จุดศูนยกลางมวล และจุดศูนยกลางความโนมถวง  
 
 
หนวยที่ 4 การนํากฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช 
 

 

 
 

 
ใชเวลาเรียน 16 ช่ัวโมง 
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ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม 
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฟสิกสจัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิดอยางมี
ระบบและทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นจงึไดจัดการฝกใหนักเรยีนเกิดกระบวนการ
คิดอยางเปนระบบโดยมีข้ันตอนดังนี้คือ 
 1.  ข้ัน P เปนขั้นตอนที่ตองการใหนักเรียนเขาใจวาในเนื้อหาของแตละหนวยการเรียนรูนัน้มี
สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง อยางไร ซึง่ในขัน้นี้มหีนวยยอยคือ ข้ันสงเสริมความรู เปนตัว
หลักในการดําเนินกิจกรรมนี ้
 2.  ข้ัน D เปนขั้นตอนที่ตองการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญ ซึ่งในข้ันนีม้ี
หนวยยอยคือ ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชนตอสังคม เปนตวัหลักในการดําเนนิกิจกรรมนี ้
 3.  ข้ัน C  เปนขั้นตอนที่ตองการใหนักเรียนไดมีการตรวจสอบความรูความสามารถหลังจากได
มีการศึกษา และหลังปฏิบัติแลว เพื่อที่จะไดแกไขและปรับปรุงขอผิดพลาด  ข้ันนีก้ิจกรรมยอย คือ 
ชวยกนัคิดชวยกันทํากับครูซง 
 4.  ข้ัน A เปนขั้นที่เมื่อมีการตรวจสอบหาขอบกพรองแลวแกไขจนเปนที่เขาใจแลว ก็นําไป
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง และผูอ่ืนได ข้ันนีก้จิกรรมยอยคือ ข้ันพฒันาและเผยแพรผลงาน 
เปนตัวหลักในการดําเนินกิจกรรมนี ้
 นักเรียนจะไดเรียนรูจากกิจกรรมที่หลากหลายซึง่ในชุดกจิกรรมนี้เปนกจิกรรมที่สงเสริมการคิด
ในระดับข้ันสูงคือการคิดอยางมีวิจารณญาณเพื่อใหเยาวชนของชาติมคีวามกาวไกลตามประเทศตางๆ
ของโลกไดเรียนรูและมุงหวงัใหนักเรียนเปนผูมีสมรรถนะ(ความสามารถ) ทางฟสิกส 3 ดาน ไดแก 

1. มีความสามารถในดานการรอบรู 
2. มีความสามารถดานปฏิบัติการ 
3. มีความสามารถดานการพฒันาคุณลักษณะการคนควาหาความรู 

โดยการเรียนรูในชุดกิจกรรมไดจัดลําดับข้ันตอนที่เนนการเพิ่มพูนประสบการณทางการสงเสริมความ
รอบรู สงเสริมการปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม และ สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรผลงาน 
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วิธีการเรียนรูฟสิกสจากชุดกิจกรรมนี ้

 
1. อานและทําความเขาใจขอแนะนําการเรียนรูจากชุดกิจกรรมนี้ใหชดเจน 
2. มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง วาเราเปนผูมีความสามารถ มีศักยภาพอยูในตัว 

และพรอมที่จะคิดอยางมีวิจารณญาณในการเรียนรู 
3. กลาที่จะแสดงออกอยางเต็มที่ ตามกิจกรรมที่เตรียมไวใหในชุดกิจกรรม 
4. อาน คิด เขียน ปฏิบัติ อยางรอบคอบในทุกกิจกรรม  
5. ใชเวลาในการเรียนรูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
6. มีการทบทวนและซื่อสัตยกับการทําชุดกิจกรรมเพื่อเปนการพัฒนา

ตนเอง 
7. หมั่นทบทวนหาขอผิดพลาดของตนเองและแกไขปรับปรุงเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง 
8. ไมทอถอยและพยายามหาวิธีการแกปญหาในการเรียนของตนเองอยู

ตลอดเวลา 
9. ใหความชวยเหลือเพื่อนที่มีปญหาในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน 
10. ตระหนักตนเองอยูเสมอวาเราจะเรียนรู เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และ

พัฒนาสังคม 
11. พิจารณาขอความ ฝกการคิดแบบฝกหัด และคนหาแนวการคิดวาควรจะ

มีรูปแบบใดเพื่อเสริมสรางพลังแหงการเรียนรู 
12. ตองคิดอยูเสมอวาเราทุกคนสามารถจะบรรลุจุดประสงคไดเหมือนกัน

ขึ้นอยูกับกําลังใจและความพากเพียรของเราเอง 
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน 
ชุดกิจกรรมฟสกิส PDCA 

 
คําสั่ง  แบบประเมินตนเองดวยการเรียนการสอนฟสิกส มี 2 ตอน ใชเวลา 30 นาท ี
 ตอนที่ 1 ใหนกัเรียนพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเขียนเครื่องหมาย  √ ลงในตาราง 

ระดับการพิจารณา รายการพิจารณา 
ดี พอใช ปรับปรุง 

ดานการสงเสริมความรอบรู(ขั้น P)    
1.  ความสามารถในการอานและฟงเพื่อจบัใจความสาํคัญของเนื้อหาในแตละ
หนวยการเรียนรู 

   

2.  ความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางรอบคอบ (คิดวิจารณญาณ)ได
อยางเหมาะสม 

   

3.  ความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิดของตนเองจากบทเรียน 
 

   

4.  ความสามารถในการตั้งคําถามจากการศึกษาหาความรูของแตละหนวย
การเรียนรู 

   

5. ความสามารถในการเขียนเชิงสรุป เพื่ออธิบายใหแกผูสอนได 
 

   

ดานการปฏบัิติการดี มีประโยชนตอสงัคม (ขั้น D และ C)    
6.  นักเรียนมทีักษะกระบวนการทํางานกลุม และการทดลองได 
 

   

7.  นักเรียนมคีวามมุงมัน่ อดทน รอบคอบตอการทํางาน 
 

   

8.  นักเรียนตระหนักถงึความสําคัญและประโยชนจากการเรียนฟสิกสโดยผาน
กระบวนการคดิอยางมวีิจารญาณ 

   

9.  นักเรียนมกีารวิเคราะห ขอมูล ตีความหมายขอมูล และการสรุปผลการ
ทดลอง 

   

10.นักเรียนสามารถจัดทาํและสื่อความหมายของขอมูลในรูปแบบตางๆได
ตามศักยภาพของนักเรียน 
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ดานการพัฒนาและเผยแพรผลงาน (ขั้น A)    
11. นักเรียนมกีารเขียนโครงการ และรายงาน 
 

   

12.  นักเรียนมีกระบวนการเผยแพรผลงาน 
 

   

13.  นักเรียนแสดงความชืม่ชมผลงานของตนเองและผูอ่ืน 
 

   

14.นักเรียนมกีารปรับปรุงงานและพัฒนางาน 
 

   

รวมจํานวนขอ     
 
 
การคิดคะแนนดวยตนเอง 

ระดับดี ระดับพอใช ระดับปรับปรุง 
จํานวนขอ .........×3  =  ……… จํานวนขอ .........×2  =  ……… จํานวนขอ .........×1  =  ……… 
 รวมคะแนนทัง้หมด                                      

คะแนน 
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 ตอนที่ 2 เปนการเขียนตอบตามความนึกคิดที่ไดไตรตรองอยางรอบคอบ 
 

1. นักเรียนคิดวาปจจุบันการเรียนการสอนจะใหไดผลดีนั้นมีปจจัยอะไรบางที่เปนสาเหตุ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2. นักเรียนคิดวาเพื่อที่จะทาํใหการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้นควรจะมวีิธีการอยางไร

บางและใครควรจะเปนผูปฏิบัติเพราะเหตใุด 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. การคิดอยางมวีิจารญาณ(การคิดอยางเชงิวิเคราะห  ไตรตรองอยางรอบคอบ โดยอาศัย
พื้นฐานของขอมูลมาเปนตวัชวยในการพจิารณา)นัน้ควรจะฝกใหนักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคดินี้หรือไมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

4. จากการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียนชวงชัน้ที ่4 ของประเทศพบวา
มีผลอยูในเกณฑระดับตํ่า นักเรียนคิดวาควรจะมีวิธกีารแกไขปญหาอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมฟสิกสPDCA 
 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ดานการสงเสริมความรอบรู(ขั้น P) 
1.1 เขาใจความหมายของเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรู 
1.2  สามารถสรุปเนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรู 

2. ดานการปฏบัิติการดี มีประโยชนตอสงัคม(ขั้น D และ C) 
2.1 มีทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
2.2 มีการพฒันาความสามารถทางวิทยาศาสตร 
2.3 ทํากจิกรรมและการทดลองของหนวยการเรียนรู 
2.4 ฝกบูรณาการความรูที่ไดไปใชประโยชนตอตนเองและสงัคมได 

3. ดานการพัฒนา และเผยแพรผลงาน(ขั้น A) 
3.1 ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขผลงานดวยตนเองได 
3.2 ฝกเขียนคาํถามเพื่อใหผูอ่ืนตอบคําถามไดอยางหลากหลาย 
3.3 ฝกประเมินผลงานของตนเองและของผูอ่ืนได 

การวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู 
1. กระบวนการทาํงาน 
2. การแสดงความคิดเห็นจากการปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน /  ชิ้นงาน 
4. ผลการประเมนิตนเอง และประเมินผูอ่ืน 
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ขั้น P เปนขัน้ที่ตองการใหนักเรยีนเขาใจความหมายของเนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
      

แรง(Force) คือ อํานาจ หรือ ความพยายามที่จะ
ทําใหวัตถุเปลีย่นสภาพการเคลื่อนที่ไปจากเดิมเปนปริมาณ
เวกเตอร มหีนวยเปนนวิตัน (N) นักเรียนจงึควรทาํความ
เขาใจเกี่ยวกับแรง โดยเฉพาะแรงภายนอกที่กระทํากบัวตัถุ 
ซึ่งมทีั้งที่มองเห็นได และมองไมเหน็ 

จากขอความขางตนทาํใหเราสามารถแบงแรง
ออกเปนหลายชนิดตางๆดังนี ้

1. แรงกิริยา  
2. แรงปฏิกิริยา 
3. แรงปฏิกิริยาทีเ่กิดขึ้นในเสนเชือก 
4. แรงปฏิกิริยาระหวางผวิสัมผัสของวัตถ ุ
5. แรงปฏิกิริยาทีห่มุดหรือบานพับ 

แลวถามีแรงหลายๆแรงมากระทํากับวัตถุชิน้หนึ่งแลววัตถุ
ชิ้นนัน้จะมีการเคลื่อนอยางไร  

 
 

 
  

   
        

       
   

หนวยที่ 1 แรง และแรงเสียดทาน ขั้นสงเสริมความรอบรู 

รูไหม : ฉลาดรู :  นักเรียนอานแลว ระบายส ีสรางจุดเนน 

ชวนคิด ชวนทํา 
แรงที่มองเหน็ไดหมายความ
วาอะไรและมอีะไรบาง 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 

ชวนคิด ชวนทํา 
แรงสามารถแบงไดกี่ชนิด
อะไรบางและแตละชนิดนัน้
หมายความวาอยางไร 
...........................................
...........................................
...........................................

 

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

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

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

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



 111

แรงเสียดทาน  คือ แรงทีเ่กิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส
ของวัตถุ สําหรับการเรียนในหนวยนี้จะศึกษาแรงเสียดทาน
ที่เกีย่วของกับสภาพของวัตถุ 

      แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับวตัถุจะมีอยู 2 ชนิด คือ 
1.แรงเสียดทานสถิต (fs)  คือ แรงเสียดทานที่
เกิดขึ้น 

ขณะที่วัตถุเร่ิมเคลื่อนที ่
2.แรงเสียดทานจลน (fk)  คือ แรงเสียดทานที่
เกิดขึ้น 

ขณะที่วัตถกุําลังเคลื่อนที ่
ขนาดของแรงเสียดทานจะได 
 

 
     f   =   แรงเสียดทาน มหีนวยเปน นวิตัน (N) 
                µ  =  สัมประสิทธิ์ความเสยีดทาน มีหนวย – 
     N =  แรงที่พืน้กระทาํกับวัตถุ มหีนวยเปนนิวตนั (N ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ชวนคิด ชวนทํา 
จากเนื้อหาทีก่ลาวมานกัเรียน
สามารถเขยีนเปนแผนภาพทาง
ความคิดไดอยางไร 
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

f  =   µN 
ชวนคิด ชวนทํา 

จากสูตรการหาขนาดของแรง
เสียดทานนั้นสัญลักษณแตละตัว
หมายความวา
อยางไร...................................... 
.................................................
................................................. 

ชวนคิด ชวนทํา 
จากความรูในหนวยนี้นกัเรียนคิดวา แรงมคีวามจาํเปนตอ
ชีวิตประจําวันหรือไมอยางไร และมีประโยชนตอเราหรือไม
อยางไร 
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ชวนคิด ชวนทํา 
เราควรจะมีกจิกรรมอะไรบางเพื่อทาํใหเราเขาใจความหมายของแรง แรงลัพธ และ
แรงเสียดทาน  
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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ขั้น D เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดกระทําและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหมีความรูความในแตละ
หนวยการเรยีนรูนั้น 

 
 
 
 
 
 
    

กิจกรรมที่ 1   นกัเรียนหาภาพจากขาว
หนงัสือพมิพ หรือวารสารตางๆ ยกเปนประเด็นคําถาม
เพื่อใหรวมกนัอภิปรายและตอบคําถามภาพอุบัติเหตุทาง
รถยนต มีผูบาดเจ็บ และเกิดความเสยีหายตอรถยนต นั้น
นักเรียนคิดวา ปริมาณทางฟสิกสปริมาณใดบางทีเ่กี่ยวของ
ที่มีผลทาํใหคนไดรับบาดเจบ็และรถยนตเกิดความเสยีหาย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม 

ยิ่งทํา : ก็ยิ่งรู :  เปนการทํากจิกรรมเพือ่บรรลุจุดประสงค 

จากกิจกรรมที ่1 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ชวนคิด ชวนทํา 
กิจกรรมตางๆนี้ทาํใหนักเรียนเกิด
แนวความคิดอะไรบางเกีย่วกับ
หนวยนี ้
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนปนดินน้าํมันขนาดเทาลูก
ปงปองแลวปลอยดินน้าํมนัลงบนพื้นหองเรียนที่ระดับความ
สูงตางๆกนัใหผูเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้นกบัดินน้าํมัน เพือ่
ตอบคําถามทีว่า สาเหตุใดทีท่ําใหลักษณะของกอนดนิ
น้ํามนัที่เปลี่ยนไปหรือไมอยางไร เหตุใดจึงเปนอยางนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนรวมกันคิดและตอบคําถามจาก
สถานการณทีก่ําหนด โดยผูสอนนาํถงุทรายหรือหนังสือเรียนมาผกู
ดวยดายแขวนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณเพื่อตอบ
วาแรงดึงเชือกจัดเปนแรงประเภทใด 

 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

จากกิจกรรมที ่2 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

จากกิจกรรมที ่3 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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กิจกรรมที่ 4   นาํไมขีด 1 กานวางไวบนเหรียญหา
บาทแลวใชแกวพลาสติกใสครอบไวดังภาพ ใหนักเรียนแต
ละคนหรือแตละกลุมระดมความคิดเพื่อตอบคําถาม วา จะ
ทําอยางไรทีจ่ะทําใหไมขีดหลนจากเหรียญ โดยหามไปถูก
แกว หรือหามเคาะโตะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลอง   การเคลื่อนทีข่องวัตถุเนื่องจากแรงสองแรง 
จุดประสงค 1.  อธิบายไดวาแรงเปนสาเหตุทีท่ําใหวัตถุเปลี่ยน

สภาพการเคลื่อนที ่
 2.  สรุปไดวาถามีแรง 2 แรงมากระทํากับวตัถุในทิศ

ตางๆกนั จะทาํใหวัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศของแรง
ลัพธ 

 3.  ถามีแรง 2 แรงกระทาํตอวัตถุในแนวเสนตรง
เดียวกนัแตทิศทางตรงขามกนัจะทําใหวัตถหุยุดนิง่ 
แรงทั้งสองจะมีขนาดเทากันแตทิศทางตรงขาม 
และแรงลัพธเปนศูนย 

 4.  แรงเปนปริมาณเวกเตอร 
 
 

จากกิจกรรมที ่4 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ชวนคิด ถาขาดอุปกรณอยางใด
อยางหนึ่งนักเรียนสามารถหา
อุปกรณอ่ืนมาใชแทนไดหรือไม
จงอธิบาย 
..............................................
..............................................
..............................................
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    อุปกรณ 
              1.  เครื่องชั่งสปริง   2   อัน 
      2.  แผนกระดาษแข็งเจาะร ู 1 แผน 
      3.  ถุงทราย  2 ถุง 
    วิธีการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผลการทดลอง 
   
 
 
 
 
 
 
 
    อภิปรายหลังการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหนักเรียนระดมความคิดทาํการทดลองเพื่อพิสูจนวัตถปุระสงค 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ผลการทดลองควรจะเปนอยางไร 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................
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     กิจกรรมที ่5  นักเรียนชวยกนัระดมความคิดเพื่อตอบคําถาม 
      

- เหตุใดการเดนิบนถนนที่ล่ืนหรือมีน้าํเปรอะเปอน
อาจกอใหเกิดอันตราย 

 
 
 

 
-ในบางครั้งเมือ่วางแกวน้ําแข็งไวบนพื้นโตะที่เปน

กระจก แกวมกีารเลื่อนไถลไปได 
 
 
 
 

-ทําไมยางรถยนตทัว่ไปจึงตองมีดอกยาง แตรถแขง
ความเร็วสงูบางประเภทยางรถแขงไมมีดอกยาง 

 
 
 
 
    การทดลอง 3.2 แรงเสียดทาน (จากหนงัสือสสวท. หนา79) 
     จุดประสงค 1. เพื่อศึกษาขนาดและทิศของแรงเสียดทาน 

2. ศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงดึงและ
น้ําหนกัของวตัถุ  

อุปกรณ 
               
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................
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     วิธีการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ผลการทดลอง 
   
 
 
 
 
 
 
 
     อภิปรายหลังการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ใหนักเรียนระดมความคิดทาํการทดลองเพื่อพิสูจนวัตถปุระสงค 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ผลการทดลองควรจะเปนอยางไร 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

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

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

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

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

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

............................................................................................
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การทดลอง 3.3 สัมประสทิธิ์ความเสียดทาน (โดยพืน้เอียง) 
(จากหนงัสือ สสวท. หนา 81 ) 

     จุดประสงค  หาคาสมัประสิทธิ์โดยใชพื้นเอียง  
อุปกรณ 

               
 
 
 
 
     วิธีการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
     ผลการทดลอง 
   
 
 
 
 
 
     อภิปรายหลังการทดลอง 
 
 
 

 
 
 

ใหนักเรียนระดมความคิดทาํการทดลองเพื่อพิสูจนวัตถปุระสงค 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ผลการทดลองควรจะเปนอยางไร 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................
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ขั้น C เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดมีการประเมนิความรูในแตละหนวยการเรียนรู 
ใหนักเรียนเขยีนแผนภาพมโนทัศนสรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาในหนวยการเรียนหนวยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการศึกษากิจกรรมตางๆนักเรียนคิดวาสามารถนําไปใช
ประโยชนกับชวีิตประจําวนัไดหรือไมเพราะเหตุ
ใด..................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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ขั้น A เปนขัน้ตอนที่ตองการใหนักเรยีนไดมีการนาํความรูไปใชไดและสามารถเผยแพร
ความรูในเรือ่งนี้ใหกับชมุชมได 

 
 
 
 
 
 
      

ใหนักเรียนทําประชาสัมพันธรณรงคชวยกนัประหยัดพลงังานตาม
ภาวะน้ํามนัแพงวาจะใชความรูเร่ืองนี้ไปชวยในการประหยัดพลงังานได
หรือไมอยางไรโดยมีข้ันตอนในการทําอยางไรบางอธิบายมาใหเขาใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบแลวหนวยการเรียนรู เรื่อง แรงและแรงเสียดทาน 
                ................... 

 
 

ขั้นพัฒนา และเผยแพรผลงาน 

ยิ่งพัฒนา : ก็ยิ่งดีใจ :  เปนการทํากิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 
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ขั้น P เปนขัน้ที่ตองการใหนักเรยีนเขาใจความหมายของเนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
 
     กฏการเคลื่อนที่ของนวิตัน  

เปนกฏที่ใชอธบิายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆที่อยู
ในโลก หรือ นอกโลก ซึง่สามารถแบงไดเปน 3 ขอ ดังนี ้

     กฎการเคลื่อนที่ขอที่หนึง่ของนิวตันหรือกฎความเฉื่อย 
มีใจความวา  “วัตถุจะรักษาสภาพอยูนิง่หรือ

สภาพเคลื่อนที่อยางสม่าํเสมอในแนวเสนตรง นอกจากจะมี
แรงลัพธที่คาไมเปนศนูยมากระทาํ” หรือ vv = 0 หรือคงที่ 
เมื่อ∑F

v = 0 
     จากคํากลาวขางตนหมายถึง ถา  F  =  0  N  แลว              

ก) เดิมวัตถุอยูนิ่ง ก็จะนิง่ตลอดไป       
ข)  ถาเดิมวัตถุเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็ว v เปนเสนตรง

ก็จะคงอัตราเรว็ v  และทิศเดมิตลอดไป  กฎการเคลื่อนทีข่อ
ที่ 1 ของนวิตัน อาจเรียกวา กฎความเฉื่อย (Law of Inertia)   
กฎการเคลื่อนที่ขอทีส่องของนิวตัน  

กลาววา “เมื่อมีแรงลัพธซึง่มขีนาดไมเปนศนูยมา
กระทาํตอวัตถ ุจะทาํใหวัตถุเกิดความเรงในทิศเดียวกับแรง
ลัพธทีม่ากระทําและขนาดของความเรงนี้จะแปลผันตรงกับ
ขนาดของแรงลัพธและแปลผกผันกับมวลของวัตถ”ุ  
    ในกฎขอที่ 2 คําวาแรงลพัธจะพูดถงึแรงภายนอกที่
กระทาํวัตถ ุโดยถา∑F

v  เปนแรงลัพธทีก่ระทาํตอมวล m 
แลวทําใหมวลมีความเรวคงที่av  ดังรูปที่ 1 จะได          

                                                                  ∑F
v  =       m av                    ……….….(1) 

ชวนคิด ชวนทํา 
ใหนักเรียนยกตัวอยางการ
เคลื่อนที่ของวตัถุที่เกีย่วกับ
กฏการเคลื่อนที่ของที ่1 ของ
นิวตนันี ้
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 

หนวยที่ 2  กฏการเคลื่อนที่ของนวิตัน และกฏแรงดึงดูดระหวางมวลของนิวตัน 
ขั้นสงเสริมความรอบรู 

รูไหม : ฉลาดรู :  นักเรียนอานแลว ระบายส ีสรางจุดเนน 
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 โดยทิศทางของแรงลัพธและความเรงของมวลจะไปทิศทาง
เดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
                                                       รูปที ่1 
 
                     จากสมการ (1) ถา m เทากบั 1 กิโลกรัม    
       a เทากับ 1 เมตรตอวินาท2ี  
       จะไดแรง∑F  เทากับ 1 นิวตนั 
      ดังนัน้ แรง 1 นิวตนั หมายถงึ แรงที่สามารถทําใหวัตถ ุ
     มีมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปดวยความเรง 1 เมตรตอวินาท2ี 

 
กฎการเคลื่อนที่ขอทีส่ามของนิวตัน 

กลาววา "ทุกแรงกิริยาจะตองมีแรงปฏิกิริยา
ที่มีขนาดเทากนัและทิศทางตรงขามเสมอ" 

                                                                                                         

 
รูปที่ 2 

 

ขอควรรู   
   กฏการเคลือ่นที่ของนิวตนั
เปนกฏที่มีประโยชนมาก
เพราะใชอธบิายการเคลื่อนที่
ของวัตถุไดในทุกกรณ ี
 

ชวนคิด ชวนทํา 
ใหนักเรียนยกตัวอยางการ
เคลื่อนที่ของวตัถุที่เกีย่วกับ
กฏการเคลื่อนที่ของที ่2 ของ
นิวตนันี ้
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
 

ชวนคิด ชวนทํา 
ใหนักเรียนยกตัวอยางการ
เคลื่อนที่ของวตัถุที่เกีย่วกับ
กฏการเคลื่อนที่ของที ่3 ของ
นิวตนันี ้
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 

F1    =  แรงที่คนผลักโตะ 
F2     =  แรงที่โตะผลักคน 
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จากรูปที ่2 คนออกแรงผลักโตะ F
v

1  แรงนี้เรียกวาเปนแรง
กิริยา ในขณะเดียวกนัโตะจะออกแรงดันโตตอบกับแรงที่คน
ผลักโตะดวยแรง  F

v
2  ซึง่มทีิศทางตรงขามกบั  F

v
1  แรง  F

v
2  

เรียกวาแรงปฏิกิริยา  ตามกฏขอ 3  ของนิวตนัจะเขียนไดวา 
                F

v
1 =  - F

v
2                          …….….(2) 

แรง F
v

1 และ  F
v

2  กรณีนี้เรียกวา  แรงคูกิริยา(Action 
Force) -ปฏิกิริยา(Reaction Force)  เพราะตางเปนแรงที่
กระทาํกับวัตถุคนละกอน 
กฎแรงดึงดูดระหวางมวล 

นิวตนัเสนอกฎแรงดึงดูดระหวางมวลไดวา  
"วัตถทุั้งหลายในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซึ่งกนัและกนั โดย
ขนาดของแรงดึงดูดระหวางวัตถุคูหนึ่ง ๆจะแปรผันตรงกบั
ผลคูณระหวางมวลวัตถทุี่สองและจะแปรผกผันกับกําลงั
สองของระยะทางระหวางวตัถุทั้งสองนัน้"    

 
               
 
                  

         
       รูปที ่3 

                  ตามกฎแรงดงึดูดระหวางมวลทีน่ิวตนัเสนอ  พิจารณาจาก 
รูปที่ 3  เราจะสามารถเขยีนไดวา 

                                                       2
21

G
R

mGmF =                                   

………(3)        เมื่อ  m1  และ m2   เปนมวลของวัตถุแตละกอน  
           มหีนวยเปน กโิลกรัม  
                             R  เปนระยะระหวางมวล m1 กับ m2มีหนวยเปน เมตร 

G  เปนคานิจความโนมถวงสากล = 6.673×10-11  N/m.kg2               
FG เปนแรงดึงดูดระหวางมวล m1 กับm2  มีหนวยเปน นวิตัน 
 
 

ชวนคิด ชวนทํา 
ใหนักเรียนทํารายงานศึกษา
ประวัติของเซอรไอแซค นิวตัน 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
 

ชวนคิด ชวนทํา 
แรงดึงดูดระหวางมวลมี
ประโยชนอยางไรกับเราบาง 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
 

ชวนคิด ชวนทํา 
เขียนแผนภาพมโนมติ
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
หนวยนี ้
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
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 แรง FG  ตามกฎของนิวตนั มีความหมายวา  เปนแรงดดู
อยางเดยีวไมมีแรงผลัก  และเปนแรงกระทํารวม  กลาวคือ
มวล m1  และ m2  ตางฝายตางดูดซึ่งกันและกันดวยแรง
ขนาด  ตามสมการ (3) แตทิศทางตรงขามกัน  ไมมีใครดูด
ใครมากกวาใคร 

      มวลของโลก 

 
 
 
 
 
                                        

รูปที่ 4 
จากรูปที ่4 วัตถุมวล m อยูทีผิ่วโลกซึง่มีมวล me มีรัศมี Re  
วัตถุและโลกตางดูดซึ่งกันและกันดวยแรง Fe มีคาเปน 

                                                                  
e

2
e

G
R

mGmF =                          ………..(4) 

ถา g เปนอัตราเรงโนมถวงทีผิ่วโลกจากสมการ (4)  จะเขยีน
ใหมไดเปน 

                                                                
e

2
e

R
mGmmg =                          ………..(5)           

                                                                  
G

gRm
2

e
e =                               ………..(6) 

สมการ(6) เปนสมการที่แสดงคามวลของโลก  ซึ่งถาทราบ
รัศมีของโลกเราจะสามารถคาํนวณมวลของโลกไดสมมติ 
ถารัศมีของโลกเทากับ 6.38 x102 เมตร จะไดมวลของโลก 
meเทากับ 

                                                                     me = 11

26

1067.6
)103.6)(8.9(

−×

×  

             ∴ me = 5.98×10 4  kg                  …………(7 ) 
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ขั้น D เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดกระทําและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหมีความรูความในแตละ
หนวยการเรยีนรูนั้น 

 
 
 
 
 
 
      

กิจกรรมที่ 1   นกัเรียนศึกษารูปภาพขางลางนี ้
 

วัตถุอยูนิ่ง (u = 0)                         วัตถุอยูนิง่ (u = 0)                 
 
 

 
                                          วัตถุมีเคลื่อนที่ดวยความเรว็คงที ่ 
  
   
 
 
       วัตถุมีเคลื่อนที่ดวยความเรว็คงที ่

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 จากกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัตอไปนี ้
 
 

ขั้นปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม 

ยิ่งทํา : ก็ยิ่งรู :  เปนการทํากจิกรรมเพือ่บรรลุจุดประสงค 

จากกิจกรรมที ่1 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

  m   m 

  m v 



 126

1. ขณะที่นกัเรียนยนือยูบนรถประจําทางทีห่ยุดนิ่งแลวรถประจํา
ทางก็เคลื่อนทีอ่อกทันที่ตัวนกัเรียนจะเคลือ่นที่ไปทางดานหลงั  

2. ขณะที่นกัเรียนยนือยูบนรถประจําทางที่เคลื่อนที่อยูแลวและรถ
ประจําทางก็หยุดกระทนัหนัตัวนักเรยีนจะเคลื่อนที่ไปทางดาน
หนา 

3. ขณะที่นกัเรียนหมนุไขที่ยงัไมตมใหหมุนแลวนักเรียนจบัไขให
หยุดหมุนแตเมื่อนักเรียนเอามือออกไขก็หมุนอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนศึกษารูปภาพขางลางนี ้
1.               วตัถุอยูนิง่ (u = 0)      

      
   

         วัตถจุะเคลือ่นที่ดวยความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ 
                                                                                

 
 

2. 
      วัตถุเคลื่อนที่  ( )u 0≠                                          
 
 
 

วัตถุเคลื่อนที่ชาลงเรื่อยๆ 
   

จากกิจกรรมที ่2 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

  m 
 

v 

  m u 

  m F 
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กิจกรรมที่ 4   จากรูปตอไปนี ้
 
 

      
เปนลูกโปงที่อยูบนรถทดลองเมื่อปลอยใหลมออก

จากลูกโปงทางดานหลงัของลูกโปงรถทดลองจะมีการ
เคลื่อนที่อยางไร และความสมัพันธของลมที่ออกจากลูกโปง
และทิศของรถทดลองมีความสัมพนัธกนัอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกิจกรรมที ่3 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

จากกิจกรรมที ่4 ตองการสื่ออะไรใหกับนักเรียน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ชวนคิด ถาขาดอุปกรณอยางใดอยางหนึ่งนักเรียนสามารถหาอุปกรณอ่ืน
มาใชแทนไดหรือไมจงอธิบาย 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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การทดลอง   3.1  ความสมัพันธระหวางแรงกับความเรง  
  (จากหนงัสือสสวท.หนา 77 ) 
จุดประสงค 1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงทีก่ระทาํตอ

วัตถุกับความเรงของวัตถทุี่เกิดจากแรงนั้น เมื่อมวล
ของวัตถุทีพ่ิจารณามีคาคงตัว 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางมวลของวัตถุ
กับความเรงของวัตถทุี่เกิดจากแรงทีก่ระทาํคงตัว 

  
    อุปกรณ 

1.  อุปกรณการทดลองเรื่องความสัมพันธระหวาง
แรงกับความเรง 

      2.  เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
    วิธีการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผลการทดลอง 
   
 
 
 
 
 
 
 

ใหนักเรียนระดมความคิดทาํการทดลองเพื่อพิสูจนวัตถปุระสงค 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ผลการทดลองควรจะเปนอยางไร 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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    อภิปรายหลังการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้น C เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดมีการประเมนิความรูในแตละหนวยการเรียนรู 
 
ใหนักเรียนเขยีนแผนภาพมโนทัศนสรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาในหนวยการเรียนหนวยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

............................................................................................
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ขั้น A เปนขัน้ตอนที่ตองการใหนักเรยีนไดมีการนาํความรูไปใชไดและสามารถเผยแพร
ความรูในเรือ่งนี้ใหกับชมุชมได 

 
 
 
 
 
 
      
ใหนักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนที่อธิบายกฏการเคลื่อนที่ของนิวตนัและ กฏแรงดึงดูดระหวางมวล 
เพื่ออธิบายใหเพื่อหรือบุคคลที่สนใจเขาใจ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบแลวหนวยการเรียนรู กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน และกฏแรงดึงดูดระหวางมวล 

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

ขั้นพัฒนา และเผยแพรผลงาน 

ยิ่งพัฒนา : ก็ยิ่งดีใจ :  เปนการทํากิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 
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ขั้น P เปนขัน้ที่ตองการใหนักเรยีนเขาใจความหมายของเนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
      

 มวล (mass) คือ ปริมาณเนือ้ธาตุของวัตถหุรือสาร 
เปนปริมาณสเกลาร มหีนวยเปนกิโลกรัม (kg)   มวลมี
สมบัติในการตานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนทีก่ารเปลีย่น
สภาพการเคลื่อนที ่หมายถึง การที่วัตถมุีความเรว็เปลี่ยนไป  
เชน ในการผลักมวลที่แขวนหอยอยูดวยเชอืก เราจะรูสึกวา
ผลักมวล 100 กิโลกรัม ใหขยับไดงายกวามวล 300 กิโลกรัม 
แสดงวา มวลนอยจะตานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
นอยกวามวลมาก 
สมบัติในการตานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของมวล 
เรียกวา ความเฉื่อย ดังนั้น จงึสามารถกลาวไดวา วัตถทุีม่วล
นอยจะมีความเฉื่อยนอย วตัถุที่มีมวลมากจะมีความเฉือ่ย
มาก มวลจะมคีาคงที่เสมอ  หมายความวา ถาเรามมีวล 
100 กิโลกรัม ไมวาจะอยูที่ใด ๆ เชน บนผวิโลก บนผวิดวง
จันทร หรือที่ใดๆ ในเอกภพนี้ มนัก็จะมีมวล 100 กิโลกรมั 
ไมเปลี่ยนแปลง   
 น้ําหนัก หมายถึง  แรงดึงดดูของโลกทีก่ระทําตอ
กับวัตถทุี่จุดศูนยถวงของวัตถุ โดยมทีิศทางพุงเขาสูจุด
ศูนยกลางของวัตถ ุ

                                                                  W mg=
uuv uv                        ………….(1) 

     โดยที่ Wuuv     หมายถึง น้าํหนัก   มีหนวยเปน นิวตนั 

                                 m      หมายถงึ  มวล มีหนวยเปน กิโลกรัม 
                                 g

uv      หมายถงึ คาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก มีหนวยเปน m/s2 

หนวยที่ 3  น้ําหนกั จุดศูนยกลางมวล และจุดศูนยกลางความโนมถวง 
ขั้นสงเสริมความรอบรู 

รูไหม : ฉลาดรู :  นักเรียนอานแลว ระบายส ีสรางจุดเนน 

ชวนคิด ชวนทํา 
จงอธิบายความแตกตาง
ระหวางมวล และน้ําหนกั 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
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 จุดศูนยกลางมวล หมายถึง จุดที่เสมือนวามวล
ของวัตถุ นี้รวมกันอยูที่จุดนี ้ในความเปนจริงวัตถุมีขนาด
ไมไดเปนจุด การออกแรงกระทําตอวัตถุเพือ่ใหวัตถุมกีาร
เลื่อนตําแหนงโดยไมหมนุ แรงตองกระทําผานจุดศูนยกลาง
มวล ซึง่เปรียบเสมือนจุดรวมของมวลวัตถุทัง้กอน  สําหรับ
วัตถุแข็งเกร็งตําแหนงของจดุนี้จะอยูประจําที ่ถาวัตถทุีเ่ปน
จุดมวลสองจดุมีมวลเทากนั อยูแยกกนั จุดศูนยกลางมวล
จะอยูที่จุดกึ่งกลางระหวางมวลทัง้สอง ถามวลไมเทากนั จุด
ศูนยกลางมวลจะอยูใกลคามวลทีม่ากกวา สําหรับมวล  m1 
และ m2  อยูบนแกน X อาจหาตําแหนงของจุดศูนยกลาง
มวล ไดจากสมการตอไปนี้ คือ  

 Mxc.m       =    m1 x1  +   m2 x2   

หรือ     
M

xmxmX mc
1111

.
+

=    

 มื่อ M แทนมวลรวม (m1+   m2)   

 หากมีจุดมวลหลายจุดกระจายอยูตามที่ตางๆใน
สามมิติ ตําแหนงของจุดศนูยกลางมวลหาไดจาก 

      ∑=++=
i iiM·C rmrmrmRM vrvv

...2211.  
     เมื่อ  M  เปนมวลทัง้หมด    M  =   ∑i im  

จุดศูนยกลางของความโนมถวง หมายถงึ จะเปน
จุดที่แรงลัพธของแรงดึงดูดของโลกตอสวนตางๆของวัตถุ
กระทาํ ซึง่ในสถานการณธรรมดาที่สนามโนมถวงมีคา
สม่ําเสมอทั่วปริมาตรของวตัถุ จุดศูนยกลางมวลกับจดุ
ศูนยกลางของความโนมถวงจะเปนจุดเดยีวกัน ในกรณีที่
วัตถุมีขนาดใหญจนแตละสวนของวัตถนุัน้อยูในสนามความ
โนมถวงที่มีคาตางกนั  เปนไปไดจุดศูนยกลางของความโนม
ถวง และจุดศนูยกลางมวลจะอยูคนละตาํแหนง 

 
  

ชวนคิด ชวนทํา 
ใหนักเรียนอธบิายความ
แตกตางระหวางจุดศูนยกลาง
มวล และจุดศนูยกลางของ
ความโนมถวง....................... 
...........................................
...........................................
........................................... 
 

m1 m1 

X1 

X2 
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ขั้น D เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดกระทําและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหมีความรูความในแตละ
หนวยการเรยีนรูนั้น 

 
 
 
 
 
      

กิจกรรมที่ 1   นกัเรียนจะมวีิธีการอยางไรเพื่อจะ
ศึกษาวาวัตถกุอนหนึง่มีจุดศูนยกลางมวลอยูที่ใด 

 
  
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ใชกานไมขีดไฟ 2 กาน และชอนสอม 
1 คู เสียบปลายชอนเขากับซีข่องสอม แลวใชไมขีดกานหนึ่ง 
เอาปลายดานหางไมขีดเสียบเขาระหวางซี่ของสอม ใชมือ
ถือไมขีดอีกกานทางหาง แลวเอาทางดานหัวรองรับที่ปลาย
ของไมขีด ดานที่เสยีบกับชอนสอมในตําแหนงที่จะทาํใหอยู
ในสมดุลได โดยไมขีดกานบนอยูในแนวระดับ และกานที่มือ
ถืออยูในแนวดิ่งเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้ 

 
     
 
 
 
 

ขั้นปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม 

ยิ่งทํา : ก็ยิ่งรู :  เปนการทํากจิกรรมเพือ่บรรลุจุดประสงค 

จากกิจกรรมที ่1 มีวิธีการหาอยางไร 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

จากกิจกรรมที ่2 มีวิธีการหาอยางไร 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนนั่งตัวตรงหลงัชิดพนกั
เกาอี้ เทาวางตั้งฉากกับพืน้ จากนั้นใหนกัเรียนลุกขึ้นโดย
หามโนมตัวไปขางหนาและหามเลื่อนเทาเขาเขาใตเกาอี้ ผล
คือ นักเรียนจะลุกขึ้นไมได เปลี่ยนใหนักเรียนลุกขึน้ยนืใหม 
โดยใหโนมตัวมาขางหนาและสอดเทาเขาใตเกาอี้ ผลคือ
นักเรียนลุกขึน้ยืนไดสะดวกเหตุใดจึงเปนเชนนัน้ 

 
 
 
 
 

    
 
 
ขั้น C เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดมีการประเมนิความรูในแตละหนวยการเรียนรู 
 

ใหนักเรียนเขยีนแผนภาพมโนทัศนสรุปองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาในหนวยการเรียนหนวยนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากกิจกรรมที ่3 เราใชหลักการทางฟสิกสอะไรที่จะอธิบาย
ปรากฏการณนี ้
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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ขั้น A เปนขัน้ตอนที่ตองการใหนักเรยีนไดมีการนาํความรูไปใชไดและสามารถเผยแพร
ความรูในเรือ่งนี้ใหกับชมุชมได 

 
 
 
 
 
 
      

ใหนักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนที่อธิบายน้าํหนกั 
จุดศูนยกลางมวล และจุดศนูยกลางความโนมถวงเพื่อ
อธิบายใหเพื่อหรือบุคคลที่สนใจเขาใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบแลวหนวยการเรียนรู น้ําหนัก จุดศูนยกลางมวล และจุดศูนยกลางความโนมถวง 

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

ขั้นพัฒนา และเผยแพรผลงาน 

ยิ่งพัฒนา : ก็ยิ่งดีใจ :  เปนการทํากิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 
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ขั้น P เปนขัน้ที่ตองการใหนักเรยีนเขาใจความหมายของเนื้อหาในแตละหนวยการเรยีนรู 
 

 
 
 
 
 
 
      

 การใชกฎการเคลื่อนที่ของนวิตันทั้งสามขอ จะตอง
ใชใหเหมาะสม  และเพื่อสะดวกในการใชงานเราจะวาง
หลักการใชกฎไวงายๆ  ดังนี ้

      1. สรางรูปใหดูงาย 
2. เขียนแรงภายนอกทีก่ระทํากบัวัตถ ุ (free  body  diagram) 

      3. ถามีวัตถหุลายกอนควรเขียนแยกกอน 
      4. ต้ังสมการโดยใช 
                  แนวการเคลื่อนทีท่ี่มีความเรง :   v vF ma=∑   (กฎขอ 2) 

                   แนวที่อยูนิ่งหรือความเร็วคงที่  :  v
F =∑ 0     (กฎขอ 1) 

       5. แกสมการหาคําตอบ 
 

     หลักการพิจารณาการใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
1. ตองพิจารณาวามีแรงใดบางกระทําตอวัตถุนั้น โดยเขียน
ทิศทางของแรงที่กระตอวัตถุนั้น 
2. ทิศทางของแรงตึงเชือกจะมีทิศทางพุงออกจากมวลของ
วัตถุที่กําลังพิจารณาเสมอ 

     3. หาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ 
 3.1 ถาขนาดของแรงลัพธเปนศูนย วัตถจุะไม
เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ กลาวคือ วตัถอุาจจะหยุดนิง่หรือ
เคลื่อนที่เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ในแนวเสนตรง ตามกฎ
การเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนวิตัน 

หนวยที่ 4  การนํากฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช 
ขั้นสงเสริมความรอบรู 

รูไหม : ฉลาดรู :  นักเรียนอานแลว ระบายส ีสรางจุดเนน 

ชวนคิด ชวนทํา 
ใหนักเรียนเขยีนแผนภาพ
หลักการนาํกฏการเคลื่อนที่
ของนิวตนัไป
ใช.......................................
........................................... 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
...........................................
...........................................
...........................................
........................................... 
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3.2 ถาขนาดของลัพธไมเทากับศูนย วัตถุจะ
เคลื่อนที ่

ดวยความเรง ซึ่งมทีิศทางเดยีวกับแรงลพัธ ตามกฎการ
เคลื่อนที่ขอทีส่องของนวิตัน  

 

     การใชกฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนวิตัน 
จากความสัมพันธของ แรง มวลและความเรง ที่เกิด

จากแรง 1 แรงกระทาํตอวัตถตุามกฎการเคลื่อนที่ขอที่สอง
ของนิวตนั ดังนี ้

 F ma=   
 ถาแรงลัพธหลายแรงทีก่ระทาํตอวัตถุ จะเขยีน
ความสัมพันธของสมการไดดังนี ้

F ma=∑  
     โดยที่ F∑  หมายถึง ขนาดของแรงลัพธ (N) 

           m  หมายถึง มวล (kg) 
             a   หมายถงึ ความเรงของวัตถ ุ(m/s2) ซึ่งสามารถ
หาไดจากสมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงไดดังนี ้

2

2 2

1
2
1
2

2
2

v u a

s ut at

v us t

v u as

= +

= +

+⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
= +

 

หลักการพิจารณา 
1. FΣ  จะตองเปนขนาดของแรงลัพธ และมีขนาดคงที่เทานัน้ 
2. FΣ    จะเปนแรงที่อยูในแนวการเคลื่อนที่ของวัตถ ุแรงใด
ที่ต้ังฉากกับทศิทางการเคลือ่นที่ไมใชแรงที่ทาํใหเกิด
ความเรง 
3. แรงและความเรงตองอยูในแนวเดียวกันและในทิศ
ทางการเคลื่อนที ่
4. เมื่อระบบประกอบไปดวยวัตถุเพยีงกอนเดียว FΣ    คือ
แรงที่ทาํใหเกดิการเคลื่อนที(่แรงภายนอก) 

at 
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T 

5. เมื่อระบบประกอบดวยมวลมากกวา 1 กอนใหพิจารณา
ดังตอไปนี้ 

5.1  หาความเรงของระบบ 
FΣ   หมายถึง ผลรวมของแรงภายนอกที่อยูในแนวเดียวกับ

การเคลื่อนที่โดยที่ผลรวมภายในจะหมดไป 
      m   หมายถึง ผลบวกของมวลทุกมวลที่เคลือ่ 

a  หมายถึง ความเรงของระบบ 
5.2  หาแรงภายในโดยคิดกอนเดียว 

FΣ   หมายถึง ผลรวมของแรงภายนอกและภายในที่อยูใน
แนวเดียวกับการเคลื่อนที ่

    m    หมายถงึ มวลที่ใชคิด (เพยีงมวลเดยีว) 
a     หมายถึง ความเรงของระบบ 
หลักการเขียน free body diagram 
1. แรงปฏิกิริยา N มีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด 
2. แรงเสียดทานf มีทิศทางตรงขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ
3. น้าํหนัก (W) หรือ (mg) มีทิศทางพุงลงในแนวดิง่เสมอ 
4. แรงตึงในเสนเชือก (T) ในกรณีเชือกเบาไมคิดน้ําหนักของ
เชือกมีหลกัเกณฑดังตอไปนี ้

4.1เชือกเสนเดียวกนั ทุก ๆ จุดในเสนเชือกมีแรงตึง
ในเสนเชือกเทากัน 

4.2 ทิศทางของแรงตึงเชือกตองออกจากวัตถทุี ่
พิจารณาเสมอ 

4.3  ถามีรอกมาเกีย่วของ แรงดึงเชือกยังคงเดิม 
โดยไมเกี่ยวของกับทิศทางหรือมุมของเสนเชือก 

 
  

 
 
 
 

 

N 

เคลื่อนที่ในทิศนี้ 

f 
W 

 

W
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ขั้น D เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดกระทําและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหมีความรูความในแตละ
หนวยการเรยีนรูนั้น 

 
 
 
 
 
 
      

กิจกรรมที่ 1   นกัเรียนสามารถสรุปกฏการ
เคลื่อนที่ขอที ่1 ของนวิตันไดอยางไร 

 
  
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  นักเรียนสามารถสรุปกฏการ
เคลื่อนที่ขอ ที2่ ของนวิตันไดอยางไร 

 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม 

ยิ่งทํา : ก็ยิ่งรู :  เปนการทํากจิกรรมเพือ่บรรลุจุดประสงค 

จากกิจกรรมที ่1 นักเรียนสรุปไดอยางไร 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

จากกิจกรรมที ่2 นักเรียนสรุปไดอยางไร 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................



 140

กิจกรรมที่ 3 จากกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันทัง้ 2 
ขอนั้นนักเรียนคิดวาจะนําไปใชในการอธิบายกฏการ
เคลื่อนที่ของวตัถุไดหรือไม 

 
 
 
 
 

    
 
 
ขั้น C เปนขัน้ตอนที่ฝกใหนักเรยีนไดมีการประเมนิความรูในแตละหนวยการเรียนรู 
 

ใหนักเรียนเขยีนแผนภาพมโนทัศนสรุปองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาในหนวยการเรียนหนวยนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากกิจกรรมที ่3  ใหนกัเรียนอธิบายถึงหลกัเกณฑการใชกฏการ
เคลื่อนที่ของนวิตัน 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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ขั้น A เปนขัน้ตอนที่ตองการใหนักเรยีนไดมีการนาํความรูไปใชไดและสามารถเผยแพร
ความรูในเรือ่งนี้ใหกับชมุชมได 

 
 
 
 
 
 
      

ใหนักเรียนทําสื่อการเรียนการสอนที่อธิบาย
หลักการนาํกฏการเคลื่อนทีข่องนิวตนัไปใชพื่ออธิบายให
เพื่อหรือบุคคลที่สนใจเขาใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบแลวหนวยการเรียนรู หลักการนํากฏการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช 
                ................... 

 

ขั้นพัฒนา และเผยแพรผลงาน 

ยิ่งพัฒนา : ก็ยิ่งดีใจ :  เปนการทํากิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที ่
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10 N 
8 N 

6 N 
2 N 

ก. 2 N ,   ทิศทางซายมือ 
ข. 6 N ,   ทิศทางขวามือ 
ค. 8 N ,   ทิศทางซายมือ 
ง. 10 N , ทิศทางขวามือ 

3 N 

4 N วัตถุถูกแรง 2 แรงกระทาํดังรูป 

แบบทดสอบกอน – หลังเรียน 
เร่ือง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที ่

1.  แรง คือ อะไร 
 1.  อํานาจอยางหนึง่ทีท่าํใหวัตถุมีความเรง 
 2.  พลังงานทีท่ําใหวัตถุเคลือ่นที ่
 3.  พลังงานทีท่ําใหวัตถุมีความเรว็ 
 คําตอบคือ 
 ก.   1     ข.   2   ค. 3    ง.  4 
2.  จากรูป  จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ 
 
 
 
 
 
  ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 3 – 4 
 
 
 
 
   
3.  แรงลัพธทีก่ระทาํตอวัตถมุีคาเทาไร ในหนวย นวิตัน 
 ก.  5   ข.  6   ค.  7   ง.  8 
4.  แรงลัพธ มทีิศทางใด 
 ก.  tan-1 4/3     ข.  tan-1 ¾         ค.  tan-1 5/3     ง.  tan-1 3/5 
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3

X 

Y 

300 
600 

4 N 

N35

300 
600 

X 

40 N 

N330

แรง 2 แรงกระทํารวมกนัที่จดุๆหนึ่งดงัรูป 

ก. 60 
ข. 63 
ค. 65 
ง. 68 

  ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 5 – 7  
 
 
 
 
 
5.  แรง ตามแนวแกน  มีคาเทาไร  ในหนวยนิวตนั 
 ก.  6.5   ข.  7.5   ค.  8.5   ง.  9.5 
6. แรง ตามแนวแกน  มีคาเทาไร ในหนวยนิวตนั 
 ก.  2.5   ข.  3.5 3   ค.  4.5 3   ง.  5.5 3  
7. แรงลัพธมีขนาดเทาไรในหนวยนิวตนั 
 ก.  12.28  ข.  16.55  ค.  18.55  ง.  20.55 
 ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 8 – 9 
 วัตถุมวล 2 kg วางอยูบนพืน้ราบ ถาออกแรง 20 N ในทศิที่ทาํมุมกับแนวราบ 600  
8. แรงฉุดในแนวราบมีคาเทาไรในหนวยนวิตัน 
 ก.  7   ข.  8   ค.   9   ง.  10 
9. แรงที่วัตถุกดพื้นมีคาเทาไร ในหนวยนวิตัน 
 ก.  1.68   ข.  2.68   ค.  3.68   ง.  4.68 
10. จากรูป แรงทีท่ําใหวัตถเุคลื่อนที่ไปในทิศ  มีคาเทาไรในหนวยนิวตนั 
 
 
 
 
 
 
11. ขอใดถูกตอง 
  1.  มวลเปนสเกลาร  น้าํหนกัเปนเวกเตอร 
  2.  มวลของวตัถุจะมีคาเปลีย่นไปตามตาํแหนงที่มีคา g เปลี่ยนไป 
  3.  ณ ที่มีคา g เทากนั น้าํหนักจะเปนสัดสวนกบัมวล 
 ก.  1   ข.  2 , 3   ค.  1 , 3   ง.  1 – 3 
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)(NF
v

)/( 2smav ก. แรงกระทาํตอวัตถุมีขนาดมากเกนิไป 
ข. แรงกระทาํตอวัตถุมีคาไมคงตัว 
ค. การชดเชยแรงเสียดทานมากเกินไป 
ง. การชดเชยแรงเสียดทานนอยเกนิไป 

12. นาย ก ผลักลังใบหนึง่ซึง่วางอยูบนพืน้ราบ ปรากฏวาลงัไมเคลื่อนที ่นาย ข จึงเขาไปชวยผลกัทําให  
      ลังเคลื่อนที่ไปดวยความเร็วคงตัวคาหนึง่ เราจะใชกฏการเคลื่อนที่ของนวิตัน ขอที่เทาไรมาอธิบาย 
      ปรากฏการณนี้ 
 ก.  1   ข.  2   ค.  3   ง.  2 , 3 
13. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุในทางตรง ถาระยะทางทีว่ตัถุเคลื่อนที่ไดแปรผันตรงกับเวลา จะสรุปไดวา 
      อยางไร 

ก. แรงลัพธทีก่ระทําตอวัตถุเปนศูนย 
ข. แรงลัพธทีก่ระทําตอวัตถุมีคาคงตัว 
ค. แรงลัพธทีก่ระทําตอวัตถุมีทศิตรงขามกบัทิศการเคลื่อนที ่
ง. แรงลัพธเปนสดัสวนโดยตรงกับแรง 

14. ในการทดลองเพื่อความสัมพันธระหวางความเรงกบัแรงที่กระทําตอวัตถุมีความสัมพนัธกนัโดย 
      เขียนเปนกราฟไดดังนี้ เพราะเหตุใดเสนกราฟจึงไมผานจุดกาํเนิด 
 
 
 
 
      
15. แรง 3 N และ 4 N กระทําตอมวล 10 kg ในทิศตั้งฉากกนั จะทาํใหมวลกอนนี้เคลื่อนที่ไปดวย 
     ความเรง เทาไร ในหนวย m/s2 

 ก.  0.3   ข.  0.5   ค.  1.2   ง.  2.5 
16. รถบรรทุกคันหนึ่งมมีวล 2,000 kg และมีความเรงสงูสุดได 1  ถาบรรทุกมวล  จะมีความเรงสงูสุด 
      เทาไร 
 ก.  0.44   ข.  1.25   ค.  2.25   ง.  3.25  
17.  นาย ก อยูบนเครื่องชัง่สปริงซึ่งวางอยูในลิฟทถาลฟิทยังไมเคลื่อนที่ตัวเลขที่เครื่องชั่งอานได 46 kg   
       ถาลิฟทเคลื่อนที่ลงดวยความเรง 4 m/s2ตัวเลขที่เครื่องชั่งสปริงจะอานไดเทาไร kg 
 ก.  25.6   ข.  27.6   ค.  29.6   ง.  31.6 
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 600 ก.  1  ข.  2 
ค.  3  ง.  4 

A 

B 

ก. ถากระตุกเชือกอยางแรง เชอืก A ขาด 
ข. ถากระตุกเชือกอยางแรง เชอืก A และ B ขาด 
ค. ถาดึงเชือกอยางชาๆเชือก B ขาด 
ง. ถากระตุกเชือกอยางแรง เชอืก B ขาด 

18.  จากรูป ออกแรง 80 ดันวัตถุ มวล 20 kg ซึ่งวางอยูบนพืน้ราบลืน่ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปดวยความเรง 
       เทาไรในหนวย m/s2 
 
 
 
19.  ทหารคนหนึง่หนัก 80 kg ไดโดดรมลงมาจากเครื่องบิน ซึ่งอยูสูงจากพื้นดนิ 4,000 m ปรากฏวา  
       ทหารเคลื่อนที่ลงมาดวยความเรง 2 m/s2 แรงตานอากาศมีคาเทาไรในหนวยนวิตัน  
 ก.  940   ข.  950    ค.  960     ง.  970  
20.  แรง 10 N ทาํใหวัตถุมวล m1 มีความเรง 2  m/s2และทําใหมวล m2 มีความเรง  5  m/s2 ถาแรง 
       ขนาดเดยีวกนันีก้ระทาํตอมวลทั้งสองโดยมัดรวมกัน ความเรงของมวลทั้งสองจะมีคาเทาไร 
 ก.  1.42   ข. 2.42      ค. 3.42    ง.  4.42 
21. วัตถุมวล m ถูกแขวนดวยเชือกติดเพดาน แรงปฏิกิริยาของแรงดึงในเสนเชือกคือ 
 1.  แรงที่วัตถดึุงเชือก 2.  แรงที่เพดานดึงเชือก 3. แรงที่เชือกดึงวัตถ ุ
 ก.  1   ข. 1 , 2    ค.  1 , 3   ง.  3   
 22.  ชางลากซุงซุงก็ดึงชางดวยแรงที่ชางลากซงุตามกฏขอที่3 ของนวิตันเพราะเหตุใดซุงจึงเคลือ่นที่ได
 1.  แรงดึงในเสนเชือกมีคามากกวาแรงเสียดทาน 
 2.  แรงดึงในเสนเชือกมีคาเทากบัแรงเสียดทาน 
 3.  แรงดึงในเสนเชือก ถาพืน้ไมมีแรงเสียดทาน 
 ก.  1   ข.  2   ค.  3   ง.  1 , 3 
23.  นายเขียวขี่จักรยานไปตามถนน แรงทีท่ําใหจักรยานเคลื่อนที่ไปขางหนา คือขอใด 
 ก.  แรงทีถ่นนกระทาํตอจักรยาน   ข.  แรงที่จักรยานกระทาํตอถนน 
 ค.  แรงที่คนกระทําตอจักรยาน   ง.  แรงทีจ่ักรยานกระทาํตอคน 
24.  เชือก 2 เสน A และ  B  ผูกวัตถมุวล 2 kg ดังรูป 
 ขอความใดถูกตอง 
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25.  มวล A และ  มวล B อยูหางกนั  10 m เกิดแรงดูดกัน F ถาตองใหเกิดแรงดึงดดูระหวางกนัเปน 5     
       เทาของแรงเดิม  ตองวางมวล  A และ  มวล B หางกันกีเ่มตร 
 ก.  5    ข.  52   ค.  53   ง.  54  
26.  ยานอวกาศลําหนึง่มีมวล m โคจรรอบโลกเปนวงกลมรัศมี R ยานอวกาศลํานีจ้ะเคลื่อนที่ดวย 
       ความเร็วเทาไร กาํหนดให  M เปนมวลของโลก  G เปนคานิจโนมถวงสากล 
 ก. RGmM /   ข. RGM /   ค.  RGm /   ง.  2/ RGm  
27. แรงโนมถวงที่กระทําตอเครื่องบิน เมื่อเครื่องบินอยูพืน้โลก จะเปนกี่เทาของแรงโนมถวงที่กระทําตอ 
      เครื่องบิน เมื่อเครื่องบินอยูเหนือผิวโลกเปนระยะเทากับรัศมีโลก 
 ก.  1   ข. 2   ค.  3   ง.  4 
28.  ดาวเทยีมดวงหนึง่โคจรรอบโลกเปนวงกลม รัศมี R เมื่อ โคจรรอบหนึง่รอบจะใชเวลาเทาไร  
       กาํหนดให m เปนมวลของดาวเทียม M เปนมวลของโลก   และ  G เปนคานิจโนมถวงสากล 
 ก.  GMRR /2π  ข.  GMRR /2  ค.  GmRR /2π  ง. GmRR /2  
29.  ดาวเคราะหดวงหนึง่มมีวลมากกวาโลก 3 เทา และมีรัศมีเปน 2 เทาของโลก ความเรงอัน 
       เนื่องมาจากโนมถวงที่ผิวดาวเคราะหดวงนัน้ จะเปนกี่เทาของความเรงอนัเนื่องมาจากแรงโนมถวง 
 ก. 1/2   ข.  1/3   ค.  1/4   ง.  1/5 
30. ดาวเคราะหดวงหนึ่งมีรัศมี 13.34 ×1010  จะมีมวลเทาไร กําหนดใหคา G = 6.67×10-11Nm2 / kg2     
      ความเรงอันเนื่องมาจากแรงโนมถวงของดาวเคราะหดวงนัน้มีคาเปนครึ่งหนึง่ของความเรงอนั 
      เนื่องมาจากแรงโนมถวง 
 ก.  1.0 ×1032    ข.  2.0 ×1032    ค.  3.0 ×1032    ง. 4.0 ×1032   
31. ออกแรง 10 N ผลักวัตถหุนกั 10 N ไปตามแนวระดบัที่ไมมีความเสียดทาน วัตถจุะมีความเรง 
      เทาไร 
 ก. 1   ข. 10   ค. 15   ง. 20        

32. ขณะที่รถยนตคันหนึง่เคลื่อนที่ไปมีแรงตานการเคลื่อนที ่200 N ถาตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง 
      ความเร็วในอัตรา 3  m/s ในเวลา 2 s จะตองเรงเครือ่งเพื่อใหเกิดแรงกระทาํตอรถเทาใด ถารถม ี
      มวล 1,600 kg  
 ก.  2,400  ข. 2,500   ค.  2,600  ง.  2,700 
33. วัตถุมวล 6 kg ถูกกระทาํดวยแรงที่สามารถเปลี่ยนความเรว็จาก 3 m/s เปน 15 m/s ไดในเวลา 4 s  
      จงหาวาวตัถุนี้ถกูแรงกระทํากี่นวิตัน 
 ก.  7.5   ข.  18   ค.  30   ง.  72 
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34. ดาวเคราะหดวงหนึ่งมมีวลมากกวาโลก 2 เทา แตมีรัศมีเปนครึ่งหนึง่ของโลก คาความเรงเนื่องจาก 
      ความโนมถวงที่ผิวของดาวเคราะหดวงนัน้จะเปนกี่เทาของความเรงเนื่องจากความโนมถวงของโลก 
 ก.  1/4    ข.  2   ค.  4   ง.  8 
35.  ถามวลของดวงจนัทรเปน 1/80 ของโลก และรัศมีเปน 1/4 ของรัศมีของโลก ใหมวลของโลกเปน M  
       และรัศมขีองโลกเปน R  ,  G เปนคานิจโนมถวงสากล วัตถทุี่ตกอยางอิสระบนดวงจนัทรจะม ี
       ความเรงเทาใด 
 ก.  1/4 g  ข.  1/5 g   ค.  1/6 g  ง.  1/20 g 
36. ถารัศมีของโลกมีคา 6.38 × 106 m  ทีค่วามสงูจากผวิโลกเทาใดจงึจะมีความเรงเปน 1/9 g 
 ก. 987 km   ข.  2,641 km    ค.  6,380 km    ง.  12,760 km 
37. ที่ความสงูจากผิวโลก 4 เทาของรัศมีโลก จะมีความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเปนกี่เทาของที ่
      ผิวโลก 
 ก.  1/16   ข.  1/18   ค.  1/25   ง.  1/28 
38. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวเลอืกคําตอบที่ถกูตองที่สุด 
 1. ชายคนหนึง่พยายามดันวัตถุกอนหนึ่งใหขยับไปบนพืน้ระดับ แตวัตถุไมขยับ แสดงวามีแรง 
                คูกริิยาที่มีขนาดเทากนั แตมีทศิตรงขามกระทํา 
 2. เมื่อมีแรงลัพธที่ไมเปนศนูยกระทําตออนุภาค จะทําใหอัตราเร็วของอนุภาคเปลีย่นไปเสมอ 
 3. ในกรอบอางอิงใดๆ วัตถจุะรักษาสภาพอยูนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอในแนว 
                เสนตรง นอกจากจะมีแรงลพัธซึ่งมีคาไมเปนศูนยมากระทาํ 
 ก. ขอ 1 และ 2 ถูก ข.  ขอ 2 และ 3  ถูก ค.  ขอ 3 ถูก  ง.  ผิดทกุขอ 
39.  รถยนตคันหนึ่งวิ่งดวยความเร็ว u สามารถเบรกใหหยุดไดในระยะทาง s ถารถมีผูโดยสารทาํให 
      มวลเพิ่มข้ึน 40% จากเดิม และเบรกรถดวยแรงเทาเดิม ระยะทางที่รถยนตคันนัน้จะเบรกใหหยุดได 
      จะกลายเปนเทาไร 
 ก.  √1.4  ข.  1.4   ค.  (1.4)2  ง.  2.5  
40.  นักเรียนคนหนึ่งถือเชือกเบาซึง่ปลายขางหนึง่ผูกตดิกับแทงวัตถมุวล 2 kg ใหหาแรงที่เชือกดึงมือ  
       เมื่อดึงเชอืกขึ้นดวยความเรง 5 m/s2 
 ก.  20   ข. 30   ค.  35   ง.  40 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 
โดยอาศัยหลกัการของ วัตสันและเกลเซอร (Watson & Glaser) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี ้
 1. ความสามารถในการอางอิง หมายถงึ ความสามารถในการแสดงความคิดเหน็ตอเร่ืองราว
ตามขอมูลที่ปรากฏในขอความหรือสถานการณที่ไดกําหนดไว ซึ่งความคิดเหน็นัน้อาจจะเปนจริงหรือ
บอกไดวาไมจริงในกรณีที่ขอมูลยังไมเพียงพอ 
 2. การยอมรับขอตกลงเบื้องตน หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาขอความทีส่มมติข้ึน 
คือคาดการณลวงหนา เพื่อรับรูหรือตระหนกัถึงขอตกลงเบื้องตน 
 3. การนิรนยั หมายถงึ ความสามารถในการคิด พิจารณาขอความเกี่ยวกับเหตุและผลของ
ขอความหลกั 2 ขอความที่มอียูกอน โดยคาํนงึถงึขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุและอาศัยความสัมพันธ
ระหวางสาเหตุทั้งหมด เพื่อสรุปเปนผลสําหรับขอความนั้น 
 4. การตีความ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาขอความยอยวาเปนจริงตาม
ขอความทีก่ําหนดไวหรือไม โดยพจิารณาจากขอมูลหรือเหตุผลที่กาํหนดใหอยางมีเหตุผลเพียงพอ 
 5. การประเมนิขอโตแยง หมายถงึ ความสามารถในการตีคุณคา การประเมินคําตอบ การ
ประเมินขอสรุป ของขอความและการตัดสินความถูกตองของขอความที่กาํหนดให เพื่อพิจารณาความ
สอดคลองดวยเหตุและผลซึง่เกี่ยวของโดยตรงกับสถานการณที่กาํหนด 
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A 

B 

 การวัดความสามารถในการคิดอยางมวีิจารณญาณที่ผูวจิัยสรางขึน้เปนแบบอัตนัย 
1. จากขอความตอไปนี้ เชือก 2 เสน Aและ B ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกัน ผูกวัตถุมวล 

2 kg  ดังรูป 
 

 
 
 
 
 

 ถากระตุกเชือก B แรงๆ และ ดึงเชือก B เบาๆ ผลจะเปนอยางไร 
  ข้ันที่ 1 ขอมูลมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 2 ยอมรับกติกาหรือสถานการณที่กาํหนดให 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 3 เหตุ มอีะไร ผลควรจะเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 4 ข้ันตีความหมายขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินขอมูลเพือ่สรุปวาผลเปนอยางนั้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ยานอวกาศลําหนึง่มีมวล m โคจรรอบโลกเปนวงกลมรัศมี R ยานอวกาศลํานีจ้ะเคลือ่นที่ดวย
ความเร็วเทาไร กําหนดให  M เปนมวลของโลก   G เปนคานิจโนมถวงสากล 

ข้ันที่ 1 ขอมูลมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 2 ยอมรับกติกาหรือสถานการณที่กาํหนดให 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 3 เหตุ มอีะไร ผลควรจะเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 4 ข้ันตีความหมายขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินขอมูลเพือ่สรุปวาผลเปนอยางนั้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดาวเคราะหดวงหนึง่มีมวลมากกวาโลก 2 เทา แตมีรัศมีเปนครึ่งหนึง่ของโลก คาความเรง
เนื่องจากความโนมถวงที่ผิวของดาวเคราะหดวงนัน้ จะเปนกี่เทาของความเรงเนื่องจากความ
โนมถวงของโลก 

ข้ันที่ 1 ขอมูลมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 2 ยอมรับกติกาหรือสถานการณที่กาํหนดให 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 3 เหตุ มอีะไร ผลควรจะเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 4 ข้ันตีความหมายขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินขอมูลเพือ่สรุปวาผลเปนอยางนั้น 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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4.   ในการทดลองเพื่อความสัมพันธระหวางความเรงกบัแรงที่กระทําตอวัตถุมีความสัมพนัธกนัโดย 
      เขียนเปนกราฟไดดังนี้ เพราะเหตุใดเสนกราฟจึงไมผานจุดกาํเนิด 
 
 
 
 
      

ข้ันที่ 1 ขอมูลมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 2 ยอมรับกติกาหรือสถานการณที่กาํหนดให 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 3 เหตุ มอีะไร ผลควรจะเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ข้ันที่ 4 ข้ันตีความหมายขอมูล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินขอมูลเพือ่สรุปวาผลเปนอยางนั้น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ   ชื่อสกุล    นายสุรศักดิ ์ แซเตียว 
วันเดือนปเกิด    15  กรกฎาคม  2508 
สถานที่เกิด    แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน   

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   166    แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน   

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน  ครู  
สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนปญญาวรคุณ   

ถนนเพชรเกษม 63  แขวงหลักสอง เขตบางแค 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10600 

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2519   ประถมศึกษาปที่  4  

จากโรงเรียนวดัทองธรรมชาติ 
     เขตคลองสาน จังหวัดกรงุเทพมหานคร   

พ.ศ.2521  ประถมศึกษาปที่  6   
จากโรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส                   
เขตธนบุรี  จงัหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.2527   มัธยมศึกษาปที่  6   
จากโรงเรียนทวีธาภิเศก  
เขตบางกอกใหญ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2531   กศบ. (วทิยาศาสตรเอกฟสิกส) 
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ    

กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.2549   กศ.ม.(เอกการมัธยมศึกษา) การสอนวทิยาศาสตร 
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

กรุงเทพมหานคร 
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