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The purposes of this research were to 1) study the learning achievement of grade
10 students in physics on work and energy using active learning before and after learning
with 70 percent criterion. 2) study the analytical thinking of grade 10 students in physics on work
and energy using active learning before and after learning with 70 percent criterion. The sample
was one classroom consisted of 44 tenth-grade students from Darasamutr School in the second
semester of 2020 using cluster random sampling. The research instruments were active learning
lesson plan, learning achievement in physics test, analytical thinking in physics test. The statistics
used for analyzing the collected data were means, standard deviation, dependent sample t-test and
one-sample t-test.
The results findings were summarized as follows:
1. The learning achievement scores of grade 10 students in physics on work and
energy using active learning after learning was higher than before learning and significantly
higher than 70 percent criterion at .05 level.
2. The analytical thinking scores of grade 10 students in physics on work and
energy using active learning after learning was higher than before learning and significantly
higher than 70 percent criterion at .05 level.
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กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาช่วยเหลือในการให้
คาปรึ กษา การแนะนาแนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นงานวิจ ัย รวมไปถึ งตรวจสอบแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถว้ นในการดาเนินงานวิจยั จาก ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ อาจารย์ที่
ปรึ กษาหลัก และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม อีกทั้งให้กาลังใจผูว้ ิจยั
ตลอดระยะเวลาในการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา ทองสอน กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่า
มาร่ วมสอบวิทยานิพนธ์ และดร.กิตติมา พันธ์พฤกษา กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุ ณา
ให้คาปรึ กษา อีกทั้งให้ความเมตตา ตรวจสอบ และให้คาแนะนาในการปรับปรุ งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ปั้ นหุ่น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี
เชื้อวัชริ นทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ครุ นวการ อาจารย์บุญธรรม ผดุงศักดิ์ชยั กุล และอาจารย์
กิ่ งกมล เกลี้ยงแก้ว ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือในงานวิจยั
รวมทั้งให้คาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไข ทาให้ได้เครื่ องมือที่ถูกต้องและมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะครู เจ้า หน้า ที่ โรงเรี ย นดาราสมุ ท ร ศรี ร าชา
ที่อ านวยความสะดวกและกรุ ณาให้ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจ ัยในโรงเรี ยน และขอขอบคุ ณนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ปี การศึ ก ษา 2563 ที่ ใ ห้ค วามร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลงานวิจ ัย และฝึ ก
ประสบการณ์ให้แก่ผวู ้ จิ ยั ได้อย่างดียงิ่
ขอขอบคุ ณเพื่อนนิ สิตปริ ญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ทุกคน ที่คอยให้คาแนะนา
ให้กาลังใจ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผูว้ จิ ยั ในทุกด้านเสมอมา ทาให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็ จได้
ด้วยดี
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และพีส่ าว ที่เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูเอาใจใส่ ตลอดจนเป็ น
ผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการศึกษาตลอดมา และเป็ นกาลังใจสาคัญที่คอยผลักดันให้ผวู ้ จิ ยั ทาวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้สาเร็จได้ดว้ ยดี
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บทที่ 1
บทนา
(กระทรวงศึกษาธิการ 2546)

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวติ ของทุกคน ทั้งในการดารงชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ที่ใช้เพือ่ อานวยความสะดวกในชีวติ และในการทางานล้วนเป็ นผล
ของความรู ้วทิ ยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู ้วทิ ยาศาสตร์
ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสาคัญมากที่ให้
การศึกษาค้นคว้าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2547) ตลอดจนการนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เพือ่ ให้มนุษย์มีชีวติ
ที่ดีข้ นึ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศจะเห็นได้วา่ ประเทศที่เจริ ญแล้วจะมีการพัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
โดยบทบาทเริ่ มต้นของการพัฒนานี้มาจากการศึกษา ซึ่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว
จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2550, หน้า 20) การจัดการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์น้ นั มีจุดเน้นเพือ่ ต้องการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถที่ทดั เทียม
กับนานาชาติได้เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ สามารถใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู ้และแก้ปัญหาที่หลากหลายมีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยน
ได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะศตวรรษที่ 21 (สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561)
การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จะมีการเชื่อมโยงกับกระบวนการทางสังคม
ระบบเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องสอดคล้องกับความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เป็ นไปได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ระบบการศึกษา
แบบเดิมที่เน้นความรู ้ไม่อาจพัฒนาการปฏิบตั ิให้มีคุณภาพโดยรอบด้านได้ การจัดการศึกษา
และการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนที่มีความรู ้และทักษะ
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ใหม่ ๆ เท่านั้นจึงจะประสบความสาเร็จ ดังนั้นการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงยึดผลลัพธ์ท้งั ในด้าน
ของความรู ้ในวิชาแกนและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์
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การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการร่ วมมือกัน เป็ นต้น
โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาให้กบั ผูเ้ รี ยน หรื อให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ เพราะว่าทักษะการคิดวิเคราะห์เป็ นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงทุกประเภท เช่น ทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ถ้าหากขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์จะทาให้ทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ก็เป็ นไปได้ยาก
ทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้นมีความสาคัญช่วยในการเตรี ยมความพร้อมให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด เรี ยนรู ้
ทางาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่ วมกันทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ถือ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการ
ศึกษามาตรา 22 กาหนดไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญสูงสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
วิชาฟิ สิกส์เป็ นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญ โดยศึกษาเกี่ยวกับความจริ ง
ในธรรมชาติเพือ่ ศึกษาถึงสาเหตุ และผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวเรา ถ้าหากจัดการเรี ยน
การสอนวิชาฟิ สิกส์ที่เชื่อมโยงหลักการทางฟิ สิกส์เข้ากับชีวติ ประจาวันได้จะทาให้นกั เรี ยนสามารถ
เรี ยนวิชาฟิ สิกส์ได้อย่างเข้าใจมากยิง่ ขึ้น (สสวท, 2552, หน้า 5) แต่ที่ผา่ นมานั้นพบว่าการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ยงั ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื่องจากว่าการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิกส์ในทุกระดับของประเทศไทยยังเน้น
การเรี ยนการสอนแบบบรรยาย และท่องจาเนื้อหาตามหนังสือ หรื อเอกสารประกอบการเรี ยน
(อัศวรัฐ นามะกันคา, 2550, หน้า 1) จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561
มีคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ ดังนี้ 33.40, 31.62, 29.37 และ 30.51 ตามลาดับ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558-2561) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ของโรงเรี ยนดาราสมุทร อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยผลการประเมินพบว่า ค่าสถิติ
แยกตามรายวิชาสาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561 มีคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ 32.12, 29.61, 29.53 และ 29.88 ตามลาดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่าร้อยละ 50
เนื่องจากว่าข้อสอบ O-net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วยข้อสอบที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ร่วมด้วย (ปนัดดา หัสปราบ, 2557, หน้า 11) แต่การจัดการเรี ยนการสอน
ในโรงเรี ยนส่ วนมากสาหรับรายวิชาฟิ สิกส์น้ นั ยังคงเป็ นแบบบรรยายท่องจาเนื้อหา สูตรสมการ
ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์เท่าที่ควร และจากการทีไ่ ด้ไปสังเกตการสอนรายวิชาฟิ สิกส์
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เพิม่ เติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่ผเู ้ รี ยนไม่ชอบเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ และมีผเู ้ รี ยน
บางส่วนมีความเบื่อหน่ายในการเรี ยน ไม่อยากเรี ยน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
ไม่คอ่ ยเป็ นที่น่าพอใจสาหรับครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน และจากการที่ได้สมั ภาษณ์ครู บุญธรรม
ผดุงศักดิ์ชยั กุล ครู ผสู ้ อนวิชาฟิ สิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สมั ภาษณ์วา่ สาระการเรี ยนรู ้ เรื่ อง งาน
และพลังงาน เป็ นสาระที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก และมีความซับซ้อน ครู ส่วนใหญ่สอนแบบบรรยาย
นักเรี ยนไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบตั ิในการทากิจกรรม จึงทาให้เข้าถึงเนื้อหาได้ยากเพราะว่าเนื้อหา
ส่วนใหญ่น้ นั เป็ นนามธรรมยากที่จะเข้าใจให้เป็ นรู ปธรรม ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจเนื้อหา หลักการ
ทฤษฎี จึงส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า และยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งสอดคล้องกับ
พิสิษฐ์ สุ วรรณแพทย์ (2557, หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า เนื้อหาของวิชาฟิ สิกส์มีความซับซ้อนเข้าใจยาก
และเป็ นวิชาที่อยูใ่ นจินตนาการเพราะมีแต่สูตรการคานวณ ขาดการเชื่อมโยงสภาพความเป็ นจริ ง
ในชีวติ ประจาวันทาให้ผเู ้ รี ยนไม่ได้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิกส์ ถ้ามีการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่ดี โดยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
สนุกสนานในเนื้อหาที่เรี ยน และยังเกิดการฝึ กทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเกิดความ
กระตือรื นร้นที่จะเรี ยน (ชลาธร วิเชียรรัตน์, 2558, หน้า 1-2) การจัดการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อน
จึงไม่ควรเป็ นผูใ้ ห้เพียงฝ่ ายเดียว แต่ตอ้ งให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเอง สามารถสร้างองค์ความรู ้ที่เกิด
จากความรู ้ความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากขึ้น ครู ผสู ้ อนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จะต้องค้นหาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะกับเนื้อหาวิชา เพือ่ ช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
การปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยในปั จจุบนั ได้มีการนาเอาวิธีการเรี ยนรู ้ที่เป็ นการเรี ยน
การสอนแบบบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระ โดยสามารถปรับเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยง
กับชีวติ ประจาวันและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นความสาคัญของวิทยาศาสตร์
ตลอดจนเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว อยากเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์มากขึ้น สามารถนาวิทยาศาสตร์มาเป็ น
ส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวัน เกิดความรู ้สึกสนุก สงสัย ท้าทายความคิด และกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ หรื อที่เรี ยกกันว่าการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
อย่างกระตือรื อร้น เป็ นหลักการที่สาคัญประการหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ (ลัดดาวัลย์ สาระภัย, 2560, หน้า 2) ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ผสู ้ อนจัดให้
นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ อภิปรายร่ วมกัน สรุ ปรวบรวมข้อมูล และได้รับข้อมูลป้อนกลับในทันที
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เพือ่ นาไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนของนักเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบกระตือรื อร้นเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายวุน่ อยูก่ บั เนื้อหา
ที่จะก่อให้เกิดความรู ้ โดยผ่านการพูดคุย การเขียน การอ่าน การสะท้อน หรื อการตั้งคาถาม
เป็ นการเรี ยนการสอนที่มีความเคลื่อนไหวใช้ได้ท้งั กลุ่มเล็กและห้องเรี ยนใหญ่ ๆ ผูเ้ รี ยนสามารถ
ทางานคนเดียวหรื อทาเป็ นกลุ่มก็ได้ (จุฑามาศ บุญทวี, 2560, หน้า 2)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก มีพ้นื ฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ (วทัญญู
วุฒิวรรณ์, 2553, หน้า 2) โดยมีหลักการ คือ กิจกรรมการเรี ยนการสอนต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้ลงมือกระทาเพือ่ ค้นหาคาตอบด้วยความอยากรู ้ อยากลอง และความสงสัย ซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา ปฏิสมั พันธ์
ภายในชั้นเรี ยน และความคงทนในการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาวิธีการสอน
เทคนิคการสอนที่หลากหลายอยูภ่ ายใต้หลักการการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ได้แก่ การเรี ยนรู ้
แบบแผนผังความคิด การเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์วดี ีโอ การทดลอง เดินชมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกม
และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่ กระตุน้ ความคิด การตั้งคาถาม
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น
ในการเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนแบบเชิงรุ กนั้นมีข้นั ตอนที่สาคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเร้าความ
สนใจ 2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) ขั้นอภิปรายและสรุ ป 4) ขั้นไตร่ ตรองสะท้อนคิด ซึ่งผูว้ จิ ยั
ได้นาวิธีการสอน เทคนิคการสอนดังกล่าวมาสอดแทรกในขั้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ผ่านกิจกรรมในห้องเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนสูงขึ้น นอกจากนี้ครู ผสู ้ อนได้ต้งั คาถามจากสถานการณ์ที่นกั เรี ยนเคยพบเห็น
ในชีวติ ประจาวัน เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มีการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น ส่งผลให้นกั เรี ยน
เกิดการคิดวิเคราะห์จากการตอบคาถามและการทากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของศิริพร
มโนพิเชฐวัฒนา (2547) พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ กช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ดีข้ นึ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของชลาธร
วิเชียรรัตน์ (2558) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก วิชาเคมี เรื่ อง อนุพนั ธ์ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสอน ได้แก่ การอ่าน
แบบเชิงรุ ก การเขียนแบบเชิงรุ ก เกม และการทดลอง ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของวทัญญู วุฒิวรรณ์ (2553)
ชลาธร วิเชียรรัตน์ (2558) สุดารัตน์ เกียรติจรุ งพันธ์ (2559) จุฑามาศ บุญทวี (2560) พบว่า
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นหลังจากการทีไ่ ด้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก และสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้นอีกด้วย
จากข้อมูลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ กมาใช้ในการสอน เพือ่ ที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ห้องเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา เพือ่ ช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ให้ดียงิ่ ขึ้น และช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิด
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
(Active learning)
2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน หลังเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70
3. เพือ่ ศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning)
4. เพือ่ ศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน หลังเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning)
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70

สมมติฐานการวิจยั
1. คะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. คะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70
3. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดร้อยละ 70

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้พร้อมทั้งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก (Active learning) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
2. ได้พฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน และสามารถนา
ความรู ้ไปใช้เพือ่ เป็ นพื้นฐานในเรื่ องอื่น ๆ ต่อไปได้
3. ได้พฒั นาการคิดวิเคราะห์ และมองเห็นการเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงานได้อย่างเป็ นระบบ
4. เป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อน บุคลากรทางการศึกษา และผูส้ นใจในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) ในรายวิชาฟิ สิกส์
ในเรื่ องอื่น ๆ และวิชาอื่น ๆ เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
จานวน 2 ห้องเรี ยน จานวน 90 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ปี การศึกษา 2563
จานวน 1 ห้องเรี ยน โดยการสุ่มห้องเรี ยนด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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จานวน 44 คน และเป็ นห้องเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคละกันประกอบไปด้วยนักเรี ยน
ที่มีระดับสติปัญญาสูง ปานกลาง และต่า
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เรื่ อง งานและพลังงาน ในรายวิชาฟิ สิกส์เพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรี ยนดาราสมุทร
ศรี ราชา โดยอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) แบ่งออกเป็ น 6 เรื่ อง ได้แก่
3.1 งานเนื่องจากแรงคงตัว
3.2 งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว
3.3 กาลัง
3.4 พลังงานกล
3.4.1 พลังงานจลน์
3.4.2 พลังงานศักย์
3.5 การอนุรักษ์พลังงานกล
3.5.1 งานเนื่องจากแรงอนุรักษ์
3.5.2 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
3.6 เครื่ องกล
5.6.1 ประสิทธิภาพของเครื่ องกล
5.6.2 หลักการของงานกับเครื่ องกลอย่างง่าย
5.6.3 หลักการของสมดุลกลกับเครื่ องกลอย่างง่าย
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดาเนินการในปี การศึกษา 2563 ใช้เวลาในการวิจยั
ทั้งหมด 18 คาบ โดยทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน จานวน 4 คาบ และดาเนินการทดลอง
จานวน 14 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการจัดการเรี ยนรู ้และเก็บรวบรวมข้อมูล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กมีผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ เช่น Akinoglu and Tandogan (2006) ได้ทดลองใช้
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า การจัดการเรี ยนสอน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากยิง่ ขึ้น และวทัญญู
วุฒิวรรณ์ (2553) ได้ทดลองใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กสูงขึ้น และศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547) พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ที่กระตือรื อร้น เรื่ อง ร่ างกายมนุษย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน นอกจากนั้น อุษณี ย ์ เทพวรชัย (2542) ได้ทดลองใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ กทางการศึกษาพยาบาลในระดับปริ ญญาตรี พบว่า หลังสอนตามแนวคิดการเรี ยน
การสอนเชิงรุ กนักศึกษาพยาบาลในระดับปริ ญญาตรี มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และสรุ ปเหตุผลแตกต่างจากก่อนสอนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้นกั ศึกษาพยาบาล
นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับเรื่ องที่เรี ยนได้ เนื่องจากการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบเชิงรุ กเป็ นลักษณะการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระทางด้านความคิด
ในการทากิจกรรมจึงทาให้นกั เรี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การวิจยั ครั้งนี้สามารถนาเสนอกรอบ
ความคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ภาพที่ 1-2 กรอบความคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. การคิดวิเคราะห์
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หมายถึง การเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นการปฏิบตั ิ โดยครู ผสู ้ อนต้องลดบทบาทในการสอนเนื้อหาเปลี่ยนจาก
การสอนบรรยายเพียงอย่างเดียวเป็ นการจัดกิจกรรมในการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนรวม
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิทากิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ได้นาแนวการสร้างมาจาก Tileston และ Hazza, Lapidot, Ragonis
(วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2560, หน้า 67-69) โดยมีข้นั ตอนการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1.1 ขั้นเร้าความสนใจ
1.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.3 ขั้นอภิปรายและสรุ ป
1.4 ขั้นไตร่ ตรองสะท้อนคิด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ หมายถึง ผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และการลงมือกระทาทีไ่ ด้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก โดยอยูใ่ นรู ปของผล
คะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามรู ปแบบของบลูม (พิศิษฐ ตัณฑวณิ ช, 2557) ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา เรื่ อง งานและพลังงาน ทั้งหมด 6 ด้าน คือ การจา
ความเข้าใจ การปรับใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์
2.1 การจา (remembering) หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนสามารถจดจาสาระต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้
มาไว้ในสมองพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในส่วนนี้มุ่งวัดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลความรู ้
(retention) ไว้ในตัวผูเ้ รี ยน
2.2 ความเข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อสาร
ข้อความรู ้ที่ตนได้รับรู ้มาให้บุคคลอื่นได้รับทราบถึงข้อความรู ้น้ นั ด้วยวิธีการสื่อสารที่เป็ นของ
ตนเอง โดยอาจนาเสนอเป็ นถ้อยคา ภาษาเขียน ท่าทาง สัญลักษณ์ รู ปภาพ หรื อวิธีการอื่นด้วยวิธีการ
ที่เป็ นของตนเอง ความเข้าใจถือได้วา่ เป็ นจุดตั้งต้นของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพสิ ยั
ที่กระบวนการจัดการศึกษาคาดหวังว่าควรเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน พฤติกรรมด้านความเข้าใจเน้นตรง
การที่ผเู ้ รี ยนต้องสามารถสื่อความหมายของสาระบทเรี ยนที่ตนได้รับรู ้มาให้ปรากฏออกมา
ในลักษณะของการสื่อสารต่าง ๆ เพือ่ ถ่ายทอดสาระที่ตนรับรู ้ได้ไปยังบุคคลซึ่งเป็ นผูร้ ับให้สามารถ
รับสาระดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตรงตามความหมายของสิ่งที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
2.3 การปรับใช้ (applying) หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการนาความรู ้ที่ตนได้
เรี ยนรู ้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญหรื อในชีวติ จริ ง ทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
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จะต้องเป็ นสถานการณ์ที่มีความใหม่หรื อต่างไปจากเดิม หากสถานการณ์ที่กาหนดหรื อเกิดขึ้น
เป็ นสถานการณ์ที่บุคคลคุน้ เคยแล้วเป็ นอย่างมากก็จะเป็ นลักษณะของพฤติกรรมการจา
2.4 การวิเคราะห์ (analyzing) หมายถึง ความสามารถในการจาแนก แยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งใด สิ่งหนึ่งออกเป็ นส่วน ๆ เพือ่ ค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ทามา
จากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร
2.5 การประเมิน (evaluating) หมายถึง ความสามารถในการลงข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับคุณค่าให้กบั กิจกรรมสิ่งของการกระทา หรื อปรากฏการณ์ใด ๆไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่กาหนด ทั้งนี้การประเมินจะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็ นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
2.6 การสร้างสรรค์ (creating) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการที่จะคิดพัฒนา
ประดิษฐ์สร้าง หรื อจัดกระทาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยผลงานดังกล่าวนั้นจะต้องเกิดจากความคิด
ของตัวผูส้ ร้างเอง โดยมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลใด ๆ มาในลักษณะของการลอกทั้งชิ้นงาน
หรื อการสร้างสรรค์ หมายถึง การนาเอาสิ่งต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนย่อยมาผูกพันประสาน
ให้เกิดขึ้นเป็ นผลงานชิ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม การสร้างสรรค์เป็ นความคาดหวังของการจัดการ
ศึกษาในประเด็นที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนมีความเป็ นตัวของตัวเองมีความสามารถในการคิด
ประดิษฐ์สร้าง หรื อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อคนในสังคม โดยปรากฏผลงาน
ในรู ปต่าง ๆ เช่น ข้อเขียนหรื อบทความ ชิ้นงาน ผลงานประดิษฐ์ โครงการ ภาพวาด ตารา
หรื อทฤษฎี เป็ นต้น
3. การคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ หมายถึง การจาแนก แจกแจง หรื อจัดหมวดหมู่
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพือ่ ค้นหาสาเหตุที่แท้จริ งของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้
มาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์จนสามารถสรุ ป หรื อพิจารณาตัดสินและอาจบอกได้วา่ มีแนวโน้ม
ไปในทางใด โดยการคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นสามารถทาได้โดยใช้วิธีการเทคนิค
ที่หลากหลาย เช่น คาถาม สถานการณ์ เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยในการกระตุน้ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์
ในเรื่ องนั้น ๆ โดยการคิดวิเคราะห์วิชาฟิ สิกส์จะใช้การวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 59-60) ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา เรื่ อง งานและพลังงาน
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านการจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ ด้านการจัดกลุ่ม ด้านการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด
ด้านการสรุ ปหลักการ และด้านการนาไปใช้
3.1 การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (matching) คือ การสังเกต และจาแนกแยกแยะ
รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ที่เหมือนและแตกต่างกันออกเป็ นส่วน ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์
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และเข้าใจง่ายแล้วเปรี ยบเทียบ ระบุ ยกตัวอย่าง ระบุ ลักษณะความเหมือนความต่างและจัดกลุ่ม
ของสิ่งต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ได้ โดยเริ่ มจากระดับง่ายแบบนามธรรมไปสู่ข้นั ซับซ้อนที่เป็ น
นามธรรม
3.2 การจัดกลุ่ม (classification) คือ การใช้ความรู ้เพือ่ การจัดกลุ่ม จัดลาดับ จัดประเภท
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้คุณลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ อย่างมีหลักการหรื อหลักเกณฑ์
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (error analysis) คือ การระบุขอ้ ผิดพลาด หรื อความ
สัมพันธ์และไม่สมั พันธ์กนั ของสิ่งต่าง ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปสู่การสรุ ป
อย่างสมเหตุสมผล ระบุสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ความรู ้
เดิมผสมผสานกับความรู ้ใหม่ไปสู่การสรุ ป และยกตัวอย่างประกอบได้อย่างมีเหตุผลจากความรู ้
ที่มีอยูเ่ ดิม อาศัยข้อมูลหรื อหลักฐานในการสนับสนุนจนพิจารณาได้วา่ เป็ นจริ ง
3.4 การสรุ ปหลักการ (generalizing) คือ การนาความรู ้เดิมเป็ นข้อมูลเพือ่ ไปสู่
ความรู ้ใหม่หรื อหลักการใหม่ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวติ ประจาวันสามารถนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
3.5 การนาไปใช้ (specifying) คือ การนาความรู ้ หรื อหลักการไปใช้เพือ่ การทานาย
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างเจาะจง มีความรู ้เข้าใจเหตุการณ์ ระบุรายละเอียด
ในเหตุการณ์น้ นั ๆ และบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ เป็ นการประยุกต์ความรู ้ใหม่จากหลักการเดิม
ที่มีอยู่ คาดเดา ทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รู ้วา่ อะไรจริ งหรื อไม่จริ ง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. เกณฑ์ร้อยละ 70 หมายถึง คะแนนที่ยอมรับได้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์หลังเรี ยน โดยการคิดคะแนนเป็ นร้อยละเทียบ
กับเกณฑ์ ซึ่งนักเรี ยนจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยยึดเกณฑ์เดียวกันกับสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักสูตรสถานศึกษาและกรอบสาระการเรี ยนรู ้วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
2.2 ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของวิก็อทสกี้ (Vygotsky)
2.3 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.3 ความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5. การคิดวิเคราะห์
5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
5.2 ประเภทของการคิดวิเคราะห์
5.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
5.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
5.5 กระบวนการเรี ยนการสอนเพือ่ ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
5.6 การวัดและประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์
5.7 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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หลักสู ตรสถานศึกษาและกรอบสาระการเรียนรู้ วชิ าฟิ สิ กส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ได้กาหนดกรอบสาระการเรี ยนรู ้
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กาหนดสาระสาคัญออกเป็ น 4 สาระ (ฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงาน
วิชาการ, 2561) ไว้ดงั นี้
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม มีสาระสาคัญ 4 สาระ ดังนี้
สาระชีววิทยา
สาระเคมี
สาระฟิ สิกส์
สาระโลกดาราศาสตร์ และอวกาศ
สาหรับกลุ่มสาระการเรี ยนวิทยาศาสตร์ได้กาหนดตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
ที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นต้องเรี ยนเป็ นพื้นฐาน เพือ่ ให้สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ หรื อศึกษาต่อ
ในวิชาชีพที่ตอ้ งใช้วทิ ยาศาสตร์ได้ โดยจัดเรี ยงลาดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละ
ระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความคิดทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทกั ษะ
ที่สาคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู ้ดว้ ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบสามารถตัดสินใจ
โดยใช้ขอ้ มูลหลากหลาย และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
วิทยาศาสตร์เพิม่ เติมจัดทาขึ้นสาหรับผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผน
การเรี ยนวิทยาศาสตร์ที่จาเป็ นต้องเรี ยนเนื้อหาในสาระชีววิทยา เคมีฟิสิกส์ และโลกดาราศาสตร์
และอวกาศ ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญและเพียงพอสาหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ เพือ่ ประกอบวิชาชีพในสาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็ นฐาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์
สัตวแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์วศิ วกรรม สถาปั ตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรี ยนรู ้
ที่ครอบคลุมด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
จิตวิทยาศาสตร์ที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นต้องมีวทิ ยาศาสตร์เพิม่ เติมนี้ได้มีการปรับปรุ งเพือ่ ให้มีเนื้อหา
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ที่ทดั เทียมกับนานาชาติเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหารวมทั้งเชื่อมโยงความรู ้
สู่การนาไปใช้ในชีวติ จริ ง
งานวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ซึ่งถูกบรรจุอยูใ่ นรายวิชาฟิ สิกส์ 2 ในหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงขอนาเสนอคาอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาฟิ สิกส์ 2 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.1 คาอธิบายรายวิชาฟิ สิ กส์ 2
ศึกษาหลักการของสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ แรงคู่ควบ และสภาพการเคลื่อนที่ เมื่อแรง
ที่กระทาต่อวัตถุผา่ นศูนย์กลางมวลของวัตถุ งาน กาลังเฉลี่ย พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง
พลังงานศักย์ยดื หยุน่ พลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงานกล กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงาน
ประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่าย โมเมนตัม การเปลี่ยนโมเมนตัม
การดลและแรงดล การชนของวัตถุในหนึ่งมิติท้งั แบบยืดหยุน่ และแบบไม่ยดื หยุน่ และการดีดตัว
แยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การหมุน ความเร็วเชิงมุม
และความเร่ งเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนต์ความเฉื่อย พลังงานจลน์ของการหมุน
โมเมนตัมเชิงมุม และอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม การแกว่งของวัตถุ สภาพสมดุล เงื่อนไข
ของสมดุล โมเมนต์ของแรง หรื อทอร์ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็ วเชิงมุม และการเคลื่อนที่
แบบวงกลมในระนาบระดับ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้
การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ การทดลอง การแก้ปัญหา การเขียนแผนภาพ
และการอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม
1.2 ผลการเรียนรู้ รายวิชาฟิ สิ กส์ เพิ่มเติม
1.2.1 อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน
แรงคู่ควบ และผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทาต่อวัตถุอิสระ
เมื่อวัตถุอยูใ่ นสมดุลกล และคานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุล
ของแรงสามแรง
1.2.2 สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่เมื่อแรงที่กระทาต่อวัตถุผา่ นศูนย์กลาง
มวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ
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1.2.3 วิเคราะห์และคานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตาแหน่ง รวมทั้งอธิบาย และคานวณกาลังเฉลี่ย
1.2.4 อธิบาย และคานวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลอง
หาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริ งกับระยะที่สปริ งยืดออก และความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยดื หยุน่ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์
และพลังงานจลน์ และคานวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์
1.2.5 อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคานวณปริ มาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
1.2.6 อธิบายการทางาน ประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่าย
บางชนิด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง งานและสมดุลกล รวมทั้งคานวณประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบ
เชิงกล
1.2.7 อธิบาย และคานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการ และพื้นที่
ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กบั เวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดล
กับโมเมนตัม
1.2.8 ทดลอง อธิบาย และคานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ
ทั้งแบบยืดหยุน่ ไม่ยดื หยุน่ และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม
1.2.9 อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1.2.10 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่
อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุมและมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ
รวมทั้งคานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู ้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการ
อธิบายการโคจรของดาวเทียม
1.3 โครงสร้ างรายวิชา ฟิ สิ กส์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ได้มีการกาหนดโครงสร้าง
รายวิชาฟิ สิกส์เพิม่ เติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ดังตารางที่ 2-1
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ตารางที่ 2-1 โครงสร้างรายวิชาฟิ สิกส์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ที่
1. สมดุลกล

ผลการเรียนรู้

เวลา (คาบ)

1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของ
โมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบ
ที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระทาต่อ
วัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยูใ่ นสมดุลกล และคานวณปริ มาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลอง และอธิบายสมดุลของ
แรงสามแรง
2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่เมื่อแรงทีก่ ระทา
ต่อวัตถุผา่ นศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วง
ที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ

7

2. งานและพลังงาน 3. วิเคราะห์และคานวณงานของแรงคงตัว จากสมการ
และพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตาแหน่ง
รวมทั้งอธิบาย และคานวณกาลังเฉลี่ย
4. อธิบายและคานวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงาน
กล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริ งกับ
ระยะที่สปริ งยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานศักย์ยดื หยุน่ รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
งานของแรงลัพธ์ และพลังงานจลน์ และคานวณงาน
ที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์
5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์และ
คานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนทีข่ องวัตถุ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
6. อธิบายการทางานประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบ
เชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู ้
เรื่ อง งานและสมดุลกล รวมทั้งคานวณประสิทธิภาพ
และการได้เปรี ยบเชิงกล
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17
ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
หน่ วยการเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้
3.โมเมนตัม
7. อธิบายและคานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดล
และการชน
จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงลัพธ์กบั เวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงดลกับโมเมนตัม
8. ทดลอง อธิบาย และคานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุน่ ไม่ยดื หยุน่
และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเป็ นไปตามกฎ
การอนุรักษ์โมเมนตัม
4. การเคลื่อนที่แนว 9. อธิบาย วิเคราะห์ และคานวณปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยว
โค้ง
ข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง
สู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น
อัตราเร็วเชิงมุมและมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนทีแ่ บบ
วงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคานวณปริ มาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู ้การเคลื่อนที่แบบ
วงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม
รวม

เวลา (คาบ)
9

10

40

สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ในภาคเรี ยนที่ 2 จานวนทั้งหมด 18 คาบ โดยทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน
จานวน 4 คาบ และดาเนินการทดลองจานวน 14 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีผลการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเวลาเรี ยน ดังแสดงในตารางที่ 2-2
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ตารางที่ 2-2 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และเวลาเรี ยน
เรื่ อง งานและพลังงาน
ผลการเรียนรู้
3. วิเคราะห์และคานวณ
งานของแรงคงตัว
จากสมการและพื้นที่ใต้
กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับตาแหน่ง
รวมทั้งอธิบาย และ
คานวณกาลังเฉลี่ย

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของงาน
2. องค์ประกอบของ
การเกิดงาน
3. งานเนื่องจากแรง
คงตัว
4. งานเนื่องจากแรง
ไม่คงตัว
5. กาลัง
6. กาลังเฉลี่ย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของงาน
ในวิชาฟิ สิกส์
2. วิเคราะห์และคานวณงาน
ของแรงคงตัว จากสมการ
และพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรง
กับตาแหน่ง
3. อธิบายความหมายของงาน
ที่มีค่าเป็ นบวก เป็ นลบ หรื อ
เป็ นศูนย์
4. วิเคราะห์และคานวณงาน
ของแรงไม่คงตัว จากพืน้ ที่ใต้
กราฟระหว่างแรงกับตาแหน่ง
5. อธิบายความหมายของกาลัง
และกาลังเฉลี่ย
6. คานวณกาลังเฉลี่ย
4. อธิบายและคานวณ
1. พลังงานจลน์
1. อธิบายความหมาย
พลังงานจลน์ พลังงาน
2. พลังงานศักย์
และคานวณพลังงานจลน์
ศักย์ พลังงานกล ทดลอง 3. พลังงานศักย์โน้มถ่วง 2. ทดลองเพือ่ อธิบาย
หาความสัมพันธ์ระหว่าง 4. พลังงานศักย์ยดื หยุน่ ความสัมพันธ์ระหว่างงานของ
งานกับพลังงานจลน์
5. พลังงานกล
แรงลัพธ์กบั พลังงานจลน์
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
3. อธิบาย และประยุกต์ใช้
กับพลังงานศักย์โน้มถ่วง
ทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์
ในการแก้ปัญหา

เวลา
(คาบ)
4

6
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรงที่ใช้ดึง
สปริ งกับระยะที่สปริ งยืด
ออก และความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงาน
ศักย์ยดื หยุน่ รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างงานของแรงลัพธ์
และพลังงานจลน์ และ
คานวณงาน
ที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์

5. อธิบายกฎการอนุรักษ์ 1. กฎการอนุรักษ์
พลังงานกล รวมทั้ง
พลังงานกล
วิเคราะห์ และคานวณ
ปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
โดยใช้กฎการอนุรักษ์
พลังงานกล

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. อธิบายความหมาย
และคานวณพลังงานศักย์
โน้มถ่วง
5. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ของแรงลัพธ์กบั พลังงานศักย์
6. อธิบายความหมาย
และคานวณพลังงานศักย์
ยืดหยุน่
7. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของแรงที่ใช้ดึงสปริ งกับระยะ
ที่สปริ งยืดออกและความ
สัมพันธ์ระหว่างงาน
กับพลังงานศักย์ยดื หยุน่
8. อธิบายความหมาย
และคานวณพลังงานกล
1. อธิบายความหมายของแรง
อนุรักษ์
2. จาแนกแรงอนุรักษ์กบั แรง
ไม่อนุรักษ์
3. วิเคราะห์และอภิปรายเพือ่
สรุ ปเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์
พลังงานกล
4. จาแนกสถานการณ์
ที่มีการอนุรักษ์พลังงานกล

เวลา
(คาบ)

2
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

6. อธิบายการทางาน
ประสิทธิภาพ และการ
ได้เปรี ยบเชิงกลของ
เครื่ องกลอย่างง่าย
บางชนิด โดยใช้ความรู ้
เรื่ อง งานและสมดุลกล
รวมทั้งคานวณ
ประสิทธิภาพ
และการได้เปรี ยบเชิงกล

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

กับสถานการณ์ทไี่ ม่มี
การอนุรักษ์พลังงานกล
5. ประยุกต์ใช้ความรู ้ เรื่ อง
แรงอนุรักษ์และกฎการอนุรักษ์
พลังงานกลในการแก้ปัญหา
1. เครื่ องกล
1. อธิบายความหมาย
2. การได้เปรี ยบเชิงกล และคานวณประสิทธิภาพ
3. ประสิทธิภาพของ ของเครื่ องกลอย่างง่าย
เครื่ องกล
2. อธิบายการทางานของ
เครื่ องกลอย่างง่ายโดยใช้ความรู ้
เรื่ อง งานและสมดุลกล
3. อธิบายความหมาย
และคานวณการได้เปรี ยบ
เชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่าย
รวม

เวลา
(คาบ)

2
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1.4 สาระสาคัญของวิชาฟิ สิ กส์ เรื่อง งานและพลังงาน มีดงั นี้
- งานทางฟิ สิกส์น้ น
ั จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงคงตัว (⃑F) กระทาต่อวัตถุให้เคลื่อนทีไ่ ด้
การกระจัด (s) จะเกิดงานของแรงนั้น ถ้าแรงและการกระจัดมีทิศทางเดียวกัน งานที่ทาโดยแรงนั้น
จะมีค่า W = Fs แต่ถา้ แรงที่กระทามีทิศทางทามุม θ กับการกระจัด งานที่ทาโดยแรงนั้นจะมีค่า
W = Fs cos θ ซึ่งงานเป็ นปริ มาณสเกลาร์มีหน่วยในระบบ SI เป็ นจูล (J) วัตถุที่เคลื่อนทีไ่ ปตาม
ทิศทางของแรงที่กระทาจะได้งานบวก แต่ถา้ แรงนั้นกระทาในทิศทางตรงข้ามกับทิศที่วตั ถุกาลัง
เคลื่อนที่ หรื อทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ชา้ ลงจะได้งานลบ อีกทั้งการหางานสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง และการกระจัด
- กาลัง คือ อัตราการทางานหรื องานที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา ซึ่งโดยทัว่ ไปความหมาย
W
ของกาลังจากนิยามจะหมายถึงกาลังเฉลี่ย จากการนิยามของกาลังเขียนเป็ นสมการได้วา่ P = t
ซึ่งกาลังเป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ นจูลต่อวินาที (J/s) หรื อวัตต์ (W)
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- พลังงานจลน์ (Kinetic energy) เป็ นพลังงานที่สะสมอยูใ่ นวัตถุ เนื่องมาจากอัตราเร็ว
ของวัตถุ วัตถุที่อยูน่ ิ่งจะไม่มีพลังงานจลน์ พลังงานจลน์ไม่ข้ นึ กับทิศทางการเคลื่อนที่แต่ข้ นึ
กับขนาดของความเร็วยกกาลังสอง หรื ออัตราเร็วยกกาลังสอง และขึ้นกับมวลของวัตถุดว้ ย
ดังนั้นพลังงานจลน์ของวัตถุจึงมีค่าเท่ากับ 12 mv2 เป็ นปริ มาณสเกลาร์ และมีหน่วยเป็ นจูล (J)
- พลังงานศักย์ (Potential energy) คือ พลังงานที่สะสมอยูใ่ นวัตถุ เนื่องมาจากตาแหน่ง
ของวัตถุ ประกอบด้วยพลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยดื หยุน่
- พลังงานศักย์โน้มถ่วง (gravitational potential energy) คือ พลังงานสะสมในวัตถุ
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก โดยวัตถุอยูห่ ่างจากระดับอ้างอิงตามแนวดิ่ง สามารถหาได้จาก
สมการ Ep = mgh
- พลังงานศักย์ยดื หยุน่ (elastic potential energy) คือ พลังงานที่สะสมอยูใ่ นสปริ ง
เนื่องจากระยะยืดหรื อหดของสปริ งจากสภาพปกติ สามารถหาได้จากสมการ Eps = 12 k𝑥 2
- กฎการอนุรักษ์พลังงานกล กล่าวว่า พลังงานไม่สามารถสร้างขึ้น หรื อทาให้สูญหายได้
แต่สามารถเปลี่ยนรู ปพลังงานจากรู ปหนึ่งไปสู่อีกรู ปหนึ่งได้ ซึ่งพลังงานกลที่ตาแหน่งใด ๆ จะต้อง
เท่ากันเสมอ หรื อกล่าวได้วา่ ผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ จะคงที่ตลอดการเคลื่อนที่
โดยพลังงานจลน์และพลังงานศักย์จะสามารถเปลี่ยนรู ปไปมาได้
- เครื่ องกล คือ เครื่ องมือที่ช่วยในการทางาน โดยอาศัยหลักการของงานและพลังงาน
โดยงานที่ให้กบั เครื่ องกลจะมีค่าเท่ากับผลรวมของงานที่ได้รับจากเครื่ องกลกับงานของ
ความเสียดทาน โดยเครื่ องกลที่มีประสิทธิภาพสูงจะสูญเสียงาน เนื่องจากแรงเสี ยดทานน้อย
และเครื่ องกลจะไม่ผอ่ นงาน แต่สามารถผ่อนแรงได้ซ่ ึงเรี ยกว่า การได้เปรี ยบเชิงกล

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ซึ่งมีทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ดังนี้
2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เป็ นนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยนิวชาเทล (Neuchatel) ในปี ค.ศ. 1918
เพียเจต์ได้ไปทางานกับนายแพทย์บีเนต์ (Binet) และซีโม (Simon) ซึ่งเป็ นผูส้ ร้างข้อสอบเชาวน์
ปั ญญา โดยเพียเจต์มีหน้าที่ทดสอบเด็กเพือ่ จะหาปทัสถาน (Norm) สาหรับเด็กแต่ละวัยเพียเจต์
พบว่าคาตอบของเด็กน่าสนใจมากคุณภาพของคาตอบของเด็กที่วยั ต่างกันมักจะแตกต่างกัน
เป็ นจุดเริ่ มต้นของความสนใจของเพียเจต์เกี่ยวกับพัฒนาการของสติปัญญา โดยเพียเจต์เริ่ มศึกษา
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พัฒนาการทางสติปัญญาของบุตร 3 คน เป็ นหญิงหนึ่งชายสอง การศึกษาของเพียเจต์เป็ นการศึกษา
ระยะยาว นอกจากนี้เพียเจต์ได้ศึกษาเด็กอื่น ๆ อีกด้วย (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553, หน้า 47-48)
ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่สงั เกต และพูดคุยกับเด็กในวัยต่าง ๆ จนสามารถสร้างทฤษฎีพฒั นาการ
ทางความคิดของมนุษย์ข้ นึ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อวงการศึกษา และเป็ นที่มา
ของการปฏิรูปการศึกษาจนถึงปั จจุบนั (นุชลี อุปภัย, 2555, หน้า 39) โดยเพียเจต์ได้อธิบายว่า
การเรี ยนรู ้ของเด็กเป็ นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพฒั นาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็ นลาดับ
ขั้นพัฒนาการเป็ นสิ่งที่เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่ งเด็กให้ขา้ มจากพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสู่
อีกขั้นหนึ่งเพราะจะทาให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริ มพัฒนาการของเด็ก
ในช่วงที่เด็กกาลังจะพัฒนาไปสู่ข้นั ที่สูงกว่าสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว (ทิศนา
แขมมณี , 2560, หน้า 64)
หลักการของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีรายละเอียดต่อไปนี้ (Lall
and Lall, 1983 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2560, หน้า 64-66)
1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็ นไปตามวัยต่าง ๆ มีลาดับขั้นดังนี้
1.1 ขั้นรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัส (sensorimotor period) เป็ นขั้นพัฒนาการในช่วง
อายุ 0-2 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ข้นั การรับรู ้และการกระทา เด็กจะยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
และยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.2 ขั้นก่อนปฏิบตั ิการคิด (preoperational period) เป็ นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ
2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ ยงั ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ยงั สามารถที่จะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง
แต่สามารถเรี ยนรู ้ และใช้สญ
ั ลักษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็ นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น คือ
1.2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรบยอด (pre-conceptual intellectual period) เป็ นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 2-4 ปี
1.2.2 ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง (intuitive thinking period)
เป็ นพัฒนาการในช่วงอายุ 4-7 ปี
1.3 ขั้นการคิดแบบรู ปธรรม (concrete operational period) เป็ นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็ นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ข้ นึ กับการรับรู ้จากรู ปร่ างเท่านั้น เด็กสามารถสร้าง
ภาพในใจ และสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความตั้งใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลข
และสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (formal operational period) เป็ นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็ นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐาน
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และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรี ยนรู ้ได้ เช่น เข้าใจว่าความดี ความชัว่ ความรับผิดชอบ
มีลกั ษณะอย่างไร
2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผูใ้ หญ่ เด็กจะคิดภาษาขั้นมาเอง
และใช้ในกลุ่มเป็ นภาษาง่าย ๆ ภาษาเหล่านี้จะปรากฏในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นในที่สุดก็จะหายไป
3. กระบวนการทางสติปัญญามีลกั ษณะดังนี้
3.1 การซึมซับหรื อการดูดซับ (assimilation) เป็ นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เรื่ องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพือ่ ใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2 การปรับและจัดระบบ (accommodation) คือ กระบวนการทางสมองในการ
ปรับประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็ นระบบหรื อเครื อข่ายทางปั ญญาที่ตน
สามารถเข้าใจได้เกิดเป็ นโครงสร้างทางปั ญญาใหม่ข้ นึ
3.3 การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของ
การปรับ ถ้าหากการปรับเป็ นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น
หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะ
ความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาขึ้นในตัวบุคคล
การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ในการจัดการเรียนรู้
สามารถดาเนินการได้ดงั นี้ (ลักขณา สริ วฒั น์, 2557, หน้า 179-180)
1. การพัฒนาเด็กควรคานึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก และจัดในลักษณะ
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ไม่ควรบังคับให้เด็กเรี ยนในสิ่งที่ยงั ไม่พร้อม
หรื อยากเกินความสามารถ และเกินวัยของพวกเขา เพราะจะทาให้เด็กเกิดความท้อถอย และมีเจตคติ
ที่ไม่ดีต่อสิ่งที่เรี ยนสาหรับการจัดประสบการณ์ควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1.1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัยของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้
เด็กพัฒนาไปสู่พฒั นาการขั้นสูงขึ้นได้
1.2 เด็กแต่ละคนมีพฒั นาการแตกต่างกันถึงแม้อายุจะเท่ากันแต่ระดับพัฒนาการ
อาจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรี ยบเทียบเด็กกับเด็กอื่น ๆ แต่เปรี ยบเทียบกับตนเองให้มีพฒั นาการ
ไปในทางที่ดีข้ นึ เรื่ อย ๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้อย่างแน่นอน และควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรี ยนรู ้
และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา
1.3 ผูส้ อนควรสอนสิ่งที่เป็ นรู ปธรรมเสี ยก่อน โดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษา
เพือ่ ช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ได้ดีข้ ึน
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2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะ
ของเด็ก อีกทั้งยังทาให้เด็กเกิดความไว้วางใจผูส้ อน เมื่อมีปัญหาจะกล้าบอกและกล้าขอคาปรึ กษา
แนวทางแก้ไขทาให้ช่วยป้องกันเด็กไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ได้
3. ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เขาจะรับรู ้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (Part)
ดังนั้นผูส้ อนจึงควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วนจะช่วยให้เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น
4. ในการสอนสิ่งใดให้กบั เด็กควรเริ่ มจากสิ่งที่เด็กคุน้ เคย หรื อมีประสบการณ์มาก่อน
แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่งเก่า การทาเช่นนี้จะช่วยเด็กซึมซับ และจัดระบบความรู ้
ได้ดี
5. การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์แล้วมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อมมาก ๆ
จะช่วยให้เด็กซึมซับข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญา และพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กได้ดี
จากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ขา้ งต้น จะเห็นได้วา่ การเรี ยนรู ้ของเด็ก
เป็ นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพฒั นาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็ นลาดับขั้นพัฒนาการ
เป็ นสิ่งที่เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่ งเด็กให้ขา้ มจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง
เพราะจะทาให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่ควรจัดประสบการณ์ทสี่ ่งเสริ มต่อพัฒนาการของเด็กในช่วง
ที่เด็กกาลังพัฒนาไปสู่ข้นั ที่สูงกว่า
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของวิก็อทสกี้ (Vygotsky)
เล็ป ซีมาโนวิช วิก็อทสกี้ (Lev Semanovick Vygotsky) เป็ นนักจิตวิทยาชาวรัสเซียที่ได้
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในสมัยเดียวกับเพียเจต์ (Piaget) ผลงานของวิก็อทสกี้
เป็ นที่ยอมรับกันในประเทศรัสเซีย และเริ่ มเผยแพร่ สู่ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศต่าง ๆ
ในยุโรป เมื่อได้รับการแปลเป็ นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1962 โดยแฮมสแมน และแวนแคน
(Hamsman and Vankan) ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 โคซูลิน (Kozulin) ได้แปลและปรับปรุ งวิก็อทสกี้
อีกครั้งหนึ่งเป็ นผลทาให้มีผนู ้ ิยมนามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนอย่างแพร่ หลาย (Kozulin,
1986 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553, หน้า 61) ซึ่งวิก็อทสกี้เชื่อว่า สังคมและวัฒนธรรม
เป็ นส่วนสาคัญที่จะส่งเสริ มความฉลาด และกระบวนการเรี ยนรู ้ในพัฒนาการของเด็ก โดยวิก็อทสกี้
กล่าวว่า การเรี ยนรู ้เป็ นการสร้างความรู ้ในตัวเด็ก ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีปฏิสมั พันธ์ทางวัฒนธรรม
และสังคมของเด็กกับบุคคลอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ตลอดจนเกิดจากประสบการณ์
ที่สะสมมาตั้งแต่แรกเกิด (Morison, 2004 อ้างถึงใน ณัฐพรหม อินทุยศ, 2553, หน้า 60)
ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของวิก็อทสกี้
วิก๊อทสกี้อธิบายว่าพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ขั้น (Diaz & Berk,
1992 อ้างอิงใน อัชรา เอิบสุขสิริ, 2556, หน้า 62) ได้แก่
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1. ระดับสติปัญญาขั้นพื้นฐาน (elementary mental process) เป็ นความสามารถ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้ งอาศัยการเรี ยนรู ้ เช่น การหยิบจับสิ่ งของตรวจสอบสิ่ งแวดล้อม
รอบตัว ฯลฯ
2. ระดับสติปัญญาขั้นสูง (higher mental process) เป็ นความสามารถที่พฒั นามาจาก
การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู โดยมีภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการคิดและการพัฒนาสติปัญญา
บทบาทของภาษาในพัฒนาการทางสติปัญญาของวิก็อทสกี้
วิก๊อทสกี้ให้ความสาคัญกับภาษาว่าเป็ นเครื่ องมือหลักในการพัฒนาสติปัญญา
โดยวิก๊อทสกี้ได้แบ่งพัฒนาการทางภาษา ออกเป็ น 3 ขั้น ดังนี้ (อัชรา เอิบสุขสิริ, 2556, หน้า 62-64)
1. ภาษาสังคม (social speech) เป็ นภาษาที่เด็กใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในช่วง
อายุ 0-3 ปี เพือ่ สื่อสารความคิดความต้องการอารมณ์ความรู ้สึกของตนเองกับผูอ้ ื่น
2. ภาษาพูดกับตนเอง (egocentric speech) เป็ นภาษาที่เด็กใช้พดู กับตนเองในช่วงอายุ
3-7 ปี โดยไม่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น เพือ่ ช่วยในการคิด ตัดสินใจ และแสดงพฤติกรรม
3. ภาษาในตนเอง (inner speech) วิก๊อทสกี้อธิบายว่ามนุษย์ ต้องใช้ภาษาในการคิด
เด็กจะต้องพัฒนาภาษาภายในใจ ซึ่งเป็ นการช่วยให้พฒั นาการทางสติปัญญาพัฒนาสูงขึ้นตามระดับ
อายุ การพัฒนาภาษาภายในตนเองเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณ 7 ปี เมื่อเด็กพบปั ญหาที่ยงุ่ ยากมากขึ้น
เขาเรี ยนรู ้ที่จะแก้ปัญหาด้วยการคิดวางแผนค่อย ๆ แก้ปัญหาไปตามขั้นตอนโดยใช้ภาษาภายใน
ตนเอง
ในขณะที่เด็กเรี ยนรู ้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้น เขาอาจพบบางปั ญหาที่เขาคิด
คนเดียวไม่ออก แต่หากได้รับคาแนะนาช่วยเหลือบางส่วนจากผูใ้ หญ่ หรื อได้รับความร่ วมมือจาก
กลุ่มเพือ่ นเขาจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้สาเร็จ โดยวิก็อทสกี้เรี ยกระดับความสามารถนี้วา่ จุดที่เด็ก
สามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ หากได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน (The zone of proximal
development)
นอกจากภาษาที่วกิ อ็ ทสกี้ถือว่าเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาสติปัญญาแล้ว
เด็กยังใช้เครื่ องหมาย (sign) ช่วยในกระบวนการพัฒนาสติปัญญาอีกด้วย ซึ่งเครื่ องหมายสามารถ
แบ่งได้เป็ น 3 ชนิด คือ
1. เครื่ องหมายดัชนี (indexical sign) เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้อธิบายสิ่งที่มีลกั ษณะ
เป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน เช่น ฝนตกหนักทาให้น้ าท่วม
2. เครื่ องหมายภาพตัวแทน (iconic sign) เป็ นเครื่ องหมายที่เป็ นสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ
เช่น สีขาวของธงไตรรงค์เป็ นสัญลักษณ์แทนศาสนา
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3. เครื่ องหมายสัญลักษณ์ (Symbolic sign) เป็ นเครื่ องหมาย สัญลักษณ์แทนสิ่งที่เป็ น
นามธรรมในการคิด เช่น ภาษา
ระดับสติปัญญาที่ต่างกันของเด็ก จะทาให้เด็กเลือกใช้เครื่ องหมายต่างกันเช่นเดียวกับ
ทฤษฎีของเพียเจต์ที่กล่าวว่าเด็กที่มีพฒั นาการทางสติปัญญาในขั้นสูงจะสามารถคิด
ในสิ่งที่เป็ นนามธรรมได้ วิก๊อทสกี้ก็กล่าวว่าเด็กที่ใช้เครื่ องหมายสัญลักษณ์เป็ นเด็กที่มีพฒั นาการ
ในขั้นสูง
การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของวิก็อทสกีใ้ นการจัดการเรียนรู้
สามารถจัดทาได้หลายประการได้ดงั นี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้า 38-39)
1. ผูส้ อนจะต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี และฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเห็นอยูเ่ สมอ
และผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. ควรมีการประเมินพืน้ ความรู ้ และทักษะของผูเ้ รี ยน เช่น การใช้แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน (Pretest)
3. การเรี ยนรู ้ทกั ษะต่าง ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพถึงขั้นลงมือกระทาและแก้ปัญหา
ได้จริ ง ซึ่งในการเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยนจะมีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น (Active) ผูเ้ รี ยน
จะต้องเป็ นผูจ้ ดั การกับข้อมูลหรื อประสบการณ์ตา่ ง ๆ และสร้างความหมายให้กบั สิ่งนั้นด้วยตนเอง
โดยการให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง การจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นของจริ ง และสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนด้วย โดยผูเ้ รี ยน
จะสามารถศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และทดลองกับสิ่งนั้น ๆ จนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจขึ้น
4. ครู ช่วยนักเรี ยนด้วยการสาธิต เช่น ครู ยกตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาด้วยการผูก
สิ่งที่คิดออกมาดัง ๆ (Verbal thinking) ว่าควรทาสิ่งใดก่อน-หลัง โดยครู เป็ นต้นแบบแสดงให้ดู
5. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับและให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบด้วยตนเอง เพือ่ วิเคราะห์ดูวา่
ที่ทาผิดเพราะเหตุใด และควรให้นกั เรี ยนแก้ไขจนกระทัง่ ได้คาตอบที่ถูกต้อง
6. ค่อย ๆ เพิม่ ความรับผิดชอบของนักเรี ยน โดยสังเกตดูวา่ นักเรี ยนคนใดสามารถ
ทางาน หรื อแก้ไขปั ญหาได้ดีก็สามารถปล่อยให้อิสระทางานด้วยตนเอง
7. ในการจัดการเรี ยนรู ้ผสู ้ อนต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรม
(Social moral) ให้เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญของการสร้างความรู ้
อาจกล่าวได้วา่ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของวิก็อทสกี้น้ นั เน้นความสาคัญ
ของสังคมและวัฒนธรรมต่อการเรี ยนรู ้ และมีพฒั นาการเชาวน์ปัญญา เป็ นการเรี ยนรู ้เกิดจาก
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างเด็กและผูใ้ หญ่ (พ่อ แม่ หรื อครู ) รวมถึงเพือ่ น ในขณะที่เด็ก
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อยูใ่ นสภาพสังคม (Social Context) จะเกิดการเรี ยนรู ้ และมีพฒั นาการเชาวน์ปัญญา โดยเกิดจาก
การที่ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนสิ่งเร้าที่เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ทาให้มีพฒั นาการเชาวน์ปัญญา
ขั้นสูง ซึ่งเป็ นขั้นที่เด็กใช้ภาษามีการเน้นเครื่ องหมายที่เป็ นสัญลักษณ์ ภาษาที่ใช้วกิ ็อทสกี้ เรี ยกว่า
ภาษาที่พดู ในใจเฉพาะตนเอง (Inner speeh)
2.3 ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) โดยกล่าวถึง การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยน
จะต้องเป็ นผูก้ ระทา (active) และสร้างความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้นาจากสิ่งที่เป็ นประสบการณ์ หรื อสิ่ง
ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ทางปั ญญา ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องจัดกระทากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา
นอกจากการสร้างความรู ้จะเป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ภายในสมองแล้ว ยังเป็ นกระบวนการ
ทางสังคมอีกด้วย (ทิศนา แขมมณี , 2560, หน้า 94) โดยทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และวิก็อทสกี้ ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
จึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรี ยนรู ้พทุ ธิปัญญานิยมที่มีรากฐาน
มาจากทฤษฎีพฒั นาการของเพียเจต์ ทฤษฎีน้ ีถือว่าผูเ้ ขียนเป็ นผูก้ ระทา(active) และเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้ข้ นึ ในใจเอง ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญา
ขึ้นเป็ นเหตุให้ผเู ้ รี ยนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยูใ่ ห้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่ เกิดความ
สมดุลทางพุทธิปัญญา หรื อเกิดความรู ้ใหม่ข้ นึ
2. Social Constructivism หมายถึง ทฤษฎีที่มีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีพฒั นาการของ
วิก็อทสกี้ ซึ่งถือว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น (ผูใ้ หญ่หรื อเพือ่ น)
ในขณะที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม หรื องานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่งเป็ นตัวแปร
ที่สาคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยการเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจเดิมให้ถูกต้อง หรื อซับซ้อนกว้างขวางขึ้น (นุชลี อุปภัย, 2555, หน้า 105)
ความหมายของการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
Brunner (1966 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2550, หน้า 153) เน้นว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้ประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนจะเป็ นบทบาทในการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะมีความเห็น
ที่แตกต่างกันกับ Piaget ตรงที่วา่ บรุ นเนอร์เชื่อว่าลาพังวุฒิภาวะอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาโครงสร้างความรู ้ใหม่ แต่ยงั มีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การพัฒนาทางด้านภาษา
และประสบการณ์เดิมที่มีเป็ นส่วนสาคัญในการเพิม่ ความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญา
ค็อบบ์ (Cobb, 1994, pp. 13-20 อ้างถึงใน ไพจิตร สะดวกการ, 2558, หน้า 2)
มีความเห็นว่าการเรี ยนรู ้ตามแนวการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อคอนสตรัคติวซิ ึมนั้น
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เป็ นกระบวนการที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยการสร้าง รวบรวม ปรับเปลี่ยน
สภาพการณ์รอบ ๆ ตัว มาอธิบายสิ่งที่กาลังศึกษา การเรี ยนรู ้ตามความคิดเห็นของค็อบบ์ตอ้ งเกิดจาก
การประสานสัมพันธ์กนั ระหว่างครู กบั นักเรี ยน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
Gagne (1985, หน้า 70-79 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2550, หน้า 227) กล่าวว่า
ปรากฏการณ์เรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผลการเรี ยนรู ้หรื อความสามารถด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ 5 ประเภท คือ ทักษะ
ทางปั ญญา (Intellectual skill) ซึ่งประกอบด้วยการจาแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด
การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการ หรื อกฎชั้นสูง ความสามารถด้านต่อไป คือ กลวิธีในการเรี ยนรู ้
(Cognitive strategy) ภาษาหรื อคาพูด (Verbal information) ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skill)
และเจตคติ (Attitudes)
2. กระบวนการเรี ยนรู ้ และการจดจาของมนุษย์น้ นั มนุษย์จะมีกระบวนการการจัด
กระทาข้อมูลในสมอง ซึ่งมนุษย์จะอาศัยข้อมูลทีส่ ะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระทากับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง และในขณะที่กระบวนการจัดกระทาข้อมูลภายในสมองกาลังเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายนอก
จะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริ ม หรื อการยับยั้งในการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นภายในได้ ดังนั้นในการจัดการเรี ยน
การสอนกานเย่ ได้เสนอว่า ควรมีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้แต่ละ
ประเภท ซึ่งมีลกั ษณะเอื้อต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในผูเ้ รี ยน
มาร์ติน (Martin, 1994, p. 44 อ้างถึงใน ทิฏ์ ภิ ทั รา สุดแก้ว, 2554, หน้า 47) กล่าวว่า
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์เป็ นกระบวนการทางความคิดผสมผสานระหว่างความรู ้เก่ากับความรู ้ใหม่
เข้าด้วยกัน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเองโดยตัวผูเ้ รี ยนเอง และเชื่อว่ากุญแจสาคัญของทฤษฎีการสร้างความรู ้
คือ ตัวผูเ้ รี ยนควรจะสร้างแนวคิดด้วยตนเองเพือ่ เปรี ยบเทียบข้อมูลใหม่กบั ความรู ้เดิม
ครอกซ์ (Krogh, 1994, p. 556 อ้างถึงใน ทิฏ์ ภิ ทั รา สุดแก้ว, 2554, หน้า 47) ได้กล่าวถึง
ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ว่าเป็ นปรัชญาที่เกี่ยวกับพัฒนาการในการสร้างความรู ้
สติปัญญา และจริ ยธรรมขึ้นมาด้วยตัวของเด็กเอง ซึ่งพัฒนาการนั้นเป็ นผลมาจากการดูดซึมเข้าสู่
โครงสร้าง (Assimilation) และการปรับตัวเข้าสู่โครงสร้าง (Accommodation)
จากการศึกษาความหมายของทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ดังกล่าวข้างต้น
สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญต่อกระบวนการ และวิธีการของบุคคลในการสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ จากประสบการณ์รวมทั้งโครงสร้างทางปั ญญา และความเชื่อที่ใช้ในการแปล
ความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนจะต้องจัดกระทากับข้อมูล นอกจาก
กระบวนการเรี ยนรู ้จะเป็ นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ภายในสมองแล้วยังเป็ นกระบวนการทางสังคม
อีกด้วย การสร้างความรู ้จึงเป็ นกระบวนการทั้งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กนั ไป
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หลักการของทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง มีรายละเอียดต่อไปนี้
(ลักขณา สริ วฒั น์, 2557, หน้า 185-187)
1. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (Construct) ความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็น
กับความรู ้ความเข้าใจที่มีอยูเ่ ดิมโดยใช้กระบวนการทางปั ญญา (Cognitive Apparatus) ของตน
2. การเรี ยนรู ้ตามแนว Constructivism โดยโครงสร้างทางปั ญญาเป็ นผลของความ
พยายามทางความคิด ผูเ้ รี ยนสร้างเสริ มความรู ้ผา่ นกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผูส้ อน
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปั ญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่ผสู ้ อนสามารถช่วยผูเ้ รี ยนปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางปั ญญาได้
3. การที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้รับเอาข้อมูลและเก็บข้อมูลความรู ้น้ นั มาเป็ นของตนทันที
แต่จะแปลความหมายของข้อมูลความรู ้เหล่านั้น โดยอาศัยประสบการณ์ของตนและขยายการแปล
ความหมายของตนเอง
4. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้จากการที่แต่ละบุคคลได้สร้างความรู ้ข้ นึ และผ่านกระบวนการ
ความสมดุล ซึ่งกลไกของความสมดุลเป็ นการปรับตัวของตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้อยู่
ในสภาพสมดุลที่ประกอบด้วยกระบวนการ 2 ประการคือ
4.1 การซึมซับหรื อการดูดซึม (Assimilation) เป็ นกระบวนการที่มนุษย์
มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อม และซึมซับหรื อดูดซึมเอาประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ประสบการณ์เดิม
ที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน โดยสมองจะปรับเอาประสบการณ์ใหม่เข้ากับความคิดความรู ้
ในโครงสร้างที่เกิดจากการเรี ยนรู ้เดิมที่มีอยู่
4.2 การปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation) เป็ นกระบวนการที่ต่อ
เนื่องมาจากกระบวนการซึมซับ หรื อดูดซึม คือ เมื่อได้ซึมซับเอาประสบการณ์ใหม่เข้าไปใน
โครงสร้างเดิมแล้วก็จะทาการปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความรู ้เดิมที่มีอยู่
ในสมองก่อนแล้ว แต่ถา้ เข้ากันไม่ได้ก็จะทาการสร้างโครงสร้างใหม่ข้ นึ มาเพือ่ รับประสบการณ์
ใหม่น้ นั
ลาดับขั้นของการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง ประกอบด้วย
ดังนี้
1. ขั้นแรก เป็ นการเริ่ มจากประเด็นปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ ซึ่งประเด็นปั ญหานั้น
ต้องเป็ นสิ่งที่เด็กให้ความสาคัญหรื อสนใจ เพราะเป็ นการสร้างแรงจูงใจเบื้องต้นในการเรี ยนรู ้
หรื อครู ทาให้เด็กเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับชีวติ เรี ยกขั้นนี้วา่ Assimilation
2. ขั้นการทบทวนความรู ้เดิม เป็ นขั้นการเรี ยนรู ้ในสิ่งใดก็ตอ้ งคิดทบทวนว่าเรา
มีความรู ้ในสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดเพือ่ จะได้วางกลไก หรื อสร้างกลยุทธ์การเรี ยนรู ้
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเกิดการถ่ายโอน (Transfer) ในสถานการณ์น้ ีอาจทาให้เกิดภาวะ
ไม่สมดุล (Disequilibrium) ซึ่งทาให้บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่ นสภาพสมดุล
(Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation)
3. ขั้นการแสวงหาหนทางหรื อทางเลือกด้วยกระบวนการรู ้คิด (Cognition)
ซึ่งในสถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนใช้ขอ้ มูลพื้นฐานของตัวเองนามาไตร่ ตรองอย่างเป็ น
ระบบ ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน เพือ่ คลี่คลายไปสู่ความกระจ่างแจ้งในประเด็นปั ญหา
(Accommodation)
จากลาดับขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองนี้
สามารถนามาใช้ในการเสริ มสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของวิก็อทสกี้ (Vygotsky)
โดยการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น ได้แก่ พ่อแม่ ครู และเพือ่ น นอกจากนี้บริ บทของสังคม
และวัฒนธรรม (Sociocultural Context) จะช่วยเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ที่เข้มข้นอย่างสมจริ ง
จากประสบการณ์ที่หลากหลายจนเกิดองค์ความรู ้ สาหรับลาดับขั้นของการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ Constructivism ทั้งสามขั้นจะนาไปสู่การเกิดโครงสร้างทางปั ญญา (Cognitive Structure)
และก่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ง
การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเองในการจัดการเรียนรู้
สามารถจัดทาได้หลายประการได้ดงั นี้ (ทิศนา แขมมณี , 2560, หน้า 94-96)
1. ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ผลของการเรี ยนรู ้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้าง
ความรู ้ (process of knowledge construction) และการตระหนักรู ้ในกระบวนการนั้น (reflexive
awareness of that process) เป้าหมายการเรี ยนรู ้จะต้องมาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง (authentic tasks)
ครู จะต้องเป็ นตัวอย่าง และฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเห็น ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนการสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนได้รับสาระความรู ้
ที่แน่นอนตายตัวไปสู่การสาธิต กระบวนการแปล และสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้
ทักษะต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นทาได้ และแก้ปัญหาได้จริ ง
3. ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว (active)
ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทากับข้อมูล หรื อประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้
กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ซึ่ งไม่ได้หมายความว่าผูเ้ รี ยนจะต้องออกไป
ยังสถานที่จริ งเสมอไป แต่อาจจัดเป็ นกิจกรรมที่เรี ยกว่า “physical knowledge activities” ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ น
ของจริ ง และมีความสอดคล้องกับความสนใจ โดยผูเ้ รี ยนสามารถจัดกระทาศึกษา สารวจ วิเคราะห์
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ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้น ๆ จนเกิดเป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ดังนั้นความเข้าใจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการคิดการจัดกระทากับข้อมูล มิใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ จากการได้รับข้อมูลหรื อมีขอ้ มูล
เพียงเท่านั้น
4. ในการจัดการเรี ยนการสอนครู จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคม
จริ ยธรรม (sociomoral) ให้เกิดขึ้น กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งทางสังคมถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญของการสร้างความรู ้ เพราะลาพัง
กิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ท้งั หลายที่ครู จดั ให้ หรื อผูเ้ รี ยนแสวงหามาเพือ่ การเรี ยนรู ้น้ นั ยังไม่เพียงพอ
แต่การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การร่ วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด และประสบการณ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และบุคคลอื่น ๆ จะช่วยให้การเรี ยนรู ้ที่กว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น และมีความ
หลากหลายมากขึ้น
5. ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ โดยผูเ้ รี ยน
จะนาตนเองและควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ เช่น ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลือกสิ่งที่ตอ้ งการเรี ยนเอง
ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเอง เมื่อเกิดความขัดแย้งหรื อมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน เลือกผูร้ ่ วมงานได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรี ยนร่ วมกัน
6. ในการเรี ยนการสอนแบบสร้างความรู ้ ครู จะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม
คือ จากการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้และควบคุมการเรี ยนรู ้ โดยเปลี่ยนไปเป็ นการให้ความร่ วมมือ
อานวยความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ กล่าวคือ การเรี ยนการสอนจะต้องเปลี่ยน
จาก “instruction” ไปเป็ น “construction” คือ เปลี่ยนจาก “การให้ความรู ้” ไปเป็ น “การให้ผเู ้ รี ยน
สร้างความรู ้” ซึ่งบทบาทของครู คือ จะต้องทาหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
จัดเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปในทางที่
ส่งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ให้คาปรึ กษาแนะนาทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผเู ้ รี ยน
ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา และประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นครู ยงั ต้อง
มีความเป็ นประชาธิปไตย และมีเหตุผลในการสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนด้วย
7. ในด้านการประเมินผลการเรี ยนการสอน เนื่องจากการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเองขึ้นกับความสนใจ และการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรี ยนรู ้
ที่เกิดขึ้นจึงมีลกั ษณะหลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจึงจาเป็ นต้องมีลกั ษณะเป็ น “goal free
evaluation” ซึ่งก็หมายถึง การประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะที่ยดื หยุน่ กันไปในแต่ละบุคคล
หรื ออาจใช้วิธีการที่เรี ยกว่า “socially negotiated goal” และการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย
ซึ่งอาจเป็ นการประเมินจากเพือ่ น แฟ้มผลงาน (portfolio) รวมทั้งการประเมินตนเองด้วย
นอกจากนั้นการวัดผลจาเป็ นต้องอาศัยบริ บทจริ งที่มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับการจัดการเรี ยน
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การสอนที่ตอ้ งอาศัยบริ บท กิจกรรม และงานที่เป็ นจริ ง การวัดผลจะต้องใช้กิจกรรมหรื องาน
ในบริ บทจริ ง ซึ่งในกรณี ที่จาเป็ นจะต้องจาลองของจริ งออกมานั้นก็สามารถทาได้ แต่เกณฑ์ที่ใช้ควร
เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในสภาพความเป็ นจริ ง (real world criteria)

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุ ก
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ดังนี้
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิ (Hand-on learning) และได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experiential learning) ซึ่ง Active
Learning มีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาไทยที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู ้ที่กระตือรื อร้น (มนัส บุญประกอบ,
2544) การเรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิ (อัมพิกา ภูเดช, 2541) การเรี ยนรู ้โดยองค์รวม (สุจินดา ขจรรุ่ งศิลป์ ,
2542) การเรี ยนรู ้แบบลงมือกระทา (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543) การเรี ยนรู ้แบบศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (วิศาล เยาวพงศ์ศิริ, 2545) การเรี ยนการสอนเชิงรุ ก (อุษณี ย ์ เทพวรชัย, 2543) การเรี ยนรู ้ผา่ น
ประสบการณ์ (ไผท สิทธิสนุทร, 2543) สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้คาว่า “การเรี ยนรู ้แบบ
เชิงรุ ก” เพือ่ ทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กไว้ดงั นี้
Brandes and Ginnis (1986, p. 27 อ้างถึงใน ฝนทิพย์ พรมสอน, 2560, หน้า 22)
ได้กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กไว้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และสรุ ปความ
แตกต่างระหว่างการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นกับการเรี ยนที่ผสู ้ อนเป็ นศูนย์กลาง โดยผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ าย
รับความรู ้ฝ่ายเดียว (Passive Learning) ไว้ดงั นี้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ที่เน้นการเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนการทางานเป็ นกลุ่ม เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนต้อง
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน โดยผูส้ อนเป็ นผูช้ ้ ีแนะ ประสบการณ์ อานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู ้ และใช้วิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทาให้ผเู ้ รี ยนต้องมีวนิ ยั ในตนเองเป็ นสาคัญ
Bonwelle and Eison (1991, p. 5 อ้างถึงใน ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา, 2547, หน้า 24)
ได้กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ให้ความสาคัญกับประสบการณ์
ความสนใจ ความกระตือรื อร้น และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้
ของตนเองในตัวผูเ้ รี ยนมากขึ้น ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การเรี ยนรู ้ที่ไม่ใช่เพียงเป็ นการฟังเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นการอ่าน การเขียน
การอภิปราย การแก้ปัญหา หรื อการประยุกต์ใช้สู่ สถานการณ์จริ งร่ วมกันด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
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Meyers and Jones (1993, p. 6 อ้างถึงใน วันเพ็ญ คาเทศ, 2549, หน้า 21-23)
ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กไว้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์
ข้อมูลสารสนเทศ มโนทัศน์ หรื อทักษะใหม่ ๆ ในการเรี ยนรู ้ เป็ นความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์
การสร้างสรรค์ การทดสอบ และปรับปรุ งแก้ไขของผูเ้ รี ยน
ปรี ชาญ เดชศรี (2545, หน้า 53) ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กไว้วา่
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ
เช่น การทดลอง การสารวจตรวจสอบ และการปฏิบตั ิเพือ่ พัฒนาเชาวน์ปัญญา วิเคราะห์ วิจารณ์
หรื อการตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ เพือ่ แทนการเรี ยนการสอนที่ครู บอกเล่าให้นกั เรี ยนได้ฟังเพียง
ด้านเดียว
บุหงา วัฒนา (2546, หน้า 30-34) ได้เสนอแนวคิดว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนอย่างมีความหมาย โดยการร่ วมมือระหว่าง
นักเรี ยนด้วยกัน ครู ตอ้ งลดบทบาทในการสอนเนื้อหา และการให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนโดยตรง
แต่ไปเพิม่ กระบวนการและกิจกรรมที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ผา่ น
การแลกเปลี่ยนประโยชน์ ประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพือ่ นร่ วมชั้นเรี ยน
ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547, หน้า 27 อ้างถึงใน จุฑามาศ บุญทวี, 2560, หน้า 20)
ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กไว้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้มีบทบาทในการ
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างกระปรี้ กระเปร่ า โดยการลงมือทาและคิดสิ่งที่ตนกาลัง
กระทาจากข้อมูล หรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้รับผ่านทางการอ่าน พูด ฟังคิด เขียน อภิปราย
แก้ปัญหา และมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เพือ่ ทดแทนการสอนแบบบรรยาย จากแนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ซึ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรมต่าง ๆ
มีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
บัญญัติ ชานาญกิจ (2549, หน้า 7) ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กไว้วา่
เป็ นการเรี ยนการสอนที่นกั เรี ยนต้องค้นหาเนื้อหา เพือ่ ก่อให้เกิดองค์ความรู ้โดยการพูดคุย การเขียน
การอ่าน การสะท้อนความคิด หรื อการตั้งคาถาม ซึ่งเป็ นการเรี ยนที่มีคุณค่า น่าตื่นเต้น สนุกสนาน
ท้าทายความสามารถ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามความสอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ได้ลงมือคิด
และกระทาอย่างมีความหมาย สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวัน
วทัญญู วุฒิวรรณ์ (2553, หน้า 21) ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กไว้วา่
เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่า
และสนุกสนาน นักเรี ยนมีโอกาสได้ศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ และท้าทายความรู ้ ความสามารถ
นักเรี ยนได้ลงมือคิดและลงมือกระทา เพือ่ ค้นหาคาตอบโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทางาน
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เป็ นกลุ่ม การพูดคุย การอ่าน การเขียน การอภิปราย การตั้งคาถาม การสะท้อนความคิด และสืบค้น
หาคาตอบ ซึ่งช่วยให้นกั เรี ยนสร้างความรู ้จากความเข้าใจด้วยตนเอง เกิดความกระตือรื อร้นในการ
เรี ยน แก้ปัญหาได้ มีทกั ษะในการเลือกรับข้อมูลวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมีระบบ
จากการศึกษาความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ป
ได้วา่ เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นการปฏิบตั ิ โดยครู ผสู ้ อนต้องลดบทบาท
ในการสอนเนื้อหาเปลี่ยนจากการสอนบรรยายเพียงอย่างเดียวเป็ นการจัดกิจกรรมในการเรี ยน
การสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนรวมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การให้ผเู ้ รี ยนได้ทาการทดลองเพือ่ ค้นหาคาตอบที่สงสัย
หรื อครู ผสู ้ อนอาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในชีวติ ประจาวันขึ้นมา เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรี ยน มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกในการเรี ยน และเกิดองค์ความรู ้ที่เพิม่ ขึ้น
3.2 องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 องค์ประกอบ
ได้ดงั นี้ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2560, หน้า 66)
1. ปั จจัยพื้นฐาน (Basic Element) ประกอบด้วย การแสดงออกของผูเ้ รี ยนทั้งด้านการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และการไตร่ ตรองสะท้อนคิด
2. ยุทธวิธีการเรี ยนการสอน (Learning Strategies) ซึ่งครอบคลุมถึงรู ปแบบวิธีสอน
และเทคนิคที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่เน้นการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ทรัพยากรการสอน (Teaching Resources) ซึ่งเป็ นสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ เช่น สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งเรี ยนรู ้ท้งั สถานที่และบุคคล และรวมถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
การเรี ยนรู ้อีกด้วย
จากการศึกษาองค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก สามารถสรุ ปได้วา่
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ ปั จจัยพื้นฐาน
ยุทธวิธีการเรี ยนการสอน ทรัพยากรการสอน ซึ่งถ้าหากมีองค์ประกอบทีค่ รบถ้วนแล้วจะทาให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย จากกิจกรรมที่ทา้ ทาย น่าสนใจ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และนักเรี ยนเข้าใจเนื้อหาที่เรี ยนมากขึ้น สามารถจดจาได้นานยิง่ ขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย สามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.3 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก มีดงั ต่อไปนี้ (ไชยยศ เรื องสุวรรณ, 2553,
หน้า 84-85)
1. เป็ นการเรี ยนการสอนที่พฒั นาศักยภาพของสมอง ได้แก่ การคิดขั้นสูงการแก้ปัญหา
และการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็ นการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
3. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
4. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู ้ การสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน และการร่ วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ที่จะมีความรับผิดชอบร่ วมกัน มีวนิ ยั ในการทางาน และการวางแผน
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เป็ นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยน อ่าน พูด ฟัง และคิดอย่างลุ่มลึก
ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูจ้ ดั ระบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
7. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8. เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนบูรณาการความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
และมโนทัศน์ได้
9. ผูส้ อนจะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
10. ความรู ้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู ้ และการสรุ ปทบทวนของผูเ้ รี ยน
เพือ่ ให้การเรี ยนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
10.1 การคุยและการฟัง เมื่อผูเ้ รี ยนพูดถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่วา่ จะเป็ นการตอบคาถาม
ของผูส้ อน หรื ออธิบายประเด็นบางอย่างให้ฟัง เขาจะต้องจัดแจงในสิ่งที่เขาได้เรี ยนรู ้ เมื่อเขาได้ฟัง
และต้องการให้แน่ใจว่าเป็ นการฟังที่มีความหมายในห้องเรี ยนผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องมีเวลาเป็ นช่วง ๆ
จากการนัง่ ฟังผูส้ อนบรรยายเพือ่ ซึมซับสิ่งที่ได้ยนิ และหาความหมายของการฟัง ผูส้ อนจะต้อง
ตั้งคาถามก่อนเริ่ มกิจกรรมเพือ่ ที่จะกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยากจะค้นหาคาตอบ
10.2 การเขียน ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ประมวลความรู ้ และความคิดใหม่ ๆ ในภาษา
ของตนเอง วิธีน้ ีเหมาะสาหรับห้องเรี ยนใหญ่ และผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการความเป็ นอิสระในการเรี ยนรู ้
10.3 การอ่าน ผูเ้ รี ยนเกี่ยวข้องกับการอ่านมาก แต่ไม่คอ่ ยได้รับการแนะนาให้อ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึ กหัดการอ่านเชิงรุ ก เช่น การตรวจเอกสารรายงาน สรุ ปการบันทึกย่อ
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สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนประมวลสิ่งที่อ่าน และช่วยให้เขาพัฒนาความสามารถในการเน้นสาระ
ที่สาคัญได้
10.4 การสะท้อนความคิด โดยทัว่ ไปเมื่อจบการเรี ยนในแต่ละวิชาผูเ้ รี ยนจะปิ ด
หนังสือ และออกจากห้องเรี ยนไป ความรู ้ก็จะจางหายไปจากสมองภายในเวลาไม่นาน ทาให้ผเู ้ รี ยน
ไม่มีเวลาสะท้อนเชื่อมโยงสิ่งที่เพิง่ เรี ยนกับสิ่งที่เพิง่ รู ้ หรื อใช้ความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
การให้ผเู ้ รี ยนหยุดคิด และบอกให้ผอู ้ ื่นรู ้วา่ เรี ยนแล้วได้ความรู ้อะไรบ้างก็จะเป็ นการสะท้อนความรู ้
สาหรับคนอื่นด้วย หรื อแม้แต่การตอบคาถามในชีวติ ประจาวันก็เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด เพือ่ ที่จะเพิม่
ความสามารถในการเก็บกักความรู ้ของผูเ้ รี ยน
Fink (1999, pp. 4-5) ได้นาเสนอแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเพือ่ นามาพัฒนา
ความคิดของผูเ้ รี ยนสาหรับผูส้ อน ไว้ดงั นี้

ภาพที่ 2-1 แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
จากแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ดังภาพที่ 2-1 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนสามารถรับ
ความรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิและการสังเกต โดยมีการสื่อสารในสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้กบั ตนเอง และสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผูอ้ ื่นด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การสนทนาสื่อสารกับตนเอง ผูเ้ รี ยนได้สื่อสารกับตนเอง สะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้
เรี ยนจดบันทึกในสิ่ งที่ตนเองคิดจากสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ลงในแฟ้มสะสมผลงาน และมีการเชื่อมโยง
ความรู ้กบั บทบาทในชีวติ ประจาวัน
2. การสนทนาสื่อสารกับผูอ้ ื่น การเรี ยนรู ้แบบเดิมที่ผเู ้ รี ยนรับฟั งบรรยายจากผูส้ อน
ผูเ้ รี ยนไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่นจึงขาดความกระตือรือร้นในการเรี ยน หากครู ได้จดั
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายในกลุ่มย่อยด้วยปั ญหา หรื อสถานการณ์ที่น่าสนใจผูเ้ รี ยนจะสามารถ
สนทนาสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วยความท้าทาย และเกิดความสนุกสนาน
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3. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนเกิดประสบการณ์โดยตรงจากการ
ออกแบบและทาการทดลอง กรณี ศึกษา บทบาทสมมติ ฯลฯ
4. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสังเกต ผูเ้ รี ยนได้สงั เกตโดยตรง หรื อรับฟังจากผูอ้ ื่น
ในการทดลอง การสาธิต หรื อสถานการณ์จาลอง
Shenker, Goss and Bernstein (1996 อ้างถึงใน วันเพ็ญ คาเทศ, 2549, หน้า 3-4)
ได้อธิบายเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เชิงรุ กไว้วา่ การเรี ยนรู ้เชิงรุ กมุ่งเน้นการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในบทบาท
การเรี ยนรู ้ของตนเองมากกว่าการรับความรู ้ หรื อทัศนะใหม่ ๆ มาใช้โดยเป็ นผูร้ ับเพียงฝ่ ายเดียว
การที่ผเู ้ รี ยนได้กระทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และนาไปสู่การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนกาลังทาอยูเ่ ป็ น
การเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่า น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทายความรู ้ความสามารถ และความสนใจของผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 2-3 การเปรี ยบเทียบลักษณะทีส่ าคัญของการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กกับการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนเป็ น
ฝ่ ายรับความรู ้ (Brades & Ginnis, n.d. cited in Sheffied Hallam University, 2000
อ้างอิงใน ชลาธร วิเชียรรัตน์, 2558, หน้า 27)
การจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก

การเรียนรู้ ที่ผู้เรียนเป็ นฝ่ ายรับความรู้

- เน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
- เน้นการร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยน
- เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
- ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน
- ครู เป็ นเพียงแค่ผชู ้ ้ ีแนะประสบการณ์
และอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
- ผูเ้ รี ยนจะเป็ นคนคิด แก้ปัญหาเอง และลงมือ
กระทาด้วยตนเอง
- เน้นทักษะ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- ผูเ้ รี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง
- ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้แบบ
กระตือรื อร้น

- เน้นการฟังบรรยายจากครู
- เน้นการแข่งขัน
- เป็ นการสอนรวมทั้งชั้น
- ครู รับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
- ครู เป็ นผูใ้ ห้ทุกอย่างและจัดเนื้อหาเองทั้งหมด
- ครู เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
- เน้นความรู ้ในเนื้อหาวิชา
- ครู เป็ นผูว้ างระเบียบวินยั ให้
- ผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายรับข้อมูล ความรู ้
จากการถ่ายทอดของครู เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้แล้วจากแนวคิดพิรามิดการเรี ยนรู ้ (Learning Pyramid) ที่สถาบัน NTL
Institute for Applied Behavioral Science ได้เสนอข้อมูลที่สามารถนามาช่วยในการขยายความเข้าใจ
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เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ซึ่ งมีความแตกต่างไปจากการเรี ยนรู ้แบบเป็ นผูร้ ับ (Passive
Learning) อันเป็ นหลักของการจัดการเรี ยนรู ้ในอดีตที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง (Teacher-Centered)
ซึ่งเคยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอดีตที่ผา่ นมาโดยให้ความสาคัญกับการฟัง การอ่าน
การได้ยนิ ได้เห็น รวมทั้งการสาธิตของครู ผสู ้ อน ทั้งนี้แนวการจัดการเรี ยนรู ้วิธีดงั กล่าวจะอยูท่ ี่ส่วน
ยอดของพิรามิด แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการถ่ายทอดเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างไป
จากการเรี ยนรู ้ผา่ นการอภิปรายแลกเปลี่ยน การลงมือปฏิบตั ิ และการนาความรู ้ไปใช้ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สู่ผอู ้ ื่นเป็ นแนวทางที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Student-Centered) และสะท้อน
ให้เห็นว่านักเรี ยนสามารถสร้างความรู ้ได้แล้ว ซึ่ งอยูท่ ี่ส่วนฐานของพีรามิดการเรี ยนรู ้
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ภาพที่ 2-2 พิรามิดการเรี ยนรู ้
3.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
การจัดการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อนสามารถใช้เทคนิคที่หลากหลายในการจัดการเรี ยน
การสอนแบบเชิงรุ ก ซึ่งสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ท้งั ในและนอกห้องเรี ยน รวมทั้งสามารถ
ใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยนทุกระดับทั้งการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มเล็ก และแบบกลุ่มใหญ่
McKinney (2008 อ้างถึงใน วทัญญ วุฒิวรรณ์, 2553, หน้า 28-31) ได้เสนอเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กได้ดี ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-pair-share) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ให้ผเู ้ รี ยนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กาหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิด
กับเพือ่ นอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนาเสนอความคิดเห็นต่อผูเ้ รี ยนทั้งหมด (Share)
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2. การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนร่ วมมือ และช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู ้ โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ 3-6 คน
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทางานร่ วมกันเพือ่ เป้าหมายกลุ่มสมาชิกมีความสัมพันธ์กนั
ในทางบวก มีปฏิสมั พันธ์ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน รับผิดชอบร่ วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
3. การเรี ยนรู ้แบบทบทวนโดยผูเ้ รี ยน (Student-led review sessions) คือ การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้ และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนจะคอยช่วยเหลือกรณี ที่มีปัญหา
4. การเรี ยนรู ้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนนาเกมเข้ามา
บูรณาการในการเรี ยนการสอน ซึ่งใช้ได้ท้งั ในขั้นการนาเข้าสู่บทเรี ยน การสอน การมอบหมายงาน
และหรื อขั้นการประเมินผล
5. การเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์วดิ ีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ดูวดิ ีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น หรื อสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู โดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรื อการร่ วมกันสรุ ปเป็ นรายกลุ่ม
6. การเรี ยนรู ้แบบโต้วาที (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน
ได้นาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ เพือ่ ยืนยันแนวคิดของตนเองหรื อกลุ่ม
7. การเรี ยนรู ้แบบผูเ้ รี ยนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions)
คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้ว
8. การเรี ยนรู ้แบบกระบวนการวิจยั (Mini-research proposals or project) คือ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่อิงกระบวนการวิจยั โดยให้ผเู ้ รี ยนกาหนดหัวข้อที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้
วางแผนการเรี ยน เรี ยนรู ้ตามแผน สรุ ปความรู ้ หรื อสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้
เรี ยนรู ้ หรื ออาจเรี ยกว่าการสอนแบบโครงงาน (Project-based learning) หรื อการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน (Problem-based learning)
9. การเรี ยนรู ้แบบกรณี ศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรื่ องที่สมมติข้ นึ จากความเป็ นจริ ง และตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
แล้วนาคาตอบและเหตุผลที่มาของคาตอบนั้นมาใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปราย
10. การเรี ยนรู ้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or legs) คือ การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนจดบันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
รวมทั้งเสนอความคิดเพิม่ เติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
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11. การเรี ยนรู ้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันผลิตจดหมายข่าวประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ
12. การเรี ยนรู ้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ หรื อแนวคิดที่ตนเองได้รับออกมาในภาพรวม ซึ่งอาจเป็ นรู ปแบบของ
ภาพวาด แผนภาพ หรื อการทา mind mapping โดยวิธีการนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะ
กับผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นภาษาเขียน แต่อาจมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู ้ออกมาเป็ นภาษาภาพ
กาญจนา ชูครุ วงศ์ (2544) ได้เสนอแนะวิธีสอนและเทคนิคการสอนของการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ กไว้ดงั นี้
1. การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) เป็ นวิธีที่จดั ทาขึ้นโดยทาให้เกิดการเจตนา
ร่ วมกันที่จะพิจารณาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยนาข้อปั ญหาและแง่คิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันมาช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพือ่ หาข้อสรุ ปร่ วมกัน
2. เกม (Games) คือ กิจกรรมที่ใช้ผเู ้ ล่นหนึ่งคน หรื อมากกว่ามาแข่งขันที่มีกฎเกณฑ์
หากใช้เกมมาประยุกต์กบั การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์จะต้องใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนาน ตื่นเต้น มีส่วนร่ วม และกระตุน้
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหา สื่อสาร การฟัง และความร่ วมมือซึ่งกันและกัน
3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็ นกลวิธีที่ดี เมื่อผูส้ อนต้องการที่จะทา
การสารวจความเข้าใจ ทัศนะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ เป็ นการให้ขอ้ มูลสาหรับการอภิปราย
ต่อไป และสามารถจัดให้มีการแสดงในสถานการณ์ที่คล้ายกับชีวติ จริ ง ผูเ้ รี ยนจะสวมบทบาทเป็ น
ผูท้ ี่อยูใ่ นสถานการณ์น้ นั เช่น ตัวละครในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
4. การแสดงละคร (Drama) คล้ายคลึงกับการแสดงบทบาทสมมติ เป็ นวิธีการที่ให้ผเู ้ รี ยน
แสดงบทบาทตามที่ได้รับ ทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องราวที่แสดง แต่ใช้เวลามากและจะเหมาะสม
กับการสอนในเนื้อหาที่ยาก
5. การสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation techniques) เป็ นการสอนที่เลียนแบบ
สภาพเหตุการณ์ หรื อสมมติสถานการณ์ให้มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติ จริ ง
และสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรี ยน จากนั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลอง
ฝึ กปฏิบตั ิออกความคิดเห็น หรื อตัดสินใจหาทางการแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์น้ นั ทาให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมต่อเหตุการณ์ได้ดี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการเรี ยนรู ้ไปสู่การปฏิบตั ิได้จริ ง
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6. การอ่านแบบเชิงรุ ก (Active reading) เป็ นการอ่านที่ผอู ้ ่านมีบทบาทหลักในการทา
ความเข้าใจกับการอ่าน การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์จาเป็ นต้องอาศัยการอ่าน ซึ่งนักเรี ยนต้องทาความ
เข้าใจในเนื้อหาบทเรี ยน ครู สามารถจัดกิจกรรมเพือ่ ช่วยส่งเสริ มทักษะการอ่านให้นกั เรี ยนได้
7. การเขียนแบบเชิงรุ ก (Active writing) เป็ นกลวิธีการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสดงออก
ทางความรู ้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยส่งเสริ มในการเขียน ดังนี้
บันทึกประจาวัน (Diary) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
อย่างอิสระ โดยสื่อสารแนวความคิดของตนเองด้วยการเขียนรายงานในหนังสือพิมพ์ (Newspaper
reports) เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เขียนเนื้อหา สาระที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรู ปของบทความ บทสัมภาษณ์
การเขียนร้อยแก้ว โคลง กลอน (Phase and poet) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
สร้างสรรค์งานเขียน หรื อการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ การบรรยายประสบการณ์
หรื อความรู ้สึก ของผูเ้ รี ยน การเขียนรายงานโครงการ หรื อรายงานการทดลอง
บทละคร (Drama) ผูส้ อนอาจใช้เทคนิคนี้ในการเขียนบทละครโดยใช้เนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นหลัก ให้ผเู ้ รี ยนเขียนสะท้อนความรู ้ แนวคิด และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ข้ นึ
การเขียนจดหมาย (Letter) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสื่อสารสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
ในการเขียนจดหมายเพือ่ โต้ตอบกับผูอ้ ื่น และทาให้เกิดการทบทวนความรู ้ พัฒนาและเสริ มความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์
การนาเสนอ (Presentation) เป็ นรายงานผลจากการค้นคว้าหาความรู ้ของผูเ้ รี ยน
ให้ผอู ้ ื่นทราบ ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปของการทาโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็ นต้น
8. การทางานเป็ นกลุ่มเล็ก (Small group Work) เป็ นกิจกรรมที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนทางาน
เป็ นกลุ่มย่อย เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น และเกิดการพัฒนาทักษะการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่งวิธีน้ ีจะสาเร็ จผลได้ผเู ้ รี ยนจะต้องสะท้อนความคิดในสิ่งที่เรี ยน หรื อประสบการณ์
ที่ได้รับถึงจะทาให้เห็นถึงความสาคัญของกิจกรรม
9. การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative learning) เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยนตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิก (Positive interdependence) 2) มีการปฏิสมั พันธ์โดยตรงของสมาชิกในกลุ่ม (Face
to face interaction) 3) มีความรับผิดชอบและการตอบสนองของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual
accountability and personal responsibility) 4) มีทกั ษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะการทางาน
กลุ่มย่อย (Interpersonal and small group skills) และ 5) กระบวนการทางานกลุ่ม (Group processes)
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จากการศึกษาเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ท้งั ในห้องและนอกห้องเรี ยน รวมทั้งสามารถใช้ได้
กับผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทั้งการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มเล็ก และการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
ใหญ่ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กมีวธิ ีการสอนที่หลากหลาย นอกจากนี้การเลือกใช้เทคนิค
การสอนแบบใดนั้นควรขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเนื้อหาวิชา บุคลิกของครู ผสู ้ อน บุคลิกของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนอีกด้วย
3.5 บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนกับการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
ณัชนัน แก้วชัยเจริ ญกิจ (2550, หน้า 23-26 อ้างถึงใน ชลาธร วิเชียรรัตน์, 2558, หน้า 32)
ได้กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก ดังนี้
1. จัดให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการ
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่ วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูส้ อน และเพือ่ นในชั้นเรี ยน
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เป็ นพลวัต ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู ้
4. จัดสภาพการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ส่งเสริ มให้เกิดการร่ วมมือในกลุ่มผูเ้ รี ยน
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ทา้ ทาย และให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้รับวิธีการสอน
ที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา
และกิจกรรม
7. ผูส้ อนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผูเ้ รี ยน
เชิดศักดิ์ ภักดีวโิ รจน์ (2556, หน้า 45) ได้กล่าวถึง บทบาทของผูส้ อนในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามแนวทางของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ดังนี้
1. จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความท้าทาย เร้าใจ กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเรี ยน
2. สนับสนุน และส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคาตอบด้วยตนเองมากขึ้น มีความมัน่ ใจ
ในการเรี ยน กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น
3. สร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนรวม และส่งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน
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4. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน ทั้งเนื้อหา และเวลา
5. มีการสื่อสารที่ชดั เจน
6. ลดบทบาทของตนเองเป็ นเพียงผูช้ ้ ีแนะแนวทาง และจัดหาจุดมุ่งหมายให้กบั ผูเ้ รี ยน
7. มีความอดทนในการรอฟังคาตอบของนักเรี ยน และมีใจกว้างยอมรับความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
ลอเรนเซน (2561, หน้า 5 อ้างถึงใน ณิ รดา เวชญาลักษณ์, 2561, หน้า 78) ได้กล่าวถึง
บทบาทของผูส้ อนกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ดังนี้
1. พูดคุยกับนักเรี ยนในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
2. จัดห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
3. ให้มีการอภิปราย การตั้งคาถาม และการเขียนเพือ่ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
4. ให้เวลานักเรี ยนในการค้นหาคาตอบ ไม่เร่ งเร้าเอาคาตอบจากนักเรี ยน
5. ให้รางวัลแก่นกั เรี ยนที่มีส่วนร่ วมเพือ่ สร้างแรงจูงใจ
6. ให้เวลากับนักเรี ยนในช่วงท้ายคาบเพือ่ ให้นกั เรี ยนถามคาถาม
ณัชนัน แก้วชัยเจริ ญกิจ (2550, หน้า 23-26 อ้างถึงใน ชลาธร วิเชียรรัตน์, 2558, หน้า 32)
ได้กล่าวถึงบทบาทของผูเ้ รี ยนกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ดังนี้
1. มีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งในการเรี ยนรู ้
2. ลงมือทางานด้วยตนเอง
3. ทดสอบความคิดของตนเอง
4. วางแผน และออกแบบการทดลองด้วยตนเอง
5. ประเมินผลงานของตนเอง
6. ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
7. ร่ วมอภิปรายโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม
8. นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ต่อเพือ่ นร่ วมชั้น
9. สะท้อนเกี่ยวกับงานที่ได้เมื่อทาสาเร็จแล้ว
จากการศึกษาบทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ผูว้ จิ ยั
สามารถสรุ ปได้วา่ บทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนนั้น ครู ตอ้ งลดบทบาทในการสอนที่ให้ขอ้ มูล
ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนโดยตรง แต่ไปเพิม่ กระบวนการและกิจกรรมที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
กระตือรื อร้นในการจะทากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน และการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
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3.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
Tileston (2007 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2560, หน้า 67-68) ได้อธิบายขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก โดยประกอบด้วยขั้นการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสร้างการเชื่อมต่อ (Plugging in)
ขั้นนี้ถือเป็ นการจัดปั จจัยเบื้องต้นก่อนสอนตามรู ปแบบ เป็ นกระบวนการที่ให้
ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมเพือ่ เอื้อต่อการเรี ยนทั้งด้านกายภาพ และในเชิงจิตวิทยา
ที่สนองตอบต่อลักษณะของผูเ้ รี ยน ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกสบายใจที่จะเรี ยนรู ้ และพบกับ
ความสาเร็จเป็ นการเตรี ยมบริ บทที่เกี่ยวข้องก่อนสอนให้ความสาคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่ครู ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
บริ บทของการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กที่ควรจัดให้เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
1.1 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสาเร็จ และใช้พลังความสามารถทีม่ ีอยูใ่ นตนเอง (SelfEfficacy) เพือ่ สร้างความสาเร็จครั้งใหม่ต่อไป
1.2 ไม่สร้างบรรยากาศที่เคี่ยวเข็ญบังคับ (Nontreatening) หรื อการจัดทุกอย่าง
ไว้เป็ นสูตรสาเร็ จ เพราะผูเ้ รี ยนอยูใ่ นยุคดิจิทลั ควรได้เรี ยนรู ้จากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
1.3 จัดสภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยนได้วา่ พวกเขามีความพร้อม และมีปัจจัยสนับสนุน
การเรี ยนรู ้ที่พร้อม เช่น ระยะเวลา และคาปรึ กษาที่มีคุณภาพ เป็ นต้น
1.4 ทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นว่าสิ่ งที่เรี ยนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ตัวเองอย่างไรบ้าง
2. ขั้นเสริ มพลังการเรี ยนรู ้ (Powering up)
การเสริ มพลังการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนนาเสนอไว้มีพ้นื ฐานมาจากระบบการเรี ยนรู ้ของ
สมอง (Brain-based Learning) และระบบการรู ้คิด (Metacognitive System) ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยทุกประสาทสัมผัส (Senses) ในการรับรู ้ขอ้ มูลในเบื้องต้น และนาไปสู่
การประมวลผลในสมองต่อไป ในส่วนของครู จะสามารถช่วยให้ผูเ้ รี ยนใช้ระบบดังกล่าวได้
โดยผ่านการมีมุมมองดังต่อไปนี้
2.1 ทาให้ผเู ้ รี ยนเชื่อว่าเขามีความสามารถเพียงพอต่อการสร้างความสาเร็จ
ในการเรี ยนรู ้
2.2 สร้างความรู ้สึกเชิงบวกต่อการเรี ยน ห้องเรี ยน ครู เพือ่ นร่ วมชั้น บรรยากาศเช่นนี้
จะช่วยให้สมองเกิดแรงขับที่ทรงพลัง
2.3 ทาให้รู้สึกว่าพวกเขามีเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ (Tools) สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จ
2.4 ทาให้มองผลของการเรี ยนรู ้ที่จะเกิดขึ้นว่ามีความสาคัญ คุม้ ค่า คุม้ เวลา และความ
พยายามที่ได้ทุ่มเทลงไป
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3. ขั้นสังเคราะห์ขอ้ มูลสร้างความหมาย (Synthesizing)
การสังเคราะห์เป็ นการเรี ยนรู ้ โดยนาข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายในเรื่ องเดียวบูรณาการ
ทาให้เกิดความหมาย และเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนวิธีการที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถสังเคราะห์
ที่เกิดจากการผสมผสาน ซึ่งมีแนวทางต่อไปนี้
3.1 มอบหมายงานที่เป็ นสาระ (Serious Work)
3.2 ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเรี ยนรู ้
3.3 ใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการสอน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโปรแกรม
นาเสนอ (PPT)
3.4 สนับสนุนด้วยผลการวิจยั
3.5 ใช้ทรัพยากรการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
3.6 ใช้การบรรยายเท่าที่จาเป็ นโดยอยูใ่ นขอบเขตความสามารถที่จะรับฟังของผูเ้ รี ยน
เช่น 5 นาที สาหรับนักเรี ยนในชั้นเล็ก ๆ
3.7 สร้างห้องเรี ยนให้เป็ นชุมชนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Community of Learner Together)
4. ขั้นใช้แหล่งความรู ้ภายนอกสนับสนุน (Outsourcing)
ในขั้นนี้เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนควรได้แสดงความรู ้ ความเข้าใจ โดยใช้ขอ้ มูลและวิธีการ
ของตนเอง ทั้งนี้อาจใช้แหล่งข้อมูลจากภายนอก เพือ่ เป็ นข้อมูลเติมเต็มให้ความรู ้น้ นั ให้มี
ความหมายยิง่ ขึ้น แหล่งข้อมูลจึงมิได้หมายถึง สถานที่เท่านั้น แต่ยงั รวมถึงทุกสิ่งที่มองเห็น สัมผัส
เคลื่อนไหว และถ้อยคาภาษา เป็ นต้น นอกจากนี้วธิ ีการทีส่ าคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนนั้นได้เรี ยนรู ้ คือ
การใช้รูปแบบการสอนรู ปธรรม (Concreat Model) เช่น ผังกราฟิ กต่าง ๆ เพือ่ เป็ นตัวแทนการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะความคิดรวบยอดในเรื่ องที่ยาก เช่น เรื่ องลาดับการเปรี ยบเทียบ และการจาแนก เป็ นต้น
5. ขั้นไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Reflecting)
ขั้นนี้เป็ นขั้นสุดท้ายของรู ปแบบ เป็ นชั้นที่ฝึกผูเ้ รี ยนให้คิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองที่จะเชื่อมโยงความรู ้สู่การนาไปใช้ในสภาพความเป็ นจริ ง
ซึ่งหลักสูตรและการสอนที่จดั ขึ้นมาจะไม่มีประโยชน์ ถ้าหากไม่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนนาไปใช้
ในชีวติ และเพือ่ ประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนมีการไตร่ ตรองสะท้อนคิดและให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การแสดงแนวทางที่ผเู ้ รี ยนจะนาข้อมูลความรู ้ไปใช้
และการประเมินการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลจากการรู ้คิด (Metacognition) ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
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Hazzan, Lapidot and Ragonis (2004, pp. 59-60 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2560,
หน้า 69) ได้อธิบายขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก โดยประกอบด้วยขั้นการสอน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นเร้าความสนใจ เป็ นการเสนอบทเรี ยนเริ่ มด้วยการกระตุน้ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย และสร้างความท้าทายการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อาจใช้คาถาม
ปลายเปิ ดให้นกั เรี ยนได้คิดเกิดความสงสัย เกิดคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่ผสู ้ อนเสนอ และเกิดการตั้ง
คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาคาตอบต่อไป
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นที่ต่อเนื่องจากขั้นแรกครู ผสู ้ อนสามารถเลือกใช้
เทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทั้งนี้กิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
จุดประสงค์ และเรื่ องที่ได้กระตุน้ ความสนใจไว้แต่แรก
3. ขั้นอภิปราย หลังจากเรี ยนรู ้แล้วในช่วงท้ายครู ผสู ้ อนจะให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปราย
สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้จากการทากิจกรรม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนนาเสนอความคิดเห็นและความคิด
รวบยอดที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ในขั้นนี้ครู ทาหน้าที่เป็ นผูฟ้ ังและจดบันทึกข้อผิดพลาดของนักเรี ยน
โดยไม่ติชม หรื อวิจารณ์ เนื่องจากในขั้นนี้นกั เรี ยนทั้งชั้นกาลังเป็ นผูโ้ ต้แย้งถกเถียงระหว่างกัน
4. ขั้นสรุ ป ขั้นนี้จะแตกต่างจากสามขั้นตอนแรกที่นกั เรี ยนเป็ นผูก้ ระทาและดาเนิน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง แต่วนั นี้ครู จะเป็ นผูม้ ีบทบาทหลักสรุ ปการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ท้งั หมด
ตั้งแต่ข้นั ที่หนึ่งถึงขั้นที่สาม โดยเน้นความคิดรวบยอดหลัก และเติมเต็มให้การเรี ยนรู ้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
อุษณี ย ์ เทพวรชัย (2542, หน้า 118-121) ได้อธิบายขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
สรุ ปได้ดงั นี้ โดยประกอบด้วยขั้นการสอน 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการนาเข้าสู่บทเรี ยน
2. ขั้นการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล ซึ่งใช้วธิ ีการสอน ได้แก่ แก้ปัญหาด้วยเกม ศึกษาด้วย
ตนเอง กรณี ศึกษาฝึ กทักษะการอ่าน พูด เขียน แปล สรุ ป เพือ่ ทาให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การอ่าน พูด เขียน แปล สรุ ป และทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็ นต้น
3. ขั้นการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ซึ่งใช้วธิ ีการสอน ได้แก่ แก้ปัญหาเป็ นกลุ่ม อภิปรายกลุ่มย่อย
บทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง เพือ่ ให้เกิดทักษะการทางานเป็ นทีม การติดต่อสื่อสารในทีม
การฟัง คิด พูด เขียน และการแสดงออกอย่างเหมาะสม ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
4. ขั้นการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มใหญ่ ซึ่งใช้การสอน ได้แก่ ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่มใหญ่
เพือ่ ให้เกิดทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม ความภาคภูมิใจในตนเอง และการตัดสินใจ
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บัญญัติ ชานาญกิจ (2549, หน้า 1-7) ได้อธิบายการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก สรุ ปได้ดงั นี้
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผูส้ อนพยายามกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนดึงประสบการณ์เดิม
มาเชื่อมโยงและอธิบายประสบการณ์น้ นั หรื ออาจจะเป็ นเหตุการณ์ใหม่แล้วนาไปสู่การคิดเพือ่ หา
ข้อสรุ ปและองค์ความรู ้ใหม่ สามารถแบ่งปั นประสบการณ์ของตนกับผูอ้ ื่น ซึ่งเป็ นการรวบรวม
ประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละคน
2. การสร้างองค์ความรู ้ร่วมกัน เน้นการตั้งประเด็นให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการคิด สะท้อน
การคิด หรื อบอกความคิดเห็นของตนให้กบั ผูอ้ ื่นรับรู ้ และได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
กันจนเกิดความเข้าใจชัดเจน
3. การนาเสนอความรู ้ ผูเ้ รี ยนจะได้รับความรู ้ และเนื้อหาโดยผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั ให้ เพือ่ ใช้
ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ หรื อช่วยให้การเรี ยนรู ้บรรลุวตั ถุประสงค์
4. การประยุกต์ใช้ หรื อการลงมือกระทา เป็ นขั้นตอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้นาความคิด
รวบยอด ข้อสรุ ป และองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้หรื อทดลองใช้
วทัญญ วุฒิวรรณ์ (2553, หน้า 36-37) ได้ลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสนใจเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนโดยการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรี ยนด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและท้าทาย เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสนใจและมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยน
2. ขั้นลงมือกระทา ผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ ยวิธีต่าง ๆ
เน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดวางแผน เพือ่ หาคาตอบ โดยใช้เทคนิคที่มีความหลากหลาย
3. ขั้นสรุ ปและสะท้อนความรู ้ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปมโนทัศน์ โดยนาเสนอผลที่ได้
จากการลงมือกระทาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น แบบฝึ กหัด การวาดรู ป และผังมโนทัศน์ ซึ่งผูเ้ รี ยน
จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและสะท้อนความรู ้ โดยผูส้ อนอธิบายกฎ นิยาม และหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เพิม่ เติม เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู ้ ผูส้ อนจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนามโนทัศน์ที่เรี ยนรู ้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ เพือ่ ขยายมโนทัศน์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุ ปเป็ นตาราง
การสังเคราะห์ข้นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ดังตารางที่ 2-4

ผู้วิจัย

1. ขั้นเร้ าความสนใจ เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนทาการกระตุน้
เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยใช้เทคนิค วิธีการ
ทีห่ ลากหลาย และสร้างความท้าทายการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนอาจจะทบทวนความรู ้เดิมสาหรับ
การสร้างความรู ้ใหม่ โดยใช้ขอ้ คาถามหรื อการ
ยกตัวอย่างของสถานการณ์ หรื อใช้สื่อ รู ปภาพ เกม
เป็ นต้น เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยและสนใจ
เพือ่ ค้นคว้าหาคาตอบต่อไป
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิในการศึกษาค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง
รวมถึงทาให้เกิดกระบวนการคิด การมีปฏิสมั พันธ์กนั
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่ วมกันรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้
จากการร่ วมมือ การระดมสมอง การทดลอง เป็ นต้น
โดยผูส้ อนจะจัดเตรี ยมสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน

Hazzan, Lapidot and Ragonis (2004)

1. ขั้นเร้ าความสนใจ เป็ นขั้นเสนอบทเรี ยน
เริ่ มด้วยการกระตุน้ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย และสร้าง
ความท้าทายการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอาจใช้
คาถามปลายเปิ ดให้นกั เรี ยนได้คิดเกิดความ
สงสัยเกิดคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่ผสู ้ อนเสนอ
และเกิดการตั้งคาถาม เพือ่ ค้นคว้าหาคาตอบ
ต่อไป
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นขั้น
ที่ต่อเนื่องจากขั้นแรกครู ผสู ้ อนสามารถ
เลือกใช้เทคนิควิธีในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งนี้กิจกรรม
ต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาจุดประสงค์
และเรื่ องที่ได้กระตุน้ ความสนใจไว้แต่แรก

Tileston (2007)

1. ขั้นสร้ างการเชื่ อมต่ อ เป็ นขั้นการจัด
ปั จจัยเบื้องต้นก่อนสอนตามรู ปแบบ
เป็ นกระบวนการที่ให้ความสาคัญกับการจัด
สภาพแวดล้อมเพือ่ เอื้อต่อการเรี ยนทั้งด้าน
กายภาพ และในเชิงจิตวิทยาที่ตอบสนอง
ต่อลักษณะของผูเ้ รี ยน
2. ขั้นเสริมพลังการเรียนรู้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กระบบการเรี ยนรู ้ของสมอง และระบบ
การรู ้คิด ซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยทุกประสาท
สัมผัสในการรับรู ้ขอ้ มูลในเบื้องต้น
และนาไปสู่การประมวลผลในสมองต่อไป
3. ขั้นสั งเคราะห์ ข้อมูลสร้ างความหมาย
เป็ นขั้นการเรี ยนรู ้โดยนาข้อมูลจากแหล่ง
ที่หลากหลายในเรื่ องเดียวมาบูรณาการทาให้
เกิดความหมายและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน

ตารางที่ 2-4 การสังเคราะห์ข้นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
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ผู้วิจัย

3. ขั้นอภิปรายและสรุป เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะเกิด
การแลกเปลี่ยนและปรับโครงสร้างทางความรู ้และสรุ ป
ความคิดรวบยอดจากสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนความคิดที่ได้รับที่เกิดจาก
การทากิจกรรม เพือ่ ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
และร่ วมกันอภิปราย และผูส้ อนทาการประเมินผล
จากการร่ วมกันอภิปราย ในขั้นนี้ครู จะเป็ นผูม้ ีบทบาท
หลักสรุ ปการเรี ยนรู ้
4. ขั้นไตร่ ตรองสะท้ อนคิด เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนฝึ กนักเรี ยน
ให้คิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเองที่จะเชื่อมโยงความรู ้ไปสู่การนาไปใช้ใน
ความเป็ นจริ ง กระตุน้ โดยการนาเสนอสถานการณ์
ในชีวติ ประจาวัน เพือ่ ให้เกิดความสงสัย ความอยากรู ้
อยากเห็น

Hazzan, Lapidot and Ragonis (2004)

3. ขั้นอภิปราย เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนจะให้
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้
จากการทากิจกรรม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
นาเสนอความคิดเห็น และความคิดรวบยอด
ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ในขั้นนี้ครู ทาหน้าที่เป็ น
ผูฟ้ ังและจดบันทึกข้อผิดพลาดของนักเรี ยน
4. ขั้นสรุป ขั้นนี้จะแตกต่างจากสามขั้นตอน
แรกที่นกั เรี ยนเป็ นผูก้ ระทาและดาเนิน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยครู จะเป็ นผู ้
มีบทบาทหลักสรุ ปการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้ท้ งั หมดตั้งแต่ข้นั ที่หนึ่งถึงขั้นที่สาม
โดยเน้นความคิดรวบยอดหลัก และเติมเต็ม
ให้การเรี ยนรู ้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

Tileston (2007)

4. ขั้นใช้ แหล่ งความรู้ ภายนอกสนับสนุน
เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนควรได้แสดงความรู ้
ความเข้าใจโดยใช้ขอ้ มูลและวิธีการ
อาจใช้แหล่งข้อมูลจากภายนอกเพือ่ เป็ น
ข้อมูลเติมเต็มให้ความรู ้น้ นั มีความหมาย
ยิง่ ขึ้น
5. ขั้นไตร่ ตรองสะท้ อนคิด ขั้นนี้เป็ น
ขั้นที่ฝึกผูเ้ รี ยนให้คิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
ที่จะเชื่อมโยงความรู ้สู่การนาไปใช้
ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง

ตารางที่ 2-4 (ต่อ)
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จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กดังกล่าวข้างต้น แล้วนามาสังเคราะห์
สรุ ปเป็ นลาดับขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เพือ่ นาไปใช้การดาเนินการทดลอง
โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี้
1. ขั้นเร้าความสนใจ เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนทาการกระตุน้ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย และสร้างความท้าทายการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อาจจะทบทวนความรู ้เดิม
สาหรับการสร้างความรู ้ใหม่ โดยใช้ขอ้ คาถามหรื อการยกตัวอย่างของสถานการณ์ หรื อใช้สื่อ
รู ปภาพ หรื อเกม เป็ นต้น เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยและสนใจ เพือ่ ค้นคว้าหาคาตอบต่อไป
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิในการศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ
ด้วยตนเอง รวมถึงทาให้เกิดกระบวนการคิด การมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและร่ วมกันรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้จากการ
ร่ วมมือ การระดมสมอง การทดลอง เป็ นต้น โดยผูส้ อนจะจัดเตรี ยมสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ คอยให้คาปรึ กษาและอานวยความสะดวก
3. ขั้นอภิปรายและสรุ ป เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการแลกเปลี่ยนและปรับโครงสร้าง
ทางความรู ้ และสรุ ปความคิดรวบยอดจากสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
สะท้อนความคิดทีไ่ ด้รับที่เกิดจากการทากิจกรรม เพือ่ ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และร่ วมกัน
อภิปราย และผูส้ อนทาการประเมินผลจากการร่ วมกันอภิปราย ในขั้นนี้ครู จะเป็ นผูม้ ีบทบาทหลัก
สรุ ปการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ท้งั หมด โดยยกตัวอย่างเพิม่ เติมในชั้นเรี ยน เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การปรับความคิดให้ถูกต้องและชัดเจนยิง่ ขึ้น เน้นความคิดรวบยอดหลักและเติมเต็มให้การเรี ยนรู ้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4. ขั้นไตร่ ตรองสะท้อนคิด เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนฝึ กนักเรี ยนให้คิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองที่จะเชื่อมโยงความรู ้สู่การนาไปใช้สภาพความเป็ นจริ ง
กระตุน้ นักเรี ยนโดยการนาเสนอสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน เพือ่ ให้เกิดความสงสัย ความอยากรู ้
อยากเห็น และเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อาจเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกลุ่ม โดยผูส้ อนทาการประเมินจากการตอบคาถามของผูเ้ รี ยน ซึ่งผูเ้ รี ยนจะนาความรู ้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ ทักษะ และแนวคิดที่ได้จากการพูด การเขียน

1. ขั้นเร้าความสนใจ เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนทาการกระตุน้ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้เทคนิควิธีการ
ที่หลากหลาย และสร้างความท้าทายการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อาจจะทบทวนความรู ้เดิมสาหรับการสร้าง
ความรู ้ใหม่โดยใช้ขอ้ คาถามหรื อการยกตัวอย่างของสถานการณ์ หรื อใช้สื่อ รู ปภาพ หรื อเกม เป็ นต้น
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัย และสนใจเพือ่ ค้นคว้าหาคาตอบต่อไป
2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ขั้นที่ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิในการศึกษาค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง รวมถึงทาให้
เกิดกระบวนการคิด การมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่ วมกันรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้จากการร่ วมมือ การระดมสมอง การทดลอง เป็ นต้น
โดยผูส้ อนจัดเตรี ยมสื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และคอยให้คาปรึ กษาและอานวยความสะดวก
3. ขั้นอภิปรายและสรุ ป เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการแลกเปลี่ยนและปรับโครงสร้างทางความรู ้ และสรุ ป
ความคิดรวบยอดจากสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนความคิดที่ได้รับที่เกิดจาก
การทากิจกรรม เพือ่ ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และร่ วมกันอภิปราย และผูส้ อนทาการประเมินผล
จากการร่ วมกันอภิปราย ในขั้นนี้ครู จะเป็ นผูม้ ีบทบาทหลักสรุ ปการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และครู
ยกตัวอย่างเพิม่ เติมในชั้นเรี ยน เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการปรับความคิดให้ถูกต้องและชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยเน้น
ความคิดรวบยอดเป็ นหลัก และเติมเต็มให้การเรี ยนรู ้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

ผู้วิจัย

เปรี ยบเทียบ
(matching)
การจัดกลุ่ม

(remembering)
ความเข้าใจ
(understanding)

ข้อผิดพลาด
(analyzing)

(generalizing)

การสรุ ปหลักการ

(error analysis)

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์

(classification)

การจัดจาแนก

การคิดวิเคราะห์

การจา

ทางการเรียน

ผลสั มฤทธิ์

ตารางที่ 2-5 การเปรี ยบเทียบขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์
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ผู้วิจัย

4. ขั้นไตร่ ตรองสะท้อนคิด เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนฝึ กนักเรี ยนให้คิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองที่จะเชื่อมโยงความรู ้สู่การนาไปใช้ในโลก
แห่งความเป็ นจริ ง กระตุน้ นักเรี ยนโดยการนาเสนอสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
เพือ่ ให้เกิดความสงสัย ความอยากรู ้ อยากเห็น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อาจเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นกลุ่ม โดยผูส้ อนทาการประเมิน
จากการตอบคาถามของผูเ้ รี ยน ซึ่งผูเ้ รี ยนจะนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู ้ ทักษะ และแนวคิดทีไ่ ด้จากการพูด การเขียน

ตารางที่ 2-5 (ต่อ)

(specifying)

(applying)

(creating)

การสร้างสรรค์

(evaluating)

การประเมิน

การนาไปใช้

การคิดวิเคราะห์

การปรับใช้

ทางการเรียน

ผลสั มฤทธิ์
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3.7 ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
ซาเลมี (Salame, 2001 อ้างถึงใน ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา, 2547, หน้า 27) ได้สรุ ป
ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในความคิดรวบยอดที่เรี ยนอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง ทาให้เกิดความ
คงทน และการถ่ายโยงความรู ้ได้ดี การเรี ยนรู ้เชิงรุ กทาให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือกระทากิจกรรมที่มีความ
สนุกสนาน ท้าทายให้ติดตามอยูเ่ สมอมีโอกาสใช้เวลาว่างสร้างความคิดกับงานที่ลงมือกระทา
มากขึ้น สามารถใช้ความคิดที่สาคัญในการแก้ปัญหาพัฒนาคาตอบของตนเองบูรณาการ
เข้ากับสิ่งที่กาลังเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ทาให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน มีความสามารถและทักษะ
เชิงความคิด มีเทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบตั ิงานและแก้ปัญหาในชีวติ จริ งได้
2. ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ไข และปรับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ทนั ทีจากการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
เพราะได้มีการพูดคุย และเขียนสื่อสารซึ่งกันและกัน วิจารณ์โต้แย้งระหว่างเพือ่ นและผูส้ อน
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนยังสามารถจัดระบบการคิด และสร้างวินยั ต่อกระบวนการแก้ปัญหารับผิดชอบต่อ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองรู ้วา่ สิ่งที่เรี ยนนั้นดีอย่างไร ผูส้ อนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับ
อย่างสม่าเสมอว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจ หรื อไม่เข้าใจอะไร ซึ่งการได้รับข้อมูลป้อนกลับนี้จะช่วยให้ผสู ้ อน
สามารถปรับการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนได้
3. ผูเ้ รี ยนได้รับประโยชน์จากแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ทาได้ดีในชั้นเรี ยนที่มีผเู ้ รี ยนทั้งเก่งและอ่อน โดยผูเ้ รี ยนใช้วธิ ีการที่แตกต่างกัน เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยน
แต่ละคนเข้าใจ และสามารถมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนได้เร็ วกว่าอธิบายความเข้าใจให้เพือ่ นฟัง
เป็ นการเรี ยนรู ้โดยเพือ่ นช่วยเพือ่ น
4. ส่งเสริ มเจตคติทางบวกต่อการเรี ยน การเรี ยนรู ้เชิงรุ กช่วยให้ผสู ้ อนสามารถปรับ
เจตคติผเู ้ รี ยนต่อการเรี ยนรู ้ได้ ถึงแม้จะมีการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนขนาดใหญ่ เนื่องจากผูเ้ รี ยนได้รับ
ความพอใจจากเนื้อหา และแบบฝึ กหัดที่สมั พันธ์กบั ชีวติ จริ ง ทาให้เห็นความสาคัญเกิดความ
พยายามและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้มากขึ้น อันเนื่องจากการเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้
ที่ตนเองได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
5. ผูเ้ รี ยนได้ประโยชน์จากการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยนกับเพือ่ นผูเ้ รี ยนมีโอกาส
ตั้งคาถาม ตอบโต้ วิพากษ์วจิ ารณ์ และชื่นชมการทางานที่มีวธิ ีการและมุมมองที่แตกต่างกัน
ของแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม สร้างความท้าทายและจูงใจ ทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนให้สนุกสนาน
น่าตื่นเต้น ผูเ้ รี ยนพัฒนาประสบการณ์ทางสังคม และได้เรี ยนรู ้วธิ ีการเรี ยนด้วยตนเอง
สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
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จิตณรงค์ เอี่ยมสาอางค์ (2558) ได้สรุ ป ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ไว้ดงั นี้
1. พัฒนาการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนให้คิดและปฏิบตั ิ ตลอดจนพัฒนาความคิดและทักษะ
2. มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือ่ การพัฒนาของผูเ้ รี ยน
3. ให้ความสาคัญกับความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
4. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและพูดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน และได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง
5. สร้างเครื อข่ายระหว่างบุคคลรวมถึงสื่ออุปกรณ์ในการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนใจในการเรี ยนรู ้
6. มุ่งฝึ กฝนทักษะสาคัญให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น การร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน การทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
7. สร้างความมัน่ ใจในตนเองในการนาเสนอผลงานของตนเองกับผูอ้ ื่น
8. สร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน โดยการสร้างการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู
กับนักเรี ยน และนักเรี ยนกับนักเรี ยนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จากการศึกษาประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กช่วยในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการทางาน
ของสมองส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความตื่นตัวและกระตือรื อร้นด้านการรู ้คิด (Cognitively Active)
มากกว่าการฟังผูส้ อนในห้องเรี ยนและการท่องจา นอกจากจะกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวผูเ้ รี ยน
และยังเป็ นการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยผูว้ จิ ยั
ขอนาเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดังนี้
4.1 ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Academic achievement)
หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู ้ความสามารถของบุคคล อันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน
หรื อมวลประสบการณ์ท้งั ปวงที่บุคคลได้รับจากการเรี ยนการสอน ทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพสมอง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2530, หน้า 29)
Good and Brophy (1973, p. 47) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ที่ได้รับ
หรื อการพัฒนาทักษะการเรี ยน ซึ่งโดยปกติพิจารณาจากคะแนนสอบที่กาหนด คะแนนที่ได้
จากงานที่ครู ผสู ้ อนมอบหมายให้ หรื อทั้งสองอย่าง
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ไพศาล หวังพานิช (2526, หน้า 89) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนการสอนเป็ นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการฝึ กฝนอบรม หรื อที่ได้จากการสอน
บุญชม ศรี สะอาด (2545, หน้า 122) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการเรี ยนรู ้ การศึกษาค้นคว้า อบรม
การสัง่ สอน หรื อได้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงเรี ยน บ้าน และแหล่งอื่น ๆ
ขนิษฐา บุญภักดี (2552, หน้า 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง
คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนการสอน อาจได้มาจากกระบวนการ
ที่ไม่ตอ้ งอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกต และจากการใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทัว่ ไป
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ผลที่ได้จาก
การเรี ยนรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหา และการลงมือกระทาทีไ่ ด้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
โดยอยูใ่ นรู ปของผลคะแนนที่ได้
4.2 การวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
บลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, หน้า 39) ได้จาแนกวัตถุประสงค์
ทางการเรี ยนเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 3 ด้าน คือ
4.2.1 ด้านพุทธิพสิ ัย (Cognitive domain) คือ มุ่งพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับ
ความสามารถทางสมองหรื อสติปัญญา ด้านความรู ้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
4.2.2 ด้านจิตพิสัย (Affective domain) คือ มุ่งพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตใจ
หรื อความรู ้สึกเกี่ยวกับความสนใจ เจตคติ และการปรับตัว
4.2.3 ด้านทักษะพิสยั (Psychomotor domain) คือ มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ร่ างกาย และสมองที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิจนมีทกั ษะ มีความชานาญในการดาเนินงานต่าง ๆ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เพือ่ ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทั้งทางด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั ดังนั้นในการที่จะตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนมากน้อยเพียงใดจึงจาเป็ นต้องมีการวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งในแต่ละด้านจะมีวธิ ีวดั ที่แตกต่าง
กันไป ในงานวิจยั นี้ได้มุ่งเน้นเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านพุทธิพสิ ยั
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบของบลูมได้กล่าวถึง ลาดับขั้นที่ใช้
ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู ้คิด (พุทธพิสยั ) ซึ่งแบ่งย่อยเป็ น 6 ด้าน
(พิศิษฐ ตัณฑวณิ ช, 2557) ทั้งหมด 6 ด้าน คือ การจา ความเข้าใจ การปรับใช้ การวิเคราะห์
การประเมิน และการสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. การจา (remembering) หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนสามารถจดจาสาระต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้
มาไว้ในสมองพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในส่วนนี้มุ่งวัดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลความรู ้
(retention) ไว้ในตัวผูเ้ รี ยน
2. ความเข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อสาร
ข้อความรู ้ที่ตนได้รับรู ้มาให้บุคคลอื่นได้รับทราบถึงข้อความรู ้น้ นั ด้วยวิธีการสื่อสารที่เป็ นของ
ตนเอง โดยอาจนาเสนอเป็ นถ้อยคา ภาษาเขียน ท่าทาง สัญลักษณ์ รู ปภาพ หรื อวิธีการอื่นที่เป็ น
ของตนเอง ความเข้าใจถือได้วา่ เป็ นจุดตั้งต้นของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพสิ ัยที่กระบวนการ
จัดการศึกษาคาดหวังว่าควรเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน พฤติกรรมของความเข้าใจเน้นตรงการที่ผเู ้ รี ยนต้อง
สามารถสื่อความหมายของสาระบทเรี ยนที่ตนได้รับรู ้มาให้ปรากฏออกในลักษณะของการสื่อสาร
ในลักษณะต่าง ๆ เพือ่ ถ่ายทอดสาระที่ตนรับรู ้ได้ ไปยังบุคคลทีเ่ ป็ นผูร้ ับให้สามารถรับสาระดังกล่าว
ได้อย่างถูกต้องตรงตามความหมายของสิ่งที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
3. การปรับใช้ (applying) หมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนในการนาความรู ้ที่ตนได้
เรี ยนรู ้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญหรื อในชีวติ จริ ง ทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
จะต้องเป็ นสถานการณ์ที่มีความใหม่หรื อต่างไปจากเดิม หากสถานการณ์ที่กาหนดหรื อเกิดขึ้นเป็ น
สถานการณ์ที่บุคคลคุน้ เคยแล้วเป็ นอย่างมากก็จะเป็ นลักษณะของพฤติกรรมการจา และการปรับใช้
จะเป็ นความรู ้ที่เป็ นขั้นตอนการดาเนินการ
4. การวิเคราะห์ (analyzing) หมายถึง ความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ของสิ่งใด สิ่งหนึ่งออกเป็ นส่วน ๆ เพือ่ ค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ทามาจากอะไร
ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างไร
5. การประเมิน (evaluating) หมายถึง ความสามารถในการลงข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับคุณค่าให้กบั กิจกรรมสิ่งของการกระทา หรื อปรากฏการณ์ใด ๆ เป็ นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่กาหนด ทั้งนี้การประเมินจะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็ นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
6. การสร้างสรรค์ (creating) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการที่จะคิดพัฒนา
ประดิษฐ์สร้าง หรื อจัดกระทาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยผลงานดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิด
ของตัวผูส้ ร้างเอง โดยมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น หรื อมาในลักษณะของการลอกทั้งชิ้นงาน
นอกจากนี้การสร้างสรรค์ หมายถึง การนาเอาสิ่งต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนย่อยมาผูกพันประสาน
ให้เกิดขึ้นเป็ นผลงานชิ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม การสร้างสรรค์เป็ นความคาดหวังของการจัดการ
ศึกษาในประเด็นที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนมีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความสามารถในการคิด
ประดิษฐ์สร้าง หรื อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อคนในสังคม โดยปรากฏผลงานในรู ป
ต่าง ๆ เช่น ข้อเขียนหรื อบทความ ชิ้นงาน ผลงานประดิษฐ์ ภาพวาด ตารา หรื อทฤษฎี เป็ นต้น
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การสร้างสรรค์สามารถแยกย่อยออกได้เป็ น 3 ส่วนย่อยคือ
6.1 การจัดกระทาใหม่ (generating or hypothesizing) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ให้ขอ้ เสนอแนะชี้แนะแนวทางการพัฒนาสร้างสรรค์ หรื อเห็นแนวทางขั้นตอนในการจัดกระทา
ใหม่ให้กบั ปั ญหา หรื อขั้นตอนการดาเนินการใด ๆ ที่มีอยูโ่ ดยอาศัยแนวทางพืน้ ฐานวิธีการเดิม
ที่มีอยูเ่ ป็ นฐาน และแนวคิดในการแก้ไขพัฒนาต่อยอดเพือ่ ให้ได้สิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม
6.2 การวางแผน (planning) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดลาดับขั้นตอน
หรื อสามารถกาหนดสิ่งที่จะต้องดาเนินการ เพือ่ แก้ปัญหา หรื อกระทาการบางอย่างให้ลุล่วงไป
เพือ่ ให้เกิดผลตามที่ตอ้ งการในอนาคต
6.3 การสร้างและพัฒนา (producing) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการที่ใช้ความสามารถทางสมองของตนในการคิดค้น เขียน สร้าง วาด หรื อพัฒนาสิ่งใหม่
ให้เกิดขึ้น โดยการกระทาดังกล่าวผูส้ ร้างใช้ความสามารถความคิดของตนเองเป็ นสาคัญ มิได้เกิด
จากการลอก หรื อเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่นมาทั้งหมด หรื อลอกมาแทบทุกส่วน
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง
การวัดระดับความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังจากที่ได้รับการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถจาแนก
วัตถุประสงค์ทางการเรี ยนเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพสิ ยั
ด้านทักษะพิสยั และด้านจิตพิสยั ซึ่งด้านพุทธพิสัยสามารถแบ่งย่อยออกเป็ น 6 ด้าน คือ การจา
ความเข้าใจ การปรับใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์
4.3 ความหมายแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิ กส์
บุญชม ศรี สะอาด (2543, หน้า 53) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ความสามารถของบุคคลในด้าน
วิชาการ ซึ่งเป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระและตามจุดประสงค์ของวิชา หรื อเนื้อหาที่สอนนั้น
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ (2547, หน้า 213) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบที่วดั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นชุดของข้อคาถาม หรื อกลุ่มงานใด ๆ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เพือ่ เร้าให้ผเู ้ รี ยนถูกทดสอบ
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้สามารถสังเกตและสามารถวัดได้
ภัทรา นิคมานนท์ (2543, หน้า 88-89) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ปริ มาณความรู ้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการ
ที่ได้เรี ยนรู ้มาในอดีต ว่ารับรู ้ไว้ได้มากน้อยเพียงใด โดยทัว่ ไปมักใช้วดั หลังจากการทากิจกรรม
เรี ยบร้อยแล้ว
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538, หน้า 171) ให้ความหมายว่า เป็ นแบบทดสอบ
ที่วดั ความรู ้ของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็ นข้อคาถามให้นกั เรี ยนตอบด้วยกระดาษ
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และดินสอ (paper and pencil test) กับให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง (performance test)
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
มาแล้วว่าบรรลุผลสาเร็จตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด
4.4 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 23) ได้อธิบายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
มี 2 ประเภท คือ
4.4.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญมากกว่าที่สร้างขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ นาไปใช้เปรี ยบเทียบความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคน หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างชั้นเรี ยน
หรื อระหว่างโรงเรี ยนในกลุ่มประชากรที่กว้างขึ้น
4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ครู สร้าง เป็ นแบบทดสอบที่ครู ใช้
เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนโดยเฉพาะ คือ ใช้วดั ความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ใช้คน้ หาข้อบกพร่ องของระบบการเรี ยนการสอน หรื อใช้ในการตัดสินเป้าหมายของหลักสูตร
ในแต่ละหน่วยการสอนว่า ได้บรรลุตามที่คาดหวังไว้หรื อไม่ และใช้ในการตัดสินผลการเรี ยน
ของนักเรี ยน
สมนึก ภัททิยธนี (2546, หน้า 73-76) ได้อธิบายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ครู สร้าง มี 6 แบบ ดังนี้
1. ข้อสอบแบบอัตนัย หรื อความเรี ยง (Subjective or essay test) เป็ นข้อสอบที่มีเฉพาะ
คาถามแล้วให้นกั เรี ยนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู ้ และข้อคิดเห็นของแต่ละคน
2. ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True- false test) เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบทีม่ ี 2 ตัวเลือก
แต่ตวั เลือกดังกล่าวเป็ นแบบคงที่ และมีความหมายตรงข้ามกัน เช่น ถูก-ผิด, ใช่-ไม่ใช่, จริ ง-ไม่จริ ง,
เหมือนกัน-ต่างกัน
3. ข้อสอบแบบเติมคา (Completion test) เป็ นข้อสอบที่ประกอบไปด้วยประโยค
หรื อข้อความที่ยงั ไม่สมบูรณ์แล้วให้นกั เรี ยนเติมคาหรื อประโยค หรื อข้อความลงในช่องว่างที่เว้น
ไว้น้ นั เพือ่ ให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง
4. ข้อสอบแบบตอบสั้น (Short answer test) ข้อสอบประเภทนี้คล้ายกับข้อสอบแบบ
เติมคา แต่แตกต่างกันที่ขอ้ สอบแบบตอบสั้นเขียนเป็ นประโยคคาถามสมบูรณ์ คาตอบที่ตอ้ งการ
จะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เป็ นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรื อความเรี ยง
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5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็ นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งจะมีคา
หรื อข้อความแยกจากกันเป็ น 2 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีความสัมพันธ์กนั โดยให้นกั เรี ยนจับคู่
ความสัมพันธ์ให้ถูกต้อง
6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) คาถามแบบเลือกตอบโดยทัว่ ไป
จะประกอบไปด้วย 2 ตอน คือ ตอนนาหรื อคาถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนี้
จะประกอบไปด้วยตัวเลือกที่เป็ นคาตอบถูก และตัวเลือกที่เป็ นตัวลวงจะมีคาถามทีก่ าหนดให้
นักเรี ยนพิจารณาแล้วหาตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว
บรรดล สุขปิ ติ (2542, หน้า 7- 12) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
มีหลายประเภทขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก ดังนี้
1. จาแนกตามลักษณะการสร้าง แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นเอง (Teacher Made Tests) เป็ นแบบทดสอบ
ที่ครู ผสู ้ อนสร้างขึ้นมาใช้ในห้องเรี ยนเอง เพือ่ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นครั้ง ๆ
มักเป็ นแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะตามหลักสูตรเนื้อหานั้น ๆ โดยทัว่ ไปแบบทดสอบ
ที่ครู สร้างขึ้นเองจะมี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบที่ใช้วดั การเรี ยนการสอน (Formative Test)
เพือ่ ตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน นาผลมาใช้เพือ่ ปรับปรุ งการสอนของครู และการปรับปรุ ง
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนอีกชนิด คือ แบบทดสอบที่ใช้วดั ผลการเรี ยนการสอน (Summative Tests)
เพือ่ นาผลไปใช้ในการสรุ ปรวบยอด หรื อตัดสินผลการเรี ยนจากแบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นเอง
ในการสร้างอาจไม่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมากนัก ว่าแบบทดสอบมีคุณภาพหรื อไม่
อย่างไร การตรวจให้คะแนนและแปลผลมักทาการเปรี ยบเทียบผลเฉพาะกลุ่มที่สอบด้วยกัน
หรื อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ผสู ้ อนกาหนดไว้
1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Tests) เป็ นแบบทดสอบที่มีมาตรฐาน
3 ประการ คือ ประการแรก มาตรฐานในการดาเนินการสร้าง คือ ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ และพัฒนาตรวจสอบคุณภาพจนเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ มักออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระกว้าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรนั้น เพือ่ ให้สามารถใช้ได้กบั สถาบันการศึกษาทัว่ ๆ ไป
ประการที่สอง มาตรฐานในการดาเนินการสอบ คือ มีคู่มือในการดาเนินการสอบไม่วา่ นาไปใช้
ที่ใด หรื อมีผดู ้ าเนินการสอบก็ปฏิบตั ิเหมือนกัน และประการที่สาม มาตรฐานในการให้คะแนน
หรื อความหมายของคะแนนไม่วา่ ใครให้คะแนนก็ผลเหมือนกัน มีเกณฑ์เปรี ยบเทียบที่เป็ น
มาตรฐานที่เรี ยกว่า เกณฑ์ปกติ (Norms) สาหรับการแปลความหมายของคะแนนของผูเ้ ข้าสอบ
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2. จาแนกตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของคะแนน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test) เป็ นแบบทดสอบที่มุ่งวัด
ระดับความรู ้ของผูเ้ รี ยนว่ามีความรู ้ความสามารถอะไรบ้าง แบบทดสอบอิงเกณฑ์จึงสร้างให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่สาคัญของการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน โดยนาคะแนน
ที่ได้จากการสอบไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ (Absolute Standard) แล้วแปลความหมายในเชิงความ
รอบรู ้ในเนื้อหาที่เรี ยกว่า ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับที่ถือว่ารอบรู ้ในเนื้อหานั้น ๆ หรื อไม่
2.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norms Referenced Tests) เป็ นแบบทดสอบที่มุ่ง
เปรี ยบเทียบความสามารถของผูเ้ รี ยนในกลุ่มด้วยกันเอง จาแนกผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม ๆ ตามระดับ
ความสามารถ ข้อสอบอิงกลุ่มจึงสร้างขึ้นมาเพือ่ อธิบายว่าผูเ้ รี ยนคนนั้น ๆ เก่ง หรื ออ่อนกว่า
คนอื่น ๆ เท่าไร ดังนั้น แบบทดสอบประเภทนี้จึงต้องสร้างให้มีคุณสมบัติในการจาแนกผูเ้ รี ยนได้ดี
3. จาแนกตามลักษณะการตรวจให้คะแนน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เป็ นแบบทดสอบที่การตรวจให้คะแนน
จะขึ้นอยูก่ บั ความรู ้สึกความคิดเห็นของผูต้ รวจเป็ นสาคัญ ผูต้ รวจต่างคนอาจให้คะแนนไม่ตรงกัน
หรื อไม่สอดคล้องกัน ลักษณะการให้คะแนนจึงไม่คงที่ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั อารมณ์ของผูต้ รวจ
และช่วงเวลาในการตรวจ จุดเด่นของข้อสอบชนิดนี้ คือ ในแต่ละข้อคาถามสามารถวัดความรู ้
ความสามารถได้หลาย ๆ ด้าน และมีจุดมุ่งหมายให้ผตู ้ อบตอบยาว ๆ ผูต้ อบมีโอกาสแสดง
ความสามารถ ความรู ้สึก และความคิดเห็นได้เต็มที่ นอกจากนี้สามารถวัดด้านการเขียนได้
ลักษณะคาถามต้องการให้ผตู ้ อบได้บูรณาการแนวคิด และประเมินแนวคิดที่เห็นว่าเหมาะสม
กับสถานการณ์น้ นั ๆ ข้อสอบอัตนัยเหมาะสาหรับใช้วดั ความสามารถทางสมองขั้นสูงมากกว่า
ที่จะใช้วดั ความสามารถทางสมองขั้นต่า
3.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เป็ นแบบทดสอบที่มีการตรวจให้คะแนน
แบบมีกฎเกณฑ์ตายตัว ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน ตรวจกี่ครั้งก็ให้คะแนนตรงกัน แบบทดสอบ
ชนิดนี้มกั เรี ยกว่า แบบทดสอบที่ถูกเป็ นหนึ่ง ผิดเป็ นศูนย์ หมายความว่า ตอบถูกจะได้คะแนน
และตอบผิดจะไม่ได้คะแนน ข้อสอบถามให้ผตู ้ อบตอบในขอบเขตที่จากัดมีการกาหนดคาตอบ
มาให้ล่วงหน้า หรื อไม่กาหนดคาตอบมาให้แต่ตอบสั้น ๆ คาถามแต่ละข้อวัดความสามารถ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเพียงเรื่ องเดียว ผูต้ อบไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเหมือน
แบบทดสอบแบบอัตนัย ซึ่งแบบทดสอบแบบปรนัยแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
3.2.1 ข้อสอบปรนัยแบบถูกผิด (True -False) ลักษณะข้อสอบประกอบด้วย
ข้อความ หรื อประโยคที่ตอ้ งการให้ผตู ้ อบตัดสิน เพือ่ เลือกคาตอบที่เป็ นไปได้สองอย่างว่าข้อความ
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หรื อประโยคที่กาหนดมาให้น้ นั ถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่ใช่ จริ งหรื อเท็จ หรื อสามารถดัดแปลง
ให้สามารถอยูใ่ นรู ปแบบอื่นได้อีก เช่น รู ปแบบการจาแนกข้อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น
คือ ถ้าข้อความใดเป็ นจริ งให้ตอบ “ถูก” ถ้าข้อความใดเป็ นเท็จให้ตอบ “ผิด” แต่ถา้ ข้อความใดตัดสิน
ไม่ได้วา่ เป็ นจริ งหรื อเท็จ ให้ตอบว่าเป็ น “ความคิดเห็น” นอกจากนี้ยงั มีรูปแบบที่ตอ้ งแก้ไขในส่วน
ที่ผดิ ให้ถูกต้องโดยให้ตอบกา หรื อขีดเส้นใต้ส่วนที่ผดิ ให้ถูกต้อง ข้อสอบแบบถูกผิดสามารถนาไป
ใช้วดั พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ข้นั ความรู ้ ความจา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความจริ ง หรื อนิยาม
หลักการต่าง ๆ ความเข้าใจในหลักการและการนาไปใช้ รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับโจทย์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ นอกจากนี้ยงั ใช้วดั ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล โดยพิจารณาว่าคา
ที่ขีดเส้นใต้ในประโยค หรื อข้อความที่เกี่ยวข้องกันมีความเป็ นเหตุเป็ นผลกันหรื อไม่ จะเห็นได้วา่
เป็ นข้อสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี สร้างง่าย และสามารถสร้าง
คาถามได้หลายข้อ ซึ่งช่วยให้ครอบคลุมที่กาหนด แต่ขอ้ สอบประเภทนี้มีขอ้ จากัด คือ ผูส้ อบ
มีโอกาสสูงในการเดาคาตอบให้ถูก และเป็ นข้อสอบที่มีแนวโน้มว่าจะวัดเรื่ อง เล็ก ๆ น้อย ๆ และวัด
ในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้องในพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ
3.2.2 ข้อสอบปรนัยแบบจับคู่ (Matching) เป็ นข้อสอบปรนัยประเภทหนึ่งที่ให้
ผูต้ อบจับคู่ระหว่างคาหรื อข้อความ ประกอบด้วย 2 สดมภ์ สดมภ์หนึ่งมักอยูท่ างซ้ายมือเป็ นกลุ่ม
ของคาถามอาจเป็ นคา ข้อความ วลี ประโยค อีกสดมภ์หนึ่งอยูท่ างขวามือเป็ นกลุ่มของคาตอบ
อาจเป็ นคา จานวน หรื อสัญลักษณ์ ลักษณะของข้อสอบแบบจับคู่สดมภ์ทางซ้ายมือกับสดมภ์ทาง
ขวามือเป็ นการจับคู่ของสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องหรื อสัมพันธ์กนั ข้อสอบแบบจับคู่เหมาะ
สาหรับวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ขั้นความจาเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ซึ่งเป็ นเรื่ องราวที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ข้อดีของข้อสอบประเภทนี้ คือ เหมาะสมสาหรับเนื้อหาที่ตอ้ งการถามความจาเกี่ยวกับบุคคล เวลา
สถานที่ เหตุการณ์ การกระทา เป็ นข้อสอบที่สร้างง่ายใช้สะดวก สร้างความสนใจให้ผสู ้ อบใช้พ้นื ที่
ในการสร้างหรื อเขียนน้อย เป็ นการประหยัด และผูต้ อบมีโอกาสเดาได้นอ้ ย แต่มีขอ้ จากัด คือ เอาไป
ใช้ได้ในเนื้อหาที่มีขอบเขตจากัดวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ขั้นความรู ้ ความจาเป็ นส่วนใหญ่ ถ้าหาก
เนื้อหาและคาตอบถ้าสร้างไม่ดีจะเดาได้
3.2.3 ข้อสอบปรนัยแบบเติม (Completion) หรื อเติมคาตอบสั้น (Short Answer)
ข้อสอบประเภทนี้จดั อยูใ่ นข้อสอบปรนัย เนื่องจากเป็ นข้อสอบที่มีคาตอบถูกต้องตายตัว ใครตรวจ
ก็ให้คะแนนที่ตรงกัน ข้อสอบลักษณะนี้ผสู ้ อบต้องคิด และสร้างคาตอบขึ้นมาเอง แต่เป็ นการเติมคา
หรื อตอบเพียงสั้น ๆ เช่น เป็ นคา วลี จานวน สัญลักษณ์ ความแตกต่างของข้อสอบแบบเติมคา
และแบบคาตอบสั้นอยูท่ ี่ประเด็นคาถาม คือ ข้อสอบแบบเติมคา คาถามเป็ นประโยคที่ไม่สมบูรณ์
เว้นช่องว่างให้ไว้เติม เพือ่ ทาให้ใจความของประโยคสมบูรณ์ ส่วนข้อสอบแบบตอบสั้น คาถามสั้น
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เหมาะสมสาหรับวัดความรู ้ ความจา ได้แก่ ความรู ้ความจาเกี่ยวกับศัพท์ ความจริ งเฉพาะ
หรื อข้อเท็จจริ ง หลักการ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งวิธีดาเนินการ ซึ่งสามารถวัดได้ดีกว่าข้อสอบ
ปรนัยชนิดอื่น ๆ ข้อสอบประเภทนี้สามารถวัดผลการเรี ยนรู ้ในขั้นที่สูงกว่าความจา ได้แก่
การตีความข้อมูลอย่างง่าย ๆ เช่น แผนภูมิ กราฟ รู ปภาพต่าง ๆ ตลอดจนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ ข้อดีของข้อสอบชนิดนี้ คือ
ลดการเดา สร้างง่าย รวดเร็ว สามารถสร้างได้ครอบคลุมเนื้อหา และเหมาะสมสาหรับการวัด
แก้ปัญหาข้อสอบ ประเภทนี้มีขอ้ จากัด คือ วัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในขอบเขตที่จากัด
ซึ่งไม่เหมาะสมสาหรับการวัดพฤติกรรมที่ซบั ซ้อน หากคาถามไม่ชดั เจนจะทาให้คาตอบเป็ นไปได้
หลายอย่าง และมีความเป็ นปรนัยในการตรวจให้คะแนนน้อยกว่าข้อสอบปรนัยแบบอื่น ๆ
3.2.4 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) หรื อข้อสอบแบบหลาย
ตัวเลือก เป็ นข้อสอบที่ให้ผตู ้ อบเลือกคาตอบจากตัวเลือกที่กาหนดให้ ข้อสอบแบบนี้ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นตัวคาถาม และส่วนที่เป็ นคาตอบหรื อตัวเลือก โดยทัว่ ไปส่วนที่เป็ นคาถามจะ
มีรูปแบบการถาม 2 ลักษณะ คือ เป็ นรู ปแบบการถามโดยตรง และถามในลักษณะเป็ นข้อความที่ไม่
สมบูรณ์ ในส่วนของคาตอบหรื อตัวเลือกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวเลือกที่เป็ นคาตอบถูก
เรี ยกว่า ตัวคาตอบ (Answer หรื อ Key) ซึ่ งมี 1 ตัวเลือก ส่วนที่เหลือเป็ นตัวเลือกที่ผดิ หรื อเรี ยกว่า
ตัวเลือกลวง (Distracters)
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มีขอ้ ดีหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ
1. วัดความสามารถ หรื อพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้กว้างและลึก
ตั้งแต่ความสามารถทางสมองขั้นต่า ได้แก่ ขั้นความรู ้ ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ ไปจนถึงขั้น
ซับซ้อน หรื อความสามารถทางสมองขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
2. สามารถวัดได้ครอบคลุมในเนื้อหาที่ตอ้ งการจะวัด และสามารถวัดได้อย่าง
หลากหลาย เนื่องจากเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ อนสามารถสุ่มเนื้อหาที่ตอ้ งการวัดมาออกข้อสอบได้
ตามความต้องการ
3. ช่วยให้แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาได้ดี เนื่องจากสามารถออก
ข้อสอบให้ครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้หลายด้านและออกได้จานวนหลายข้อ
4. มีความเป็ นปรนัยในการให้คะแนน
5. ใช้เวลาในการตรวจข้อสอบน้อย
6. เหมาะสาหรับการสอบที่มีผสู ้ อบจานวนมาก
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7. คะแนนที่ได้จากการสอบมีความเชื่อมัน่ มากกว่าแบบทดสอบชนิดอื่น ๆ
เนื่องจากว่าข้อสอบชนิดนี้สามารถลดการตอบถูกโดยการเดาลดลงได้ สามารถพัฒนาไปเป็ น
แบบทดสอบมาตรฐานและเป็ นที่นิยมมาก
อย่างไรก็ตามข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบมีขอ้ จากัดเช่นกัน กล่าวคือ
1. เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบเดาได้
2. ข้อสอบออกยากและเสียเวลาในการออกข้อสอบมาก เนื่องจากต้องเขียนตัวลวง
ที่ผดิ แต่ให้มีท่าว่าถูก เพือ่ ให้เป็ นตัวลวงที่ดี
3. ผูอ้ อกข้อสอบต้องมีความรู ้ความสามารถในการออกข้อสอบจริ ง ๆ จึงจะ
สามารถวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ข้นั สูงได้
4. ผูอ้ อกข้อสอบต้องมีความรอบรู ้ในเนื้อหานั้น ๆ ประกอบกับมีความรู ้ในเรื่ อง
วิธีการเขียนข้อสอบเป็ นอย่างดี
5. ไม่เหมาะสาหรบการวัดความคิดสร้างสรรค์ การเสนอแนวคิดตลอดจนทักษะ
ในการเขียน และการวัดการปฏิบตั ิต่าง ๆ
6. สิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่าการออกข้อสอบชนิดอื่น ๆ
กล่าวโดยสรุ ป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบ่งได้หลายประเภท
ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก เช่น ตามลักษณะการสร้างแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบ
มาตรฐาน ซึ่งสร้างจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้านวัดผลการศึกษา มีการหาคุณภาพ
เป็ นอย่างดี ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้น เพือ่ ใช้ในการทดสอบในชั้นเรี ยน
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ เนื่องจากว่าข้อสอบดังกล่าวเป็ นแบบทดสอบมีขอ้ ดีหลายประการ ดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ซึ่งสามารถกล่าวได้วา่ แบบทดสอบแบบปรนัยจัดเป็ นแบบทดสอบที่ดี

การคิดวิเคราะห์
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความหมายของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความหมายการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็ นพื้นฐานของการคิดขั้นสูงทุกประเภท โดยการคิดวิเคราะห์
เป็ นความสามารถทางสมองเป็ นการใช้เหตุผล ซึ่ งนักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ทาการศึกษา
และให้นิยามไว้ดงั นี้
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ดิวอี้ (Dewey, 1933 อ้างถึงใน ชานาญ เอี่ยมสาอาง, 2539, หน้า 51) ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์ไว้วา่ “เป็ นการคิดอย่างใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์วา่ เป็ น
การคิดที่เริ่ มต้นจากสถานการณ์ที่ยงุ่ ยาก และสิ้นสุดด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน”
บลูม (Bloom, 1956) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้วา่ “เป็ นการแยกแยะเพือ่ หา
ส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร
อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล และที่เป็ นอย่างนั้น อาศัยหลักการอะไร”
มาร์ซาโน (Marzano, 2001) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้วา่ “เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้
เหตุผลเป็ นการคิดอย่างลุ่มลึกและหลากหลาย มีการคิดพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถว้ นรอบด้าน
และมีเหตุผลจนสามารถสรุ ปจนตกผลึกเป็ นความรู ้ใหม่”
กู๊ด (Good, 1973, p. 680) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้วา่ “เป็ นการคิดอย่างรอบคอบ
ตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพือ่ หาขอสรุ ปที่น่าจะเป็ นไปได้ ตลอดจนพิจารณา
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล”
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546, หน้า 25) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้วา่
“เป็ นการสืบค้นข้อเท็จจริ ง เพือ่ ตอบคาถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยการตีความ การจาแนก
แยกแยะ และการทาความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้น และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กนั
รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและผลที่ไม่ขดั แย้งกัน”
ลักขณา สริ วฒั น์ (2549, หน้า 69) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้วา่ “เป็ นการแยกแยะ
ส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้อเรื่ องต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมาย
หรื อประสงค์ต่อสิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ที่สาคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง
และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน และความเข้าใจจนสามารถนาไปสู่
การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง”
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2560, หน้า 33) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้วา่ “การแสดงออก
ด้วยคาพูด หรื อพฤติกรรมการปฏิบตั ิที่บ่งบอกถึงความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ อย่างละเอียด
ทุกแง่ทุกมุมโดยการอธิบายเหตุผล ระบุความคิดรวบยอด ระบุปัญหา”
จากการศึกษาความหมายของการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปได้
ว่าเป็ นการจาแนก แจกแจง หรื อจัดหมวดหมู่องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพือ่ ค้นหาสาเหตุที่แท้จริ ง
ของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ มาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์จนสามารถ
สรุ ป หรื อพิจารณาตัดสิน และอาจบอกได้วา่ มีแนวโน้มไปในทางใด โดยการคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการ
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ให้เกิดขึ้นสามารถทาได้โดยใช้วิธีการเทคนิคที่หลากหลาย เช่น คาถาม สถานการณ์ เป็ นต้น
ซึ่งจะช่วยในการกระตุน้ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในเรื่ องนั้น ๆ
5.2 ประเภทของการคิดวิเคราะห์
สามารถจัดแบ่งประเภทของการคิดวิเคราะห์ได้ 2 ประเภท ดังนี้
5.2.1 การคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของบลูม
บลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 74-77) ได้จาแนก
การคิดวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ หรื อเนื้อหาของสิ่งต่าง ๆ (Analysis of Element)
หมายถึง การแยกแยะได้วา่ สิ่งใดจาเป็ น สิ่งใดสาคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุด ประกอบด้วย
1.1 วิเคราะห์ชนิด หมายถึง การวินิจฉัยว่าสิ่งนั้น เหตุการณ์น้ นั ๆ จัดเป็ น
ชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ หมายถึง การวินิจฉัยว่า สิ่ งใดสาคัญ สิ่งใดไม่สาคัญ
เป็ นการค้นหาสาระสาคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุ ป จุดเด่น จุดด้อย ของสิ่งต่าง ๆ เช่น
- สาระสาคัญของเรื่ องนี้คืออะไร
- ควรตั้งชื่อเรื่ องนี้วา่ อะไร
- สิ่งใดสาคัญที่สุด สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดจากสถานการณ์น้ ี
1.3 วิเคราะห์เลศนัย หมายถึง การแยกแยะ หรื อการมุ่งค้นหาสิ่งที่แอบแฝงซ่อน
เร้น หรื ออยูเ่ บื้องหลังจากสิ่งที่เห็น ซึ่งมิได้บ่งบอกตรง ๆ แต่มีร่องรอยของความจริ งซ่อนเร้นอยูใ่ น
ข้อความ เรื่ องราว วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์และการกระทา หรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) หมายถึง การค้นหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กนั สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อย
เพียงใด สอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน
3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles) หมายถึง
การค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่ องราว สิ่งของ และการทางานต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นดารงอยูไ่ ด้
ในสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็ นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไร มีสิ่งใด
เป็ นตัวเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์หลักการเป็ นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความสาคัญที่สุด
การที่จะวิเคราะห์เชิงหลักการได้ดีจะต้องมีความรู ้ ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะทาให้สามารถสรุ ปเป็ นหลักการได้ ประกอบด้วย
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เรื่ องราว
และสิ่งต่าง ๆ ว่ามีสิ่งใดเป็ นตัวเชื่อมโยงสิ่งย่อย ๆ เหล่านั้นเข้ามาเป็ นรู ปเดียวกัน
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3.2 การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การแยกแยะเพือ่ ค้นหาความจริ ง
ของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยความรู ้เดิม แล้วสรุ ปเป็ นคาตอบหลัก
5.2.2 การคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ ซาโน
มาร์ซาโน (Marzano, 2001 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 77-82)
ได้จาแนกการคิดวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1. การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (matching) คือ การสังเกต และจาแนกแยกแยะ
รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ที่เหมือนหรื อแตกต่างกันออกเป็ นส่วน ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์
และเข้าใจง่ายแล้วเปรี ยบเทียบ ระบุยกตัวอย่าง ระบุลกั ษณะความเหมือนความต่าง และจัดกลุ่ม
ของสิ่งต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ได้ โดยเริ่ มจากระดับง่ายแบบนามธรรมไปสู่ข้นั ซับซ้อนที่เป็ น
นามธรรม ดังนี้
1) การบอกสิ่งที่ตอ้ งการจะวิเคราะห์
2) ระบุลกั ษณะหรื อคุณสมบัติเพือ่ จาแนก หรื อแยกแยะสิ่งที่ตอ้ งการวิเคราะห์
3) ระบุวา่ ได้วา่ สิ่งนั้น ๆ เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
4) สรุ ปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมว่าสิ่งต่าง ๆ มีความเหมือนและแตกต่างกัน
2. การจัดกลุ่ม (classification) คือ ความสามารถในการใช้ความรู ้เพือ่ การจัดกลุ่ม
จัดลาดับ จัดประเภทของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้คุณลักษณะ หรื อคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ อย่างมีหลักการ
หรื อหลักเกณฑ์
3. การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (error analysis) คือ การระบุขอ้ ผิดพลาด หรื อความ
สัมพันธ์ และไม่สมั พันธ์กนั ของสิ่งต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์สู่การสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
ระบุสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ความรู ้เดิมผสมผสานกับความรู ้
ใหม่ไปสู่การสรุ ป และยกตัวอย่างประกอบได้อย่างมีเหตุผลจากความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมมีขอ้ มูล
หรื อหลักฐานในการสนับสนุนจนพิจารณาได้วา่ เป็ นจริ ง โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
1) ความรู ้เดิมเป็ นความรู ้ที่ถูกต้อง และเป็ นจริ งมีการยอมรับกันทัว่ ไป
2) ความรู ้จากผูร้ ู ้ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
3) ความรู ้จากหลักฐานที่มีอยูเ่ ป็ นหลักฐานทีน่ ่าเชื่อถือ สามารถหาข้อมูล
มาสนับสนุนความคิด
4) ข้อมูลได้รับการพิสูจน์ หรื อทดลองใช้แล้วเป็ นจริ ง
5) ข้อมูลอื่น ๆ ที่พจิ ารณาว่าเป็ นจริ งนามาสนับสนุนให้ความคิดได้รับ
การยอมรับ
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4. การสรุ ปหลักการ (generalizing) คือ การนาความรู ้เดิมเป็ นข้อมูลเพือ่ ไปสู่
ความรู ้หรื อหลักการใหม่ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรื อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวติ ประจาวัน โดยสามารถนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยใช้การให้เหตุผลสรุ ป
เป็ นหลักการดังนี้
1) การให้เหตุผลเชิงอุปนัย (inductive) เป็ นการให้เหตุผล หรื อการคิด
จากข้อมูลที่เป็ นตัวอย่าง หรื อรายละเอียดแล้วสามารถสรุ ปเป็ นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรื อเกิด
เป็ นความรู ้ใหม่
2) การให้เหตุผลเชิงนิรนัย (deductive) เป็ นการให้เหตุผล หรื อการคิดที่เริ่ ม
จากข้อสรุ ปแล้วนาไปสู่รายละเอียด หรื อการยกตัวอย่าง
5. การนาไปใช้ (specifying) คือ การนาความรู ้ หรื อหลักการไปใช้เพือ่ การทานาย
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างเจาะจง มีความรู ้เข้าใจเหตุการณ์ ระบุรายละเอียด
ในเหตุการณ์น้ นั ๆ และบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ เป็ นการประยุกต์ความรู ้ใหม่จากหลักการเดิม
ที่มีอยู่ คาดเดา ทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รู ้วา่ อะไรจริ งหรื อไม่จริ ง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
จากการประมวลแนวคิดของบลูมและมาร์ซาโน จะเห็นได้วา่ ทั้งสองแนวคิดมีความ
คล้ายคลึงกัน โดยที่บลูมได้นาเสนอในรู ปหลักการอย่างกว้าง ๆ แต่มาร์ซาโนจะแสดงให้เห็นรู ป
ของกิจกรรมและทักษะในการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ดังตารางที่ 2-6
ตารางที่ 2-6 การเปรี ยบเทียบแนวคิดการคิดวิเคราะห์ของบลูมและมาร์ซาโน (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ,
2556)
ทักษะการคิดวิเคราะห์
แนวคิดของบลูม
1.การวิเคราะห์ความสาคัญหรื อวิเคราะห์เนื้อหา
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3. การวิเคราะห์หลักการ

แนวคิดของมาร์ ซาโน
1. การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ
2. การจัดกลุ่ม
3. การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด
4. การสรุ ปหลักการ
5. การนาไปใช้
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5.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546, หน้า 26-30) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
5.3.1 ความสามารถในการตีความ
การคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้เกิดจากการทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ปรากฏเริ่ มต้น
จากการที่เราจาเป็ นต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้รับเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจด้วยการตีความ
การตีความ (interpretation) หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจ และให้เหตุผล
แก่สิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ เพือ่ แปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรง เป็ นข้อมูลที่ซ่อนแฝงอยู่
กล่าวคือ ตัวข้อมูลไม่ได้บอกโดยตรง แต่จะต้องทาความเข้าใจที่มากเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏในข้อมูล
การจะตีความให้ดีได้เพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่คนแต่ละคนใช้เป็ นมาตรฐานในการตีความ
ประกอบกับความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็ นมาตรฐานในการตัดสิน
การตีความของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันไปตามความรู ้ ประสบการณ์ ภูมิหลัง และค่านิยม
ของแต่ละบุคคล
5.3.2 ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
ข้อมูลความรู ้เป็ นปั จจัยสาคัญมากต่อประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์ การที่จะคิด
วิเคราะห์ได้ดีน้ นั จาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจพืน้ ฐานในเรื่ องนั้น เพราะความรู ้จะช่วยใน
การกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจง และจาแนกได้วา่ เรื่ องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร
มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดลาดับความสาคัญอย่างไร มีเรื่ องใดเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั และรู ้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดอะไร
การวิเคราะห์จะไม่สมเหตุสมผล และไม่มีคุณภาพ ถ้าหากไม่มีความรู ้ความเข้าใจ
ในเรื่ องนั้น โดยจาเป็ นต้องใช้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็ นองค์ประกอบในการคิด ถ้าหากขาดความรู ้
ก็ไม่สามารถวิเคราะห์เหตุผลได้วา่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
5.3.3 ช่างมอง ช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม
นักคิดเชิงวิเคราะห์จะต้องมีองค์ประกอบทั้งสามนี้ร่วมด้วย คือ ต้องเป็ นคนที่ช่างมอง
และสังเกต สามารถค้นพบความผิดปกติที่ซ่อนอยูท่ ่ามกลางสิ่งที่ดูอย่างผิวเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไร
ผิดปกติเกิดขึ้น ต้องเป็ นคนที่ช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไป แต่หยุดพิจารณา
ขบคิดไตร่ ตรอง และต้องการสืบสาวราวเรื่ องเพื่อหาคาตอบ และต้องเป็ นคนช่างถาม ชอบตั้งคาถาม
กับตัวเองและคนรอบข้างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพือ่ นาไปสู่การคิดเกี่ยวกับเรื่ องนั้นต่อไป
การตั้งคาถามจะนาไปสู่การสืบค้นความจริ ง และเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตอ้ งการวิเคราะห์
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ขอบเขตคาถามที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ จะยึดหลักการตั้งคาถามโดยใช้หลัก
5W 1H คือ ใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) เพราะเหตุใด (Why)
เพราะอะไร (How) อย่างไร
คาถามเหล่านี้อาจไม่จาเป็ นต้องใช้ทุกข้อ เพราะการตั้งคาถามมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้เกิด
ความชัดเจนครอบคลุม และตรงประเด็นที่เราต้องการสืบค้นจึงต้องเลือกใช้คาถามให้ตรงประเด็น
5.3.4 ความสามารถในการหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
นักคิดวิเคราะห์จะต้องมีความสามารถในการหาความเชื่อมโยง สัมพันธ์เชิงเหตุผล
สามารถค้นหาคาตอบได้วา่ สิ่งที่คิดมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องใด และเกี่ยวข้องอย่างไร เช่น
- สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์น้ ี
- อะไรเป็ นสาเหตุให้เกิดสิ่งนี้
- เรื่ องนั้นเชื่อมโยงกับเรื่ องนี้ได้อย่างไร
- เรื่ องนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องกันอย่างไร
- เมื่อเกิดเรื่ องนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
- องค์ประกอบใดบ้างที่นาไปสู่สิ่งนั้น
- วิธีการขั้นตอนทาให้เกิดสิ่งนี้
- สิ่งนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- แนวทางการแก้ไขปั ญหามีอะไรบ้าง
- ถ้าทาเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นอนาคต
การคิดวิเคราะห์จึงมุ่งหมายให้มีการคิดอย่างมีเหตุผลเชื่อมโยงกับเรื่ องที่เกิดขึ้นช่วยให้
รู ้ถึงข้อเท็จจริ ง รู ้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมาของเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าใจว่า
เรื่ องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เข้าใจว่าอะไรเป็ นอะไร ทาให้ได้ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นฐานของความรู ้
ในการนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ประเมินและตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
สุวทิ ย์ มูลคา (2547, หน้า 17) ได้กล่าวถึง การคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบที่สาคัญ
3 ประการ ดังนี้
1. สิ่งที่กาหนดให้ หมายถึง สิ่งสาเร็ จรู ปที่กาหนดให้วิเคราะห์ เช่น วัตถุ สิ่งของ
เรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อปรากฏต่าง ๆ เป็ นต้น
2. หลักการ หรื อกฎเกณฑ์ หมายถึง ข้อกาหนดสาหรับใช้แยกแยะส่วนประกอบ
ของสิ่งที่กาหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจาแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน หลักเกณฑ์
ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ที่ความคล้ายคลึง
หรื อขัดแย้งกัน เป็ นต้น
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3. การค้นหาความจริ ง หรื อความสาคัญ หมายถึง การพิจารณาส่วนประกอบ
ของสิ่งที่กาหนดให้ตามหลักการ หรื อกฎเกณฑ์ ทาการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพือ่ หาข้อสรุ ป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548, หน้า 52) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ตอ้ งการวิเคราะห์เพือ่ แปลความ
ของสิ่งนั้นขึ้นกับความรู ้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิง
วิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทาไม
(Why) อย่างไร (How)
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คาถาม) ค้นหาคาตอบได้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุ
ให้เรื่ องนั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่ องนี้ใครเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่ องนี้ส่งผลกระทบอย่างไร
มีองค์ประกอบใดบ้างที่นาไปสู่สิ่งนั้น มีวธิ ีการขั้นตอนการทาให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไข
ปั ญหาอย่างไรบ้าง ถ้าทาเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลาดับเหตุการณ์น้ ีดูวา่ เกิดขึ้นได้อย่างไร
เขาทาสิ่งนี้ได้อย่างไร สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
จากการศึกษาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์จะต้องประกอบไปด้วย ความสามารถในการตีความ มีความรู ้ความเข้าใจ
ในเรื่ องที่จะวิเคราะห์ มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม และมีความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทา
ให้สามารถวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้
5.4 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
คอทเทรล (Conttrel, 1999 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2554, หน้า 11) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
1. พิจารณารายละเอียดจากหลายมุมมองได้
2. ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดรอบคอบได้
3. ตรวจสอบการเรี ยงลาดับข้อความที่เป็ นเหตุเป็ นผลได้
4. มองหาเหตุผล หลักฐาน ข้อมูล และการลงสรุปทีเ่ ป็ นไปได้
5. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นในเรื่ องเดียวกันจากหลาย ๆ คนได้
6. สามารถมองเห็น และอธิบายได้วา่ ทาไมบุคคลต่าง ๆ จึงสรุ ปอะไรได้ตรงกัน
7. สามารถเสนอข้อโต้แย้ง แสดงความคิดเห็นให้เหตุผลได้

71
8. สามารถตรวจสอบข้อมูล หรื อสมมุติฐานที่แฝงเร้นได้
9. สามารถตรวจสอบได้วา่ เรื่ องที่อ่าน เรื่ องที่ฟัง มีความจงใจให้ผอู ้ ่านคล้อยตามหรื อไม่
สุวทิ ย์ มูลคา (2547, หน้า 23-24) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์สามารถจาแนก
เป็ น 3 ลักษณะดังนี้
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่สาคัญ
ของสิ่งของหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรื อ
เหตุการณ์ เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในหาความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญต่าง ๆ
โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรื อความแตกต่างระหว่าง
ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสาคัญ
ในเรื่ องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผอู ้ ่าน และรู ปแบบของภาษาที่ใช้
เป็ นต้น
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557, หน้า 24) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ สามารถ
จาแนกเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถในการจับประเด็นและเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ดี
2. สามารถจาแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งนั้น
3. จัดหมวดหมู่ของสิ่งที่แยกออกมาได้
4. มองเห็นความสัมพันธ์ และความสาคัญของรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี
5. มีความสามารถในการสรุ ป และประยุกต์ใช้สิ่งที่สรุ ปได้
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2554, หน้า 12) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
1. ระบุปัญหา ให้นิยาม ระบุความคิดรวบยอด บอกสาเหตุที่มาของปั ญหาต่าง ๆ ได้
2. อธิบายปั ญหา นิยามปั ญหา องค์ประกอบของปั ญหา และกาหนดสมมติฐานได้
หลากหลาย พร้อมระบุเหตุผลได้
3. จาแนกองค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา หรื อความคิดรวบยอดได้
4. บอกเหตุผลได้วา่ ทาไมปั ญหา หรื อความคิดรวบยอดมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการแก้ไข
5. ศึกษา ค้นคว้า ดาเนินการ และจัดลาดับความสาคัญของสาระข้อมูลได้
6. เลือกปั ญหา หรื อความคิดรวบยอดที่จาเป็ นและสาคัญที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขอย่างเหมาะสม
7. ตรวจสอบ จาแนก และจัดการกับข้อมูลที่ศึกษาได้
8. บอกวิธีการดาเนิ นการ วิธีการแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ได้
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9. เสนอวิธีการแก้ปัญหาได้หลาย ๆ วิธี
10. กาหนดเกณฑ์ การเลือกปั ญหาและการประเมินผลสาเร็จของงานได้
จากการศึกษาลักษณะของการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุ ปได้วา่ ลักษณะการคิดวิเคราะห์
ดังกล่าวจาเป็ นต้องมีฝึกฝนให้ผเู ้ รี ยน ยอมรับ เข้าใจ มองเห็นความสาคัญ ซึ่งจะต้องพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร
อะไรเป็ นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิดเพือ่ นาไปสู่การสรุ ป
การประยุกต์ใช้ ทานายหรื อคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
5.5 กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้ นั ผูส้ อนจะต้องมีกระบวนการ
เข้าไปฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์มีดงั นี้
1. กาหนดปั ญหา หรื อสิ่งที่นกั เรี ยนสนใจจะวิเคราะห์ ว่ามีปัญหาอะไรที่น่าสนใจ
มีขอบเขตที่จะศึกษาวิเคราะห์อย่างไร แค่ไหน กาหนดสิ่งที่สนใจศึกษาขึ้นมา
2. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์วา่ ต้องการวิเคราะห์เพือ่ อะไร เช่น เพือ่ หาสาเหตุ
เพือ่ หาข้อสรุ ป เพือ่ หาแนวทางแก้ไข เป็ นต้น
3. กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ โดยศึกษาทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ที่จะใช้
ในการวิเคราะห์
4. ดาเนินการวิเคราะห์ โดยนักเรี ยนฝึ กวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการในขั้นที่ 1-3
เป็ นกรอบในการวิเคราะห์
5. สรุ ปผล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ ซึ่งอาจสรุ ปในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้คิดเอง แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ให้เห็นตามแนวทาง หรื อเกณฑ์ที่กาหนดไว้
แล้วจึงนาเสนอผลการวิเคราะห์ โดยการนาเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ตามวิธีการที่นกั เรี ยน
ได้คิดเอง เช่น การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ การจัดทาเอกสารเผยแพร่ เป็ นต้น
เพ็ญศรี จันทร์ดวง (2545, หน้า 90) ได้อธิบายถึงขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ไว้
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดขอบเขต หรื อนิยามของสิ่งที่กาลังจะวิเคราะห์ให้ชดั เจนก่อนว่าจะวิเคราะห์
อะไร
2. กาหนดจุดมุ่งหมายให้ชดั เจนว่าจะวิเคราะห์ไปเพือ่ อะไร
3. พิจารณาหลักความรู ้ หรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้หลักการใดมาทาการวิเคราะห์
4. ใช้หลักความรู ้ให้ตรงกับเรื่ องที่จะวิเคราะห์เป็ นกรณี และจะต้องรู ้วา่ ควรจะวิเคราะห์
อย่างไร
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5. สรุ ป และรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็ นระเบียบ และมีความชัดเจนการจัดการเรี ยนรู ้
เพือ่ สร้างเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สานักงานการศึกษา (2549, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
พัฒนาการทางความคิดของผูเ้ รี ยนนั้น กิจกรรมการเรี ยนการสอนควรมีลกั ษณะที่เป็ นรู ปธรรม
เช่น การใช้เกม การเรี ยนโดยค้นพบ เป็ นต้น การสอนจาเป็ นต้องอาศัยกระบวนการแก้ปัญหา
ซึ่งผูส้ อนจะต้องมีความยืดหยุน่ และมีความรู ้อย่างยิง่ นอกจากนี้ผสู ้ อนควรดาเนินการจัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
1. ก่อนเริ่ มจัดกิจกรรม ผูส้ อนควรจัดเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ล่วงหน้าเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กลวิธี กฎ และขั้นตอนการดาเนินการแก้ปัญหาที่ใช้ทกั ษะการคิด
วิเคราะห์
2. ระหว่างจัดกิจกรรม ผูส้ อนมีบทบาทชักชวนให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การปฏิบตั ิกิจกรรมกับเพือ่ น ๆ กลุ่มอื่นโดยนาเสนอว่ากลุ่มของตนมีแนวคิด
ความรู ้สึก การวิเคราะห์วจิ ารณ์ การดาเนินงาน และผลงานของตน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของเพือ่ นกลุ่มอื่น
3. หลังปฏิบตั ิกิจกรรม ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของกลวิธีที่ใช้ และการปฏิบตั ิตามกฎ หรื อกลวิธีทางเลือกต่าง ๆ เพือ่ นาไปสู่
การประยุกต์ใช้ในอนาคต
สุวฒั น์ วิวฒั นานนท์ (2550, หน้า 58-60) ได้เสนอเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการคิด
ไว้ดงั นี้
1. เทคนิคการใช้คาถาม เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ มากขึ้น
กว่าเดิม ผูส้ อนทาความเข้าใจการคิดในลักษณะต่าง ๆ และตั้งคาถามเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนคิดในลักษณะ
นั้น ๆ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอย่างมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดลึกซึ้ง
คิดกว้างและไกล
2. การระดมสมอง เพือ่ ช่วยให้ได้ความคิดจานวนมาก มาใช้ในการคิดแบบต่าง ๆ
เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ผูส้ อนชี้แจงปั ญหาอย่างละเอียด และให้สมาชิกคิดวิธี
แก้ปัญหา โดยไม่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์ความคิดทั้งของตนเองและผูอ้ ื่นพยายามหาคาตอบที่แปลก
แตกต่างกันออกไปเพือ่ ให้ได้คาตอบมากที่สุด
3. เทคนิคการใช้สมุดบันทึกและแผ่นป้ายนิเทศ เพือ่ ช่วยในการรวบรวมข้อมูล
และแนวทางแก้ปัญหา ทาให้การคิดแก้ปัญหามีความรอบคอบและละเอียดยิง่ ขึ้น
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4. เทคนิคการใช้หมวกความคิดหกใบ (De Bono) เพือ่ ใช้ให้มีการคิดในแง่มุม
ที่หลากหลาย และช่วยให้การคิดมีความรอบคอบมากขึ้น ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น 6 แบบ
ตามความหมายของสีหมวก ได้แก่ สีขาวแทนความคิดที่เป็ นกลางไม่มีอคติ สีแดงแทนความคิด
ที่เป็ นความรู ้สึก และอารมณ์ตา่ ง ๆ ทั้งทางบวกและลบ สีดาแทนความคิดในด้านลบ สีเหลืองแทน
ความคิดด้านบวก สีเขียวแทนความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ เป็ นไปได้ สีน้ าเงินแทน
การควบคุมกลุ่มให้ดาเนินการคิดไปได้ดว้ ยดี
จากการศึกษากระบวนการเรี ยนการสอนเพือ่ ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุ ปได้วา่
กระบวนการเรี ยนการสอนเพือ่ ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ได้มีรูปแบบและเทคนิควิธีการที่หลายหลาก
โดยผูส้ อนจะใช้คาถามที่ทาให้ผเู ้ รี ยนนั้นเกิดข้อสงสัยขึ้นมา หรื อเกิดปั ญหาขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
เพือ่ ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิดตลอดเวลา หรื อมอบหมายงานต่าง ๆ ก็สามารถทาให้เกิด
การเสริ มสร้างความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนได้ โดยผูส้ อนควรเลือกรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และให้สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถเสริ มสร้าง
ความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
5.6 การวัดและประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์
ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 169) ได้ให้แนวทางในการวัดและประเมินความสามารถ
การคิดไว้เป็ น 2 แนวทาง ดังนี้
1. วัดโดยใช้แบบวัดมาตรฐาน และพัฒนาเป็ นการวัดความสามารถของสมองสู่การวัด
ผลสัมฤทธิ์บุคลิกภาพ ความถนัด และความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการคิด
จากการสังเกต การเปรี ยบเทียบ การคิดคล่อง เป็ นต้น
แบบวัดมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิด แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 แบบวัดการคิดทัว่ ไป มุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถในการคิดอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการใช้ความรู ้ทวั่ ไป ส่วนใหญ่เป็ นแบบเลือกตอบ
1.2 แบบวัดความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ มุ่งวัดความสามารถในการคิด
เฉพาะแบบที่แสดงถึงลักษณะของการคิด เช่น การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การประเมินข้อมูลที่ได้
2. วัดจากการปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการวัดทักษะการคิดซับซ้อนในการปฏิบตั ิงาน ความร่ วมมือ
ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง สาหรับเทคนิคการวัดอาจใช้การสังเกต สภาพงาน
ที่ปฏิบตั ิ เช่น จากการเขียนเรี ยงความ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ การรวบรวมงานในแฟ้ม
สะสมงาน
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5.7 ประโยชน์ ของการคิดวิเคราะห์
สุวทิ ย์ มูลคา (2547, หน้า 39) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดงั นี้
5.7.1 ช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริ ง รู ้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมา
เป็ นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู ้วา่ เรื่ องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างทาให้ได้ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นฐาน
ความรู ้ในการนาไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา การประเมิน และการตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
5.7.2 ช่วยให้สารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏ และไม่ด่วนสรุ ป
ตามอารมณ์ ความรู ้สึกหรื ออคติ แต่สืบค้นตามหลักและเหตุผล ข้อมูลที่เป็ นจริ ง
5.7.3 ช่วยให้ไม่ด่วนสรุ ปสิ่งใดง่าย ๆ แต่สื่อสารตามความเป็ นจริ ง ขณะเดียวกัน
จะช่วยให้ไม่หลงเชื่อข้ออ้างที่เกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผล และปั จจัยเฉพาะ
ในแต่ละกรณี ได้
5.7.4 ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือน ทาให้สามารถมองได้อย่าง
ครบถ้วนในแง่มุมอื่น ๆ ที่มีอยู่
5.7.5 ช่วยพัฒนาการสังเกต หาความแตกต่างของสิ่งที่ปรากฏพิจารณาตามความ
สมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินสรุ ปสิ่งใดลงไป
5.7.6 ช่วยฝึ กการหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กบั สิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น โดยไม่พ่งึ พิง
อคติที่ก่อตัวอยูใ่ นความทรงจา ทาให้สามารถประเมินสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสมจริ ง
5.7.7 ช่วยประมาณความน่าจะเป็ น โดยสามารถใช้ขอ้ มูลพื้นฐานที่เรามีวเิ คราะห์
ร่ วมกับปั จจัยอื่น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น อันจะช่วยในการคาดการณ์ความน่าจะเป็ นได้
สมเหตุสมผลมากกว่า
จากการศึกษาประโยชน์ของทักษะการคิดวิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่
การคิดวิเคราะห์ช่วยให้รู้ขอ้ เท็จจริ ง ช่วยให้ไม่ด่วนสรุ ปสิ่งได้ง่ายๆ ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญ
อื่น ๆ ช่วยพัฒนาความเป็ นคนช่างสังเกต ช่วยหาเหตุผลที่สมเหตุสมผล และช่วยประมาณการความ
น่าจะเป็ น และช่วยให้เกิดความรู ้ที่แท้จริ ง

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
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6.1 งานวิจัยในประเทศ
ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา (2547) ได้วจิ ยั เพือ่ พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เรื่ อง ร่ างกายมนุษย์
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 101 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 51 คน
และกลุ่มควบคุม 50 คน โดยกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการที่เน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ส่ วนกลุ่มควบคุมจะสอนด้วยวิธีปกติ
ในส่วนเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน แบบวัดสังคมมิติ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้แบบ
เชิงรุ ก เรื่ อง ร่ างกายมนุษย์ อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมมาก 2) นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรม
การเรี ยนการสอน และขั้นตอนการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70) และปฏิสมั พันธ์ในการทางานร่ วมกันของ
นักเรี ยนมีการพัฒนาที่ดีข้ นึ 4) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรี ยนรู ้ กล่าวคือ คะแนนผล
การทดสอบภายหลังเรี ยน 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างจากหลังจบการเรี ยนทันที
วันเพ็ญ คาเทศ (2549) ศึกษาพัฒนาการทางความสามารถในการเขียนอนุเฉท
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยาของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนชีววิทยา โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
เชิงรุ กของเลสไล ดี ฟิ งค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 จานวน 2 ห้องเรี ยน โดยกาหนดให้เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 40 คน
เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของเลสไล ดี ฟิ งค์ และกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน เรี ยนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการเขียน
อนุเฉท และแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยา ซึ่งผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนกลุ่ม
ที่เรี ยนชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของเลสไล ดี ฟิ งค์ มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการสัมพัทธ์
ทางความสามารถในการเขียนอนุเฉท ในแต่ละช่วงพัฒนาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของเลสไล ดี ฟิ งค์
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ ร้อยละ 70 และ 3) นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยน
ชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของเลสไล ดี ฟิ งค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยา
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และสูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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พรรณิ ภา กิจเอก (2550, หน้า 79-81) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จังหวัด
ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 จานวน 103 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง
จานวน 50 คน ทาการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และกลุ่มควบคุม จานวน 53 คน
ทาการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบวัดเจตคติ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติที่มีต่อ
วิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วทัญญ วุฒิวรรณ์ (2553, หน้า 73-75) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ ก ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ กสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ กสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
ยุวดี ใจเดี่ยว (2553) ศึกษาการพัฒนาความเข้าใจและความคงทนของความรู ้
เรื่ อง ความดันและพลศาสตร์ของไหล โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน 43 คน
โรงเรี ยนพังเคนพิทยา อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กที่จดั ขึ้นประกอบด้วย เรื่ อง ความดัน หลักของแบร์นูลลี
การประยุกต์ใช้หลักของแบร์นูลลี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
แบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาฟิ สิกส์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเฉลี่ยเท่ากับ .69 อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักเรี ยนมีความรู ้ที่คงทนที่ระดับนัยสาคัญ .05 และมีเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาฟิ สิกส์ในระดับดี
ศราวุฒิ ขันคาหมื่น (2553) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยเปรี ยบเทียบความคงทน
การเรี ยนรู ้วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง สภาพสมดุล ระหว่างการเรี ยนรู ้เชิงรุ กกับการเรี ยนแบบเดิม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้องเรี ยนพิเศษคณิ ตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ จานวน
74 คน เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 39 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 35 คน รู ปแบบการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ในงานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้แบบจับคู่ร่วมคิด และห้องปฏิบตั ิการแห่งการค้นพบ

78
(Discovery lads) ด้วยวงจรการเรี ยนรู ้แบบ PODS (Predict-Observe-Discuss-Synthesis) เครื่ องมือ
ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้เชิงรุ กนี้ทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนเพิม่ ขึ้น
โดยกลุ่มนักเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้เชิงรุ กมีความสนใจในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่เรี ยนแบบเดิมมีความ
สนใจในระดับต่า นอกจากนี้นกั เรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้เชิงรุ กมีความคงทนในการเรี ยนรู ้สูงกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงแสดงให้เห็นว่า
การเรี ยนรู ้เชิงรุ กช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ดีกว่าการเรี ยนรู ้แบบเดิม
ดวงใจ บุตรดี (2556) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการเสริ มสร้างความเข้าใจ เรื่ อง โมเมนตัม
และการชน โดยการเรี ยนรู ้เชิงรุ กมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก เรื่ อง โมเมนตัม
และการชน ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยน
เพิม่ ขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนร้อยละ 19.85 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สัญจกร ทองเรื อง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาแนวคิดและทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่ อง งานและพลังงาน โดยใช้ใบกิจกรรมเชิงรุ ก ซึ่งในใบกิจกรรมเชิงรุ กประกอบด้วยสถานการณ์
ตรวจสอบแนวคิด แนวคิดหลัก กราฟไดอะแกรม ตัวอย่างการคานวณ และแบบฝึ กทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเคียนซาพิทยาคม ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จานวน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ใบกิจกรรมเชิงรุ ก แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยอาศัยแนวคิดการจดคาบรรยาย แบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิด เรื่ อง งาน
และพลังงาน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ค่าที และ normalized gain ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน เรื่ อง งานและพลังงาน โดยใช้
ใบกิจกรรมเชิงรุ ก มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนรายชั้นเฉลี่ยของแบบทดสอบแบบปรนัยเท่ากับ 0.31 อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (medium gain) และมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนรายชั้นเฉลี่ยของแบบทดสอบแบบ
อัตนัยเท่ากับ 0.22 อยูใ่ นระดับต่า (low gain) แสดงว่า การใช้ใบกิจกรรมเชิงรุ กช่วยพัฒนาแนวคิด
และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนได้
ชลาธร วิเชียรรัตน์ (2558) ได้ทาการวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี
และการคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมี เรื่ อง อนุพนั ธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะ และศึกษาเจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
พนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มที่ 1 จานวน 42 คน สอนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
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และกลุ่มที่ 2 จานวน 45 คน สอนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะ ในส่วนเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาเคมีโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก 2) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้วชิ าเคมีโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู ้วชิ าเคมี 4) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมี 5) แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี
ซึ่งผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เชิงรุ กสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) การคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมีของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กสูงกว่านักเรี ยน
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมีของนักเรี ยน หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมีของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) เจตคติ
ต่อวิชาเคมีหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กอยูใ่ นระดับดี
ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558) ได้ศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning เพือ่ พัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพ
ชุดการสอน เรื่ อง คลื่นไหวสะเทือน โดยรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น ชุดที่ 1 เรื่ อง คลื่นกล
และชนิดของคลื่น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 75/76 ชุดที่ 2 เรื่ อง คลื่นกับโครงสร้างของโลก
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76/77 ซึ่งสู งกว่าร้อยละ75/75 ตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ และจากการวิเคราะห์
คะแนนแบบทดสอบ ผลจากวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอน เรื่ อง คลื่นไหว
สะเทือน โดยรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอน
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รณรงค์ ขันแข็ง (2559) ได้สร้างบทเรี ยนบูรณาการแบบสอดแทรก เรื่ อง เวกเตอร์
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ซึ่งได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และศึกษาประสิทธิผล
การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการเชื่อมโยง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ จานวน 21 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
1) บทเรี ยนบูรณาการแบบสอดแทรก เรื่ อง เวกเตอร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง เวกเตอร์ ที่ออกแบบให้สามารถใช้วดั ทักษะในการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ควบคู่ไปด้วยได้
ซึ่งผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรี ยนมีค่าเท่ากับ 65.95/72.28 สูงกว่าเกณฑ์ 60/60
ที่กาหนดไว้ 2) คะแนนหลังเรี ยนสูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าร้อยละ 72.28 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01 และ 4) ประสิทธิผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุดารัตน์ เกียรติจรุ งพันธ์ (2559) ศึกษาการเกิดมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 34 คน โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1) มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning)
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning)
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จุฑามาศ บุญทวี (2560) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น
วิชาชีววิทยา เรื่ อง การสืบพันธุแ์ ละการเจริ ญเติบโตของสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพกาหนดเกณฑ์ 75/75
ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 เปรี ยบเทียบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 จานวนนักเรี ยน 34 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2559 โรงเรี ยนท่าขอนยางพิทยาคม อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 3) แบบทดสอบ
วัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้วชิ าชีววิทยาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบ
กระตือรื อร้นมีประสิทธิภาพ (E/E) เท่ากับ 78.08/77.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กาหนดไว้ ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีค่าเท่ากับ 0.5590 นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 การคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรี ยนสูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ลัดดาวัลย์ สาระภัย (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้วชิ าชีววิทยา เรื่ อง การสังเคราะห์แสง โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น กลุ่มตัวอย่าง
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เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 17 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โรงเรี ยนรังษีวทิ ยากร อาเภอน้ ายืน กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
กลุ่ม 9 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผน
การจัดการเรี ยนรู ้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบกระตือรื อร้น ซึ่งผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น เรื่ อง การสังเคราะห์
แสง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E,E) เท่ากับ 77.90/77.94 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (70/70)
2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น เรื่ อง การสังเคราะห์แสง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 77.94 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
3) นักเรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสังเคราะห์แสง โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น
โดยรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 2.70, SD = 0.08) 4) มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.58 , SD = 0.33)
6.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
จูส และลินน์ (Joos & Lynn, 2007) ได้ทาการศึกษาโดยใช้การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
เชิงรุ กแทนการสอนแบบบรรยายในวิชาชีววิทยาขั้นสูง ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยทั้งก่อนและหลัง
การทดลองจะต้องมีคาถาม และมีการออกแบบการทดลองที่ครอบคลุมหัวข้อที่จะเรี ยน ประเมินผล
การศึกษาจากการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รวมทั้งหาจุดเด่นและข้อจากัดของ
การเรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์แบบเชิงรุ ก ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการจัดการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์แบบเชิงรุ ก นักเรี ยนเกิดมโนทัศน์ทางวิชาวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
ทั้งนี้การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างกระตือรื อร้นสามารถนาข้อดีและข้อจากัดของกิจกรรม
ทดลองมาอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งทาการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
โคเมีย และไรอัน (Comla & Ryan, 2006) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้ในการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้บทละคร การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ ก การเรี ยนรู ้
จากการเคลื่อนไหว การเรี ยนจากสัญลักษณ์ การเรี ยนจากการเล่น การเรี ยนโดยใช้บทบาททางสังคม
และการศึกษาทางกายภาพ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์เพิม่ สูงขึ้น
2) นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์เพิม่ มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า การเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์เชิงรุ กมีระดับสูงขึ้นทางด้านปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ความสามารถในการแก้ปัญหา
การทางานกลุ่ม การระดมพลังสมอง ความสัมพันธ์ในห้องเรี ยนดีข้ นึ และทักษะทางด้านเจตคติ
ของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยความสนุกสนาน
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อะคิโนกลู และแทนโดแกน (Akinoglu & Tandogan, 2006) จากมหาวิทยาลัยมาร์มารา
อิสตันบูล ประเทศตุรกี ศึกษาผลที่เกิดจากการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เชิงรุ กในการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดรวบยอด
ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรี ยนเกรด 7 โรงเรี ยนรัฐบาลในอิสตันบูล
ประเทศตุรดี ดาเนินการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิด
รวบยอด เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองมี 3 ประเภท คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบแบบปลายเปิ ด และแบบทดสอบวัดเจตคติทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการทดลองพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างกระตือรื อร้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มควบคุมหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
อย่างเชิงรุ กดีข้ นึ มีเจตคติทางบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
เพิม่ มากขึ้น ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ใช้คาถามปลายเปิ ดเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
พบว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ กมีมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้น สามารถนาความรู ้ทไี่ ด้จากการเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ดียงิ่ ขึ้น
โซโกเลิฟ และบลังก์ (Sokolove & Blunck, 2008) จากมหาวิทยาลัยแมรี่ แลนด์ ได้ศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ ก โดยเปรี ยบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมในวิชาชีววิทยา
วัตถุประสงค์ในการวิจยั เพือ่ ให้การจัดการเรี ยนสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรี ยนที่ใหญ่ให้มีความ
ตื่นเต้น สนุกสนาน และสามารถดึงความสนใจของนักเรี ยนให้เกิดความกระตือรื อร้น และเพือ่
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
เชิงรุ กกับวิธีสอนแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ กมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้ทาให้นกั เรี ยนเกิดแรงกระตุน้ ความสนใจ อยากรู ้ และมีความตั้งใจ
เรี ยนเพิม่ มากขึ้นเมื่อเรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ ก
จากการศึกษางานวิจยั ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กจะส่งผลให้นกั เรี ยน
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น และช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กจะทาให้การเรี ยนรู ้น่าสนใจมากขึ้น มีความกระตือรื อร้น
และมีความกล้าแสดงออก ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากยิง่ ขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
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จากประสบการณ์โดยตรงและจากการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง นอกจากนี้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กยังช่วยให้นกั เรี ยน
มีความรับผิดชอบร่ วมกันในการเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2. รู ปแบบการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
4. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ปี การศึกษา 2563 จานวน 2 ห้องเรี ยน
จานวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรี ยน
โดยการสุ่มห้องเรี ยนด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน 44 คน
และเป็ นห้องเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคละกันประกอบไปด้วยนักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญา
สูง ปานกลาง และต่า

รูปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งการทดลอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และการคิดวิเคราะห์ ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest
Design (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้
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ตารางที่ 3-1 แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

E

O1

X1

O2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทน กลุ่มทดลอง
O1
แทน การทดสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
O2
แทน การทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
X1
แทน การสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ ก

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์

การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เรื่ อง งานและพลังงาน
มีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา โดยอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
1.2 ศึกษาแนวทางและวิธีการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพือ่ กาหนดขั้นตอน
การจัดกิจกรรม
1.3 วิเคราะห์เนื้อหา ผลการเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้วิชาฟิ สิกส์ จากกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พุทธศักราช 2562 โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา โดยกาหนด
เนื้อหา เรื่ อง งานและพลังงาน แบ่งเป็ นเนื้อหา 6 เรื่ อง ใช้เวลาในการวิจยั 18 คาบ โดยทดสอบ
ก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน จานวน 4 คาบ และดาเนินการทดลองจานวน 14 คาบ
คาบละ 50 นาที ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-2

2

วิเคราะห์และคานวณงานของแรงคง
ตัว จากสมการและพืน้ ที่ใต้กราฟ

แผนการ
จัดการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้
1
วิเคราะห์และคานวณงานของแรงคง
ตัว จากสมการและพืน้ ที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ตาแหน่งรวมทั้งอธิบายและคานวณ
กาลังเฉลี่ย

1. กาลัง
2. กาลังเฉลี่ย

1. ความหมายของงาน
2. องค์ประกอบของการ
เกิดงาน
3. งานเนื่องจากแรงคงตัว
4. งานเนื่องจากแรงไม่
คงตัว

สาระการเรียนรู้

2
วิเคราะห์วดิ ีโอ

- การเรี ยนรู ้แบบ

1. อธิบายความหมายของกาลัง
และกาลังเฉลี่ย
2. คานวณกาลังเฉลี่ย

เวลา
(คาบ)
2

การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก

1. อธิบายความหมายของานใน - การเรี ยนรู ้แบบ
วิชาฟิ สิกส์
แผนผังความคิด
2. วิเคราะห์และคานวณงานของ
แรงคงตัวจากสมการและพืน้ ที่ใต้
กราฟระหว่างแรงกับตาแหน่ง
3. อธิบายความหมายของงานที่มี
ค่าเป็ นบวก เป็ นลบ หรื อเป็ นศูนย์
4. วิเคราะห์และคานวณงานของ
แรงไม่คงตัวจากพืน้ ที่ใต้กราฟ
ระหว่างแรงกับตาแหน่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ตารางที่ 3-2 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง งานและพลังงาน

86

3

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

อธิบายและคานวณพลังงานจลน์
1. พลังงานจลน์
พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหา
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงาน
จลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริ ง
กับระยะที่สปริ งยืดออก
และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
กับพลังงานศักย์ยดื หยุน่ รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของ
แรงลัพธ์ และพลังงานจลน์ และ
คานวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตาแหน่ง
รวมทั้งอธิบายและคานวณกาลังเฉลี่ย

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

แผนผังความคิด

- การเรี ยนรู ้แบบ

การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก

1. อธิบายความหมายและคานวณ -การทดลอง
พลังงานจลน์
2. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของ
แรงลัพธ์กบั พลังงานจลน์
3. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎี
บทงาน-พลังงานจลน์ในการ
แก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

2

เวลา
(คาบ)
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แผนการ
จัดการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้
4
อธิบายและคานวณพลังงานจลน์
พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหา
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
กับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริ ง
กับระยะที่สปริ งยืดออก
และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
กับพลังงานศักย์ยดื หยุน่ รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์
และคานวณงานที่เกิดขึ้น
จากแรงลัพธ์

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและ
คานวณพลังงานศักย์โน้มถ่วง
2. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของ
แรงลัพธ์กบั พลังงานศักย์
3. อธิบายความหมายละคานวณ
พลังงานศักย์ยดื หยุน่
4. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของแรงที่ใช้ดึงสปริ งกับระยะที่
สปริ งยืดออกและความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
ยืดหยุน่
5. อธิบายความหมายและ
คานวณพลังงานกล

สาระการเรียนรู้
1. พลังงานศักย์
2. พลังงานศักย์โน้มถ่วง
3. พลังงานศักย์ยดื หยุน่
4. พลังงานกล

-การทดลอง

การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก
4

เวลา
(คาบ)
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แผนการ
จัดการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้
5
อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
รวมทั้งวิเคราะห์และคานวณ
ปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

1.กฎการอนุรักษ์
พลังงาน

สาระการเรียนรู้
2

การจัดการเรียนรู้ เวลา
แบบเชิงรุก
(คาบ)

1. อธิบายความหมายของแรง - เดินชม
อนุรักษ์
แลกเปลี่ยน
2. จาแนกแรงอนุรักษ์กบั แรง เรี ยนรู ้
ไม่อนุรักษ์
3. วิเคราะห์และอภิปรายเพือ่
สรุ ปเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์
พลังงานกล
4. จาแนกสถานการณ์ที่มีการ
อนุรักษ์พลังงานกลกับ
สถานการณ์ทไี่ ม่มีการอนุรักษ์
พลังงานกล
5. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องแรง
อนุรักษ์และกฎการอนุรักษ์
พลังงานกลในการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

89

แผนการ
จัดการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้
6
อธิบายการทางานประสิทธิภาพ
และการได้เปรี ยบเชิงกล
ของเครื่ องกลอย่างง่ายบางชนิด
โดยใช้ความรู ้เรื่ อง งาน
และสมดุลกล รวมทั้งคานวณ
ประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบ
เชิงกล

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและ
คานวณประสิทธิภาพของ
เครื่ องกลอย่างง่าย
2. อธิบายการทางานของ
เครื่ องกลอย่างง่ายโดยใช้
ความรู ้เรื่ องงานและสมดุลกล
3. อธิบายความหมายและ
คานวณการได้เปรี ยบเชิงกล
ของเครื่ องกลอย่างง่าย

สาระการเรียนรู้
1. เครื่ องกล
2. การได้เปรี ยบเชิงกล
3. ประสิทธิภาพของ
เครื่ องกล

เวลา
(คาบ)
2

14

การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก
- การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
- การเรี ยนรู ้แบบ
วิเคราะห์วดิ ีโอ
-เกม

รวม
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1.4 ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาฟิ สิกส์เพิม่ เติมโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง จานวน 6 แผน ทั้งหมด 14 คาบ ซึ่งโครงสร้างของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แต่ละแผน ประกอบด้วย
1.4.1 ผลการเรี ยนรู ้
1.4.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.4.3 สาระสาคัญ
1.4.4 สาระการเรี ยนรู ้ (เนื้อหา)
1.4.5 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งประกอบได้ดงั นี้
1.4.5.1 ขั้นเร้าความสนใจ
1.4.5.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4.5.3 ขั้นอภิปรายและสรุ ป
1.4.5.4 ขั้นไตร่ ตรองสะท้อนคิด
1.4.6 สื่อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
1.4.7 การวัดและประเมินผล
1.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสร็ จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพือ่ พิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้รวมทั้งความ
สอดคล้องระหว่างสาระการเรี ยนรู ้ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเวลาเรี ยนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก รวมถึงเครื่ องมือการประเมินตามสภาพจริ ง และสื่อการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
และนาไปแก้ไขปรับปรุ ง
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และด้านการวัด
ประเมินผล เพือ่ ตรวจสอบและประเมินค่าความเหมาะสมของเนื้อหา และกิจกรรม ซึ่งองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ สาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู ้ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่อการเรี ยน
และการวัดและประเมินผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในการประเมินความเหมาะสมโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประกอบค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่ งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
เป็ นแบบการจัดอันดับคุณภาพ โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในการประเมินดังนี้
การประเมินความเหมาะสม ใช้เปรี ยบเทียบกับมาตราในแบบสอบถาม โดยนาคาตอบ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ค่าน้ าหนักเป็ นคะแนน ดังนี้
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คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ซ่ ึงใช้แนวคิดของพื้นที่
ใต้โค้งปกติ (ไชยยศ เรื องสุ วรรณ, 2548, หน้า 138) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
การกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถ้าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
ผูเ้ ชี่ยวชาญตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543
หน้า 117) จะถือว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพเหมาะสมในเบื้องต้น สาหรับในงานวิจยั นี้
พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก มีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้อยูร่ ะหว่าง 4.20-4.27 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
(ดังภาคผนวก ข หน้า 143-154)
1.7 ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในประเด็นที่ยงั ไม่ผา่ นเกณฑ์ และนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง งานและพลังงาน ไปเข้าตรวจสอบ
จริ ยธรรมต่อไป
1.8 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ที่ผา่ นการปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 46 คน โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนด้วยตนเอง เพือ่ ตรวจสอบความเป็ นไปได้
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และบันทึกปั ญหาข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่พบแล้วนามาแก้ไข
และปรับปรุ งก่อนนาไปใช้จริ ง
1.9 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุ งแก้ไข และจัดพิมพ์
เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพือ่ นาไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 จานวน 44 คน
โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ต่อไป
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ มีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากเอกสาร เทคนิคการวัดผล และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้วิชาฟิ สิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง งานและพลังงาน
2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพสิ ัย
6 ด้าน ตามรู ปแบบของบลูม และคณะฉบับปรับปรุ ง (Bloom, 2001 อ้างถึงใน พิศิษฐ ตัณฑวณิ ช,
2557) ได้แก่ 1) การจา 2) ความเข้าใจ 3) การปรับใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การประเมิน
และ 6) การสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 การกาหนดจานวนแบบทดสอบที่ตอ้ งการให้สอดคล้องระหว่างสาระการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1. อธิบายความหมาย
ของงานในวิชาฟิ สิกส์
2. วิเคราะห์และคานวณ
งานของแรงคงตัว
จากสมการและพื้นที่ใต้
กราฟระหว่างแรง
กับตาแหน่ง

นาไปใช้ จริง

- ความหมาย
ของงาน
- องค์ประกอบ
ของการเกิด
งาน
- งานเนื่องจาก
แรงคงตัว
- งานเนื่องจาก
แรงไม่คงตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจา
ความเข้ าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้ างสรรค์
างสรรค์
การสร้รวม

สาระ
การเรียนรู้

รว
ม

จานวนข้ อสอบ (ข้ อ)

2 2
(1) (1)

4

2

2

1

2
(1)
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

สาระ
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจา
ความเข้ าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้ างสรรค์
างสรรค์
การสร้รวม
จริงา
นาไปใช้การจ

จานวนข้ อสอบ (ข้ อ)

3. อธิบายความหมายของงาน
ที่มีค่าเป็ นบวก เป็ นลบ หรื อเป็ น
ศูนย์

- กาลัง
- กาลังเฉลี่ย

4. วิเคราะห์และคานวณงาน
ของแรงไม่คงตัวจากพื้นที่ใต้
กราฟระหว่างแรงกับตาแหน่ง
5. อธิบายความหมายของกาลัง
และกาลังเฉลี่ย

2
(1)

2
(1)
2
(1)

6. คานวณกาลังเฉลี่ย
- พลังงานจลน์ 7. อธิบายความหมาย
และคานวณพลังงานจลน์
8. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ของแรงลัพธ์กบั พลังงานจลน์
9. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎี
บทงาน-พลังงานจลน์
ในการแก้ปัญหา

2 1

2
(1)

2 1

2
(1)
2
(1)
2
(1)
2
(1)

4

2

2

1

4

2

2

1

2 2
(1)

1
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

สาระ
การเรียนรู้
- พลังงานศักย์
- พลังงานศักย์
โน้มถ่วง
- พลังงานศักย์
ยืดหยุน่
- พลังงานกล

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจา
ความเข้ าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้ างสรรค์
างสรรค์
การสร้รวม
จริงา
นาไปใช้การจ
การจา

จานวนข้ อสอบ (ข้ อ)

10. อธิบายความหมาย
และคานวณพลังงานศักย์
โน้มถ่วง

2 2
(1) (1)

11. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ของแรงลัพธ์กบั พลังงานศักย์
12. อธิบายความหมายและ
คานวณพลังงานศักย์ยดื หยุน่

2
(1)

2
(1)

2
(1)

13. ทดลองเพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของแรงที่ใช้ดึงสปริ งกับระยะที่
สปริ งยืดออกและความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานศักย์
ยืดหยุน่

- กฎการ
อนุรักษ์
พลังงาน

4 2

2

1

4

2

2 2
(1)

1

14. อธิบายความหมาย
และคานวณพลังงานกล

2 2
(1) (1)

4

2

15. อธิบายความหมายของแรง
อนุรักษ์

2
(1)

2

1
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

จุดประสงค์การเรียนรู้

16. จาแนกแรงอนุรักษ์กบั แรง
ไม่อนุรักษ์

2
(1)

2

1

17. วิเคราะห์และอภิปราย
เพือ่ สรุ ปเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์
พลังงานกล

2
(1)

2

1

2

1

2
(1)

2

1

20. อธิบายความหมาย
และคานวณประสิทธิภาพ
ของเครื่ องกลอย่างง่าย

2 2
(1) (1)

4

2

21. อธิบายการทางาน
ของเครื่ องกลอย่างง่ายโดยใช้
ความรู ้เรื่ องงานและสมดุลกล

2
(1)

2

1

18. จาแนกสถานการณ์
ที่มีการอนุรักษ์พลังงานกล
กับสถานการณ์ทไี่ ม่มี
การอนุรักษ์พลังงานกล

2
(1)

19. ประยุกต์ใช้ความรู ้ เรื่ อง แรง
อนุรักษ์และกฎการอนุรักษ์
พลังงานกลในการแก้ปัญหา
- เครื่ องกล
- การได้เปรี ยบ
เชิงกล
- ประสิทธิภาพ
ของเครื่ องกล

การจา
การจา

สาระ
การเรียนรู้

การจา
ความเข้ าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้ างสรรค์
างสรรค์
การสร้รวม
จริาง
นาไปใช้
การจ

จานวนข้ อสอบ (ข้ อ)
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

สาระ
การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

22. อธิบายความหมาย
และคานวณการได้เปรี ยบเชิงกล
ของเครื่ องกลอย่างง่าย
รวม
หมายเหตุ : ตัวเลขที่อยูใ่ นวงเล็บ
ตัวเลขที่ไม่ได้อยูใ่ นวงเล็บ

การจา
ความเข้ าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้ างสรรค์
างสรรค์
การสร้รวม
จริงา
นาไปใช้การจ
การจา
การจา

จานวนข้ อสอบ (ข้ อ)

2 2
(1) (1)

4 2

8 16 20 8 4 4 60 30
(4) (8) (10) (4) (2) (2)
หมายถึง จานวนข้อของแบบทดสอบที่ตอ้ งการใช้จริ ง
หมายถึง จานวนข้อของแบบทดสอบที่สร้างขึ้น

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ต้องการใช้จริ ง 30 ข้อ
ให้ครอบคลุมกับเนื้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยให้มีสดั ส่วนจานวนข้อในแต่ละจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ตรงตามตารางวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3-3
2.5 นาแบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู ้
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้กบั พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดของข้อคาถามในแต่ละข้อ รวมทั้ง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วจึงนาเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2.6 นาแบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านเนื้อหาฟิ สิกส์ และด้าน
การวัดประเมินผล เพือ่ ตรวจสอบและประเมินค่าความเหมาะสมและความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบทดสอบเป็ นรายข้อกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
(สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 108) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
-1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
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2.7 นาแบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วพิจารณาเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ .50 ขึ้นไป (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 108) ซึ่งถือว่าเป็ น
แบบทดสอบที่มีความสอดคล้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แต่หากมีค่า
ต่ากว่าผูว้ จิ ยั จะต้องดาเนินการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพือ่ ให้ได้แบบทดสอบ
ที่มีคุณภาพมากขึ้น สาหรับในงานวิจยั นี้ พบว่า ผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 สามารถ
นาไปใช้ได้ (ดังภาคผนวก ข หน้า 155-157)
2.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ ที่ปรับปรุ งแก้ไข
เรี ยบร้อยแล้วตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปเข้าตรวจสอบจริ ยธรรม เมื่อผ่าน
การตรวจสอบจริ ยธรรมเรี ยบร้อยแล้วนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 46 คน โรงเรี ยนดาราสมุทร
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผ่านการเรี ยน เรื่ อง งานและพลังงาน
มาแล้ว เพือ่ หาคุณภาพของแบบทดสอบ
2.9 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ มาตรวจสอบให้คะแนน
โดยให้คะแนน สาหรับข้อที่ตอบถูก 1 คะแนน และให้ 0 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ตอบ
หรื อตอบเกิน 1 คาตอบในข้อเดียวกัน แล้วนามาวิเคราะห์คะแนนรายข้อเพือ่ หาค่าความยาก
และค่าอานาจจาแนก โดยแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่าด้วยเทคนิค 50 % แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า
ความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 (สมนึก
ภัททิยธนี, 2549, หน้า 229)
2.10 ดาเนินการคัดเลือกข้อสอบจานวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแนกตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยคานึงถึงความครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู แ้ ละโครงสร้างของ
ข้อสอบที่กาหนด สาหรับในงานวิจยั นี้ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.24-0.67 และค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.22-0.61
(ดังภาคผนวก ค หน้า 161-163)
2.11 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกไว้จานวน 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับแบบอิงเกณฑ์ ตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett Method) (สมนึก ภัททิยธนี , 2553, หน้า 229)
สาหรับในงานวิจยั นี้ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์มีค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 (ดังภาคผนวก ค หน้า 164)
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2.12 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30 ข้อ ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วและจัดพิมพ์เป็ นฉบับ
สมบูรณ์ เพือ่ นาไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 จานวน 44 คน
โรงเรี ยนดาราสมุทร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ในวิชาฟิ สิกส์ มีข้นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
3.2 กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
และจานวนข้อสอบในแบบทดสอบ ซึ่งคาถามจะครอบคลุมองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
3.2.1 การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (matching)
3.2.2 การจัดกลุ่ม (classification)
3.2.3 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (error analysis)
3.2.4 การสรุ ปหลักการ (generalizing)
3.2.5 การนาไปใช้ (specifying)
ตารางที่ 3-4 วิเคราะห์องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ และจานวนข้อสอบในแบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
1. การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ
2. การจัดกลุ่ม
3. การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด
4. การสรุ ปหลักการ
5. การนาไปใช้
รวม

จานวนข้ อทดสอบ จานวนข้ อทดสอบที่ใช้ จริง
(ข้ อ)
(ข้ อ)
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
30
20
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3.3 สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ นาไปใช้จริ ง จานวน 20 ข้อ ซึ่งครอบคลุมกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ท้งั 5 ด้าน
3.4 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
ความชัดเจนของข้อคาถาม เนื้อหาที่เหมาะสม และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
3.5 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
เนื้อหาวิชาฟิ สิกส์ และด้านการวัดประเมินผล เพือ่ ประเมินค่าความเหมาะสมและความสอดคล้อง
(IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยใช้แบบประเมินที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน
(สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 108) ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
-1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่ตรงกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
3.6 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ .50
ขึ้นไป (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 108) ซึ่งถือว่าเป็ นแบบทดสอบที่มีความสอดคล้อง (Content
validity) แต่หากมีค่าต่ากว่าผูว้ จิ ยั จะต้องดาเนินการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญเพือ่ ให้
ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพมากขึ้น สาหรับในงานวิจยั นี้ พบว่า ผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
สามารถนาไปใช้ได้ (ดังภาคผนวก ข หน้า 158-159)
3.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วิชาฟิ สิกส์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาไปเข้าตรวจสอบจริ ยธรรม เมื่อผ่านการตรวจสอบ
จริ ยธรรมเรี ยบร้อยแล้ว นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ไปทดลองใช้ (Try out)
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 46 คน โรงเรี ยนดาราสมุทร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2563 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผ่านการเรี ยน เรื่ อง งานและพลังงาน มาแล้ว เพือ่ หาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ
3.8 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ มาตรวจสอบให้คะแนน
โดยให้คะแนนสาหรับข้อที่ตอบถูก 1 คะแนน และให้ 0 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ตอบ
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หรื อตอบเกิน 1 คาตอบในข้อเดียวกัน แล้วนามาวิเคราะห์คะแนนรายข้อเพือ่ หาค่าความยาก
และค่าอานาจจาแนก โดยแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่าด้วยเทคนิค 50 % แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า
ความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 (สมนึก
ภัททิยธนี, 2549, หน้า 229)
3.9 ดาเนินการคัดเลือกข้อสอบจานวน 20 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก
ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยคานึงถึงความครอบคลุมองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์และโครงสร้าง
ข้อสอบที่กาหนด สาหรับในงานวิจยั นี้ พบว่า แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์มีค่าความ
ยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.39-0.78 และค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.26-0.74 (ดังภาคผนวก ค
หน้า 165-166)
3.10 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกไว้จานวน 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับแบบอิงเกณฑ์ตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett Method) (สมนึก ภัททิยธนี , 2553, หน้า 229)
สาหรับในงานวิจยั นี้ พบว่า แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89 (ดังภาคผนวก ค หน้า 167)
3.11 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 20 ข้อ ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วและจัดพิมพ์
เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพือ่ นาไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 จานวน 44 คน
โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ก่อนการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อนแนะนาและชี้แจงขั้นตอนการทากิจกรรม และบทบาท
ของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอน และอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
2. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุ งและแก้ไขแล้ว
3. ดาเนินการทดลอง โดยใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้เนื้อหาคือ เรื่ อง งานและพลังงาน
จานวน 14 คาบ คาบละ 50 นาทีซ่ ึงผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ อนเอง
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกาหนดแล้วจึงทาการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ และแบบทดสอบวัด
การคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ (ฉบับเดิม)
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5. นาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรม
สาเร็จรู ปเพือ่ ทดสอบสมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning)
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ Dependent sample t-test
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning)
หลังเรี ยนกับเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70 โดยใช้ One sample t-test
3. เปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้ Dependent sample t-test
4. เปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยน
กับเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70 โดยใช้ One sample t-test

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 หาค่าเฉลี่ยของคะแนน (𝑥̅ ) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2549,
หน้า 73)
𝑥̅ =

เมื่อ

𝑥̅
∑X

N

∑𝑋
𝑁

แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
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1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2549, หน้า 73)
𝑆=√

เมื่อ

S

แทน
∑𝑋 2 แทน
(∑𝑋)2 แทน
N
แทน

𝑁∑𝑋 2 − (∑𝑋)2
𝑁(𝑁 − 1)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละด้านยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 108)
𝐼𝑂𝐶 =

เมื่อ

∑𝑅
𝑁

IOC

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
∑𝑅
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2 หาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 124)
หาค่าความยากง่าย (P) คานวณได้จากสูตร
𝑃=

เมื่อ

P
R
N

𝑅
𝑁

แทน ค่าความยากง่าย
แทน จานวนคนที่ตอบข้อนั้นถูก
แทน จานวนคนที่ทาข้อนั้นทั้งหมด
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2.3 หาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์โดยใช้เทคนิค 50 % (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559,
หน้า 118)
หาค่าอานาจจาแนก (Dc หรื อ r) คานวณได้จากสูตร
Dc =
เมื่อ

Dc
Ru
RI
𝑁u
𝑁I

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

Ru
𝑁𝑢

-

RI
𝑁I

ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
จานวนผูส้ อบที่ตอบถูกในกลุ่มสูง
จานวนผูส้ อบที่ตอบถูกในกลุ่มต่า
จานวนผูส้ อบในกลุ่มสูง
จานวนผูส้ อบในกลุ่มต่า

2.4 หาความเชื่อมัน่ แบบอิงเกณฑ์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาฟิ สิกส์และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ โดยใช้ของโลเวทท์คานวณได้จากสูตร
(ไพศาล วรคา, 2555, หน้า 292)
𝑟𝑐𝑐 = 1 −

เมื่อ

𝑟𝑐𝑐

k
C
X

แทน
แทน
แทน
แทน

𝑘∑𝑋 − ∑𝑋 2
(𝑘 − 1)∑(𝑋 − 𝐶)2

ค่าประมาณความเชื่อมัน่ แบบอิงเกณฑ์
จานวนข้อสอบของแบบทดสอบ
คะแนนเกณฑ์หรื อคะแนนจุดตัด
คะแนนรวมของผูส้ อบแต่ละคน
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3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ใช้สถิติการทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน (Dependent Sample
t-test) เพือ่ ทดสอบสมมติฐานที่เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2549, หน้า 104)
𝑡=
เมื่อ

∑𝐷

และ

2
2
√𝑛 ∑ 𝐷 −(∑ 𝐷)
𝑛−1

df = n-1

t
D

แทน ค่าที่ใช้พจิ ารณาการแจกแจงของค่า t
แทน ผลต่างของคะแนนก่อนสอบและหลังสอบ
∑ 𝐷 แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน
𝐷 2
แทน ผลรวมยกกาลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนน
การสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
n
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ใช้สถิติการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One sample t-test) เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ที่เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนกับเกณฑ์ (สมโภชน์ อเนกสุข,
2553, หน้า 111)

t=
เมื่อ

n
𝑥̅
μ
S

𝑥̅ −µ
𝑆
√𝑛

และ

df = n-1

แทน จานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยที่หาได้จากกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยหรื อค่าคงที่ของประชากร
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการนาเสนอผลการวิจยั
ดังนี้

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และ
อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ สื่อความหมายในการเสนอผลการวิจยั ให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้
n แทน
จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
𝑥̅ แทน
ค่าเฉลี่ย
SD แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน
ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที (t-test)
df แทน
ระดับแห่งความเป็ นอิสระ (Degrees of freedom)
p แทน
ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
* แทน
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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4. ผลการเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning)
หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แสดงดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เชิงรุ ก (Active learning) ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
พฤติกรรม
การเรียนรู้

n

คะแนน
เต็ม

การจา
ความเข้ าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้ างสรรค์
ภาพรวม

44
44
44
44
44
44
44

4
8
10
4
2
2
30

ก่ อนเรียน
̅
𝒙
0.93
2.02
2.82
1.02
0.66
0.61
8.07

SD

ร้ อยละ

0.93
1.30
1.45
0.93
0.64
0.62
2.45

23.25
25.25
28.20
25.50
33.00
30.50
26.90

หลังเรียน
̅
𝒙
3.36
6.02
7.43
2.89
1.41
1.55
22.66

SD ร้ อยละ
0.61
1.05
1.61
0.97
0.62
0.55
1.94

84.00
75.25
74.30
72.25
70.50
77.50
75.53

P

df

t

(1-tailed)

43
43
43
43
43
43
43

14.56*
18.14*
16.58*
10.72*
6.63*
7.83*
38.72*

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

*p < .05
จากตารางที่ 4-1 พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เรื่ อง งานและพลังงาน มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 8.07, SD = 2.45) และหลังเรี ยน (𝑥̅ = 22.66, SD = 1.94)
เมื่อนาผลการวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) การจา 2) ความเข้าใจ
3) การปรับใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การประเมิน และ 6) การสร้างสรรค์ พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทุกด้านของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยด้านการจา (ร้อยละ = 84.00) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการสร้างสรรค์ (ร้อยละ = 77.50), ด้านความเข้าใจ (ร้อยละ = 75.25), ด้านการปรับใช้
(ร้อยละ = 74.30), ด้านการวิเคราะห์ (ร้อยละ = 72.25) และด้านการประเมิน (ร้อยละ = 70.50)
ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 แสดงดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน)
พฤติกรรม
การเรียนรู้

n

การจา
ความเข้ าใจ
การปรับใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้ างสรรค์
ภาพรวม

44
44
44
44
44
44
44

คะแนน
เต็ม

คะแนนเกณฑ์
ร้ อยละ 70

4
8
10
4
2
2
30

2.8
5.6
7
2.8
1.4
1.4
21

หลังเรียน
̅ SD
𝒙
3.36 0.61
6.02 1.05
7.43 1.61
2.89 0.97
1.41 0.62
1.55 0.55
22.66 1.94

df

t

P
(1-tailed)

43
43
43
43
43
43
43

6.10*
2.69*
1.78*
0.59
0.10
1.76*
5.67*

.000
.005
.041
.279
.462
.043
.000

*p < .05
จากตารางที่ 4-2 พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เรื่ อง งานและพลังงาน มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (𝑥̅ = 22.66, SD = 1.94) เมื่อนาผลการวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบกับ
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เกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้านเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า นักเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจาแนกตามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน ดังนี้ ด้านการปรับใช้
(𝑥̅ = 7.43, SD = 1.61), ด้านความเข้าใจ (𝑥̅ = 6.02, SD = 1.05), ด้านการจา (𝑥̅ = 3.36, SD = 0.61)
และด้านการสร้างสรรค์ (𝑥̅ = 1.55, SD = 0.55) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนด้านการวิเคราะห์
(𝑥̅ = 2.89, SD = 0.97) และด้านการประเมิน (𝑥̅ = 1.41, SD = 0.62) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตารางที่ 4-3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เชิงรุ ก (Active learning) ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์

n คะแนน
เต็ม

ก่ อนเรียน
̅ SD
𝒙

หลังเรียน
̅ SD
𝒙

df

t

P
(1-tailed)

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ 44
44
การจัดกลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด 44

4
4
4

1.66
1.11
1.82

0.83
0.92
0.92

2.84
2.82
3.43

1.10 43 5.80* .000
0.97 43 8.55* .000
0.62 43 10.30* .000

44
44
44

4
4
20

1.77
1.77
8.14

1.10 3.57
1.14 3.52
2.72 16.18

0.55 43 10.15* .000
0.70 43 10.53* .000
2.04 43 16.72* .000

การสรุปหลักการ
การนาไปใช้
ภาพรวม

*p < .05
จากตารางที่ 4-3 พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เรื่ อง งานและพลังงาน มีคะแนนเฉลี่ย
การคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 8.14, SD = 2.72) และหลังเรี ยน (𝑥̅ = 16.18, SD = 2.04) เมื่อนาผล
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การวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบ พบว่า การคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) การจัดจาแนก
เปรี ยบเทียบ 2) การจัดกลุ่ม 3) การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด 4) การสรุ ปหลักการ และ 5) การนาไปใช้
พบว่า นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ทุกด้านหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยด้านการสรุ ปหลักการ (𝑥̅ = 3.57) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการนาไปใช้ (𝑥̅ = 3.52), การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (𝑥̅ = 3.43), การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ
(𝑥̅ = 2.84) และการจัดกลุ่ม (𝑥̅ = 2.82) ตามลาดับ
4. ผลการเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning)
หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ตารางที่ 4-4 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิ งรุ ก
(Active learning) หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน)
องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์

n

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ
การจัดกลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด
การสรุปหลักการ
การนาไปใช้
ภาพรวม

44
44
44
44
44
44

คะแนน
เต็ม
4
4
4
4
4
20

คะแนนเกณฑ์
ร้ อยละ 70
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
14

หลังเรียน
̅
𝒙
2.84
2.82
3.43
3.57
3.52
16.18

SD
1.10
0.97
0.62
0.55
0.70
2.04

df

t

43
43
43
43
43
43

0.25
0.12
6.71*
9.34*
6.86*
7.10*

P
(1-tailed)

.403
.451
.000
.000
.000
.000

*p < .05
จากตารางที่ 4-4 พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เรื่ อง งานและพลังงาน มีคะแนนเฉลี่ย
การคิดวิเคราะห์หลังเรี ยน (𝑥̅ = 16.18, SD = 2.04) เมื่อนาผลการวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
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ร้อยละ 70 พบว่า การคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
พบว่า นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์จาแนกตามองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยน ดังนี้
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (𝑥̅ = 3.43, SD = 0.62) ด้านการสรุ ปหลักการ (𝑥̅ = 3.57, SD = 0.55)
และด้านการนาไปใช้ (𝑥̅ = 3.52, SD = 0.70) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ดา้ นการจัดจาแนก
เปรี ยบเทียบ (𝑥̅ = 2.84, SD = 1.10), ด้านการจัดกลุ่ม (𝑥̅ = 2.82, SD = 0.97) มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ได้รับการสอน
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน หลังเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70 3) ศึกษาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) 4) ศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน หลังเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนดาราสมุทร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรี ยน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) รวมทั้งสิ้น 44 คน โดยใช้หอ้ งเรี ยน
เป็ นหน่วยในการสุ่ม เพราะมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถทางการเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก เรื่ อง งานและพลังงาน จานวน 6 แผน โดยมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยูร่ ะหว่าง
4.20-4.27 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมมาก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.24-0.67 ค่าอานาจจาแนก
อยูร่ ะหว่าง 0.22-0.61 และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับแบบอิงเกณฑ์ตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett
Method) เท่ากับ 0.93 3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.39-0.78 ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.26-0.74
และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับแบบอิงเกณฑ์ตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett Method) เท่ากับ 0.89
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยแบบแผน
การทดลองที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One group
pretest-posttest design) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้การทดสอบค่าทีกรณี สองกลุ่ม
ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) และเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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และการคิดวิเคราะห์กบั เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว
(One sample t-test)

สรุปผลการวิจยั
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการทดลอง
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประเด็น
การอภิปราย ดังนี้
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน หลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) สู งกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 1 และ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยให้
ผูเ้ รี ยนนั้นได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ และมีความหลากหลายของกิจกรรมมากขึ้น ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาวิธีการ
สอน เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาสอดแทรกในขั้นการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก ซึ่งใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิ งรุ กจานวนทั้งหมด 6 แผน ดังนี้ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง งาน (การเรี ยนรู ้แบบแผนผังความคิด) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง กาลัง
(การเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์วดิ ีโอ และการเรี ยนรู ้แบบแผนผังความคิด) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
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เรื่ อง พลังงานจลน์ (การทดลอง) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง พลังงานศักย์ (การทดลอง)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง กฎอนุรักษ์พลังงานกล (เดินชมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง เครื่ องกล (การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์วดิ ีโอ และเกม) ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่มีการจัดกลุ่มให้นกั เรี ยนช่วยเหลือกัน และเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่าน
การพูด การเขียน การอภิปราย ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยน สนุกกับการเรี ยน
และการที่นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองนั้นจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและจดจาได้นานขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1997, pp. 27-31
อ้างถึงใน บัญญัติ ชานาญกิจ, 2549, หน้า 3) ที่วา่ การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ที่ได้ผลนั้น
ควรจัดกลุ่มเล็ก ๆ เพือ่ ให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสช่วยเหลือกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้
ช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มให้เกิดการเรี ยนรู ้ และช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการทา
กิจกรรมเกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ Petty (2004, p. 1)
ที่วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้โอกาสผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กนั
ผูส้ อนเป็ นผูส้ นับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มากกว่าการที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับความรู ้จากการบรรยาย
เพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับคากล่าวของ Silberman (1996, p. 1) ที่วา่ การเรี ยนนั้น
ถ้านักเรี ยนเพียงได้ยนิ นักเรี ยนจะลืม ถ้านักเรี ยนได้เห็นนักเรี ยนจะจาได้ แต่ถา้ นักเรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ินกั เรี ยนจะเกิดความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Abhiyan (2008, p. 15) พบว่า
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กนั้นเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น
การนาเสนอ การลงมือทา และทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจาความรู ้ได้มากคิดเป็ นร้อยละ 70-90
เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ซึ่งการลงมือปฏิบตั ิจริ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจอย่าง
มีความหมาย ทาให้นกั เรี ยนเกิดองค์ความรู ้ที่คงทน และสอดคล้องกับการศึกษาของเชิดศักดิ์
ภักดีวโิ รจน์ (2556, หน้า 173) เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ที่กล่าวว่าเป็ นการเรี ยน
ที่นกั เรี ยนมีบทบาทในการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองจากกิจกรรมการเรี ยนและการสื่อสารผ่าน
กิจกรรมที่ครู ได้ออกแบบไว้ให้มีส่วนร่ วมกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เพือ่ ให้เกิดมวลความรู ้และประสบการณ์ที่นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นได้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สุดารัตน์ เกียรติจรุ งพันธ์ (2559) ที่ศึกษาการเกิดมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active
learning) ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของนีรนุช
พวงขาว (2558) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
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เชิงรุ กร่ วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) อันจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ของนักเรี ยนดีข้ นึ เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมกิจกรรมในห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนได้ทากิจกรรม
ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนต้องค้นคว้าหาความรู ้ และทาความ
เข้าใจด้วยตนเอง หรื อร่ วมกับเพือ่ น นักเรี ยนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเพือ่ นภายในกลุ่ม
แล้วสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด โดยมีครู ผสู ้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
ในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยน
การสอนมากขึ้น
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้จดั การเรี ยนสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ซึ่งมีข้นั ตอน
ที่สาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเร้าความสนใจ 2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) ขั้นอภิปรายและสรุ ป
และ 4) ขั้นไตร่ ตรองสะท้อนคิด พบว่า ในขั้นเร้าความสนใจนักเรี ยนนั้นมีความสนใจและความ
อยากรู ้ อยากเห็น ต้องการค้นคว้าหาคาตอบในเรื่ องที่สงสัยโดยครู ผสู ้ อนจะกระตุน้ นักเรี ยน
ให้มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ผา่ นคาถามที่ครู ถามนักเรี ยน หรื อสื่อต่าง ๆ เช่น รู ปภาพ วิดีโอ
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ หรื อประสบการณ์ที่นกั เรี ยนเคยพบเห็นในชีวิตประจาวัน
ในขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พบว่า นักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการทางานเป็ นอย่างดี ทาให้นกั เรี ยน
กล้าทากล้าคิด และกล้าแสดงออก โดยเฉพาะนักเรี ยนกลุ่มอ่อนมีความสนใจที่จะปฏิบตั ิกิจกรรม
ไปพร้อมกับเพือ่ น ๆ นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้หาคาตอบผ่านกิจกรรมในห้องเรี ยน
และนักเรี ยนมีการตอบคาถามผ่านใบกิจกรรมใบงาน ทาให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
หาข้อมูลวางแผนร่ วมกันในกลุ่มจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น ใบความรู ้ หนังสือเรี ยน
หรื ออินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ทาให้นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพือ่ น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศราวุฒิ ขันคาหมื่น (2553) เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนแบบ
เชิงรุ ก ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กทาให้นกั เรี ยนได้ใช้ศกั ยภาพด้านการคิดจากการ
ประมวลความรู ้เดิม และมีความกระตือรื อร้นในการรับความรู ้ใหม่จากการสังเกตผลการทดลอง
การอภิปรายแลกเปลี่ยนรู ้ผลการทดลองกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน และค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติม
จากแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ใหม่ที่ครู สร้าง
ขึ้นมาจึงทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจมากขึ้น ในขั้นอภิปรายและสรุ ป เป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั สังเกต
เห็นพฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีการสะท้อนความคิดทีไ่ ด้จากการเรี ยนรู ้ออกมา
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ถ้าหากความคิดและความเข้าใจที่นกั เรี ยนได้รับมีความคลาดเคลื่อน นักเรี ยนและครู ผสู ้ อน
จะร่ วมกันอภิปรายและลงข้อสรุ ปในประเด็นนั้น ซึ่งจะเป็ นการปรับโครงสร้างทางความรู ้และปรับ
ความคิดให้ถูกต้อง โดยสรุ ปความคิดรวบยอดจากสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และในขั้นไตร่ ตรอง
สะท้อนคิด เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนนาความรู ้ความคิดที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ โดยการที่ให้
นักเรี ยนได้ทาแบบฝึ กหัด และนักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันสามารถ
คิดเชื่อมโยงความรู ้เดิมไปสู่ความรู ้ใหม่ได้ โดยครู จะประเมินจากการตอบคาถามของผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม ซึ่งในขั้นนี้เมื่อมีการนาเกมเข้ามาช่วยประเมินนักเรี ยนจะช่วยให้นกั เรี ยน
มีความสนใจและมีความกระตือรื อร้นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2554)
กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างหนึ่งที่เป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ น
การปฏิบตั ิ หรื อการลงมือทา ซึ่งความรู ้ที่เกิดขึ้นเป็ นความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ มีกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เช่น
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้การเรี ยนรู ้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา
อีกทั้งให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการคิด ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิด
ความรู ้ความเข้าใจ เรื่ อง งานและพลังงาน โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กมีการทากิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรือร้นมีความสนใจอยากที่จะเรี ยนรู ้ และเมื่อนักเรี ยน
ทางานเป็ นกลุ่มจะช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
คอยช่วยเหลือกัน นอกจากนี้การที่นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองจะทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้
และความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยารักษ์
กุลพ่วง (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา และเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้
รู ปแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กสาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับวันเพ็ญ คาเทศ (2549) ที่ได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนโดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้เชิงรุ กของเลสไล ดี ฟิ งค์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดร้อยละ 70
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิพสิ ัย 6 ด้านได้แก่ 1) การจา 2) ความเข้าใจ
3) การปรับใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การประเมิน และ 6) การสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ทุกด้าน
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ของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้าน
การจามีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างสรรค์ ด้านความเข้าใจ ด้านการปรับใช้
ด้านการวิเคราะห์ และด้านการประเมิน ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ทาให้นกั เรี ยนได้มีการลงมือปฏิบตั ิมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
จะช่วยให้นกั เรี ยนจดจาได้ดี นอกจากนี้นกั เรี ยนได้ร่วมกันทางานเป็ นกลุ่ม สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และจากกิจกรรมที่ครู ผสู ้ อน
ออกแบบขึ้นมา ได้แก่ การเรี ยนแบบแผนผังความคิด การเรี ยนรู ้ดว้ ยเกม การเดินชมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ การทดลอง เป็ นต้น ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจอยากค้นคว้าและเรี ยนรู ้มากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุหงา วัฒนะ (2546, หน้า 30-34) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอน
แบบเชิงรุ กเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนอย่างมีความหมาย โดยการร่ วมมือ
ระหว่างนักเรี ยนด้วยกัน ครู ตอ้ งลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนโดยตรง
แต่ไปเพิม่ ที่กระบวนการและกิจกรรม ทาให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้น ท้าทายความสามารถ
จากการทากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์โดยการพูด การเขียน และการอภิปรายกับเพือ่ น ๆ
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์หลังเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน โดยด้านการปรับใช้มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจ ด้านการจา ด้านการสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน
ด้านการวิเคราะห์และด้านการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กจะช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีความตั้งใจและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมและมีสื่อการเรี ยนรู ้ที่ช่วยกระตุน้
นักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกสนุกสนานในกิจกรรมที่ครู ผสู ้ อนได้จดั เตรี ยมไว้ นักเรี ยนสามารถนา
ความรู ้ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองมาเชื่อมโยงปรับใช้ในวิชาฟิ สิกส์ นอกจากนี้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่งเป็ นกลุ่มที่คละความสามารถทางการเรี ยนมีท้งั นักเรี ยนระดับเก่ง
ปานกลาง และอ่อน โดยสมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือกัน อีกทั้งการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ช่วยกระตุน้ นักเรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนระดับอ่อนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน กล้าคิด
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ บรุ นเนอร์ (Bruner อ้างถึงใน สุรางค์
โค้วตระกูล, 2548, หน้า 214) ซึ่งกล่าวว่า การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการลงมือกระทาช่วยทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ได้มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วทัญญู วุฒิวรรณ์ (2553, หน้า 74) ที่ทาการศึกษา
ผลการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุ กเพื่อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
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และความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์เชิงรุ ก
สูงกว่าก่อนเรี ยน และสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการจัดการ
เรี ยนการสอนเชิงรุ ก พบว่า นักเรี ยนส่วนมากมีความสุข กระตือรื อร้นในการเรี ยน และร่ วมทา
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยน นักเรี ยนสามารถสื่อสารและทางานร่ วมกับเพือ่ นได้ดี กล้าแสดง
ความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นจึงส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรนุช บุญชู (2561, หน้า 74) ที่ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กแบบร่ วมมือ
ด้วยสถานการณ์ปัญหาวิชาชีววิทยา เรื่ อง การสืบพันธุข์ องพืชดอกและการเจริ ญเติบโต ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กแบบร่ วมมือ
ด้วยสถานการณ์ปัญหาของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active learning) สู งกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 3 และ 4 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ซึ่งครู ผสู ้ อน
ได้ใช้คาถามกระตุน้ นักเรี ยนให้เกิดความสงสัย ต้องการค้นคว้าหาคาตอบ และทาให้นกั เรี ยน
สนใจเรี ยนมากขึ้น โดยคาถามที่ใช้ถามนักเรี ยนนั้นจะเป็ นคาถามประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ในชีวติ ประจาวันที่นกั เรี ยนคุน้ เคย ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนึกถึงเหตุการณ์น้ นั ได้ เนื่องจาก
ว่าเป็ นการนาประสบการณ์เดิมมาเป็ นพื้นฐานในการคิดและตอบคาถาม โดยครู จะสอดแทรกคาถาม
ระหว่างการทากิจกรรมที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ใช้การคิดวิเคราะห์
ในการแสวงหาความรู ้มากกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ทาให้การคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนสูงขึ้น และจากแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโนที่ส่งผลให้นกั เรี ยน
สามารถเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ท้งั 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ 2) การจัดกลุ่ม
3) การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด 4) การสรุ ปหลักการ 5) การนาไปใช้ โดยนักเรี ยนมีการสืบค้นหาข้อมูล
ในประเด็นที่น่าสงสัยด้วยตนเอง และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเพือ่ นภายในกลุ่ม
ช่วยเหลือกันในการทากิจกรรม นักเรี ยนเริ่ มมีการปรับตัวในการเรี ยนมากขึ้น นักเรี ยนสนุกที่ได้ทา
กิจกรรมร่ วมกับเพือ่ นในห้องเรี ยนจนทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกที่ดีต่อการเรี ยน ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ กช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนส่ งผลให้นกั เรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (ทิศนา แขมมณี , 2548, หน้า 14) ที่กล่าวว่า การคิดเกิดขึ้นได้จาก
การเสริ มสร้างด้วยประสบการณ์เดิมเชื่อมกับประสบการณ์ใหม่ที่ถูกค้นพบด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
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เมื่อนักเรี ยนได้รับการกระตุน้ ด้วยคาถามนักเรี ยนจะมีการสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพือ่ หาข้อสรุ ปร่ วมกันย่อมทาให้เกิดความคิด
ใหม่ ๆ และเป็ นการสนับสนุนการสืบค้นองค์ความรู ้ให้กว้างขว้างมากยิง่ ขึ้น และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุขมุ มาลย์ แสงกล้า (2551, หน้า 134) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนแบบเชิงรุ ก
ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการเรี ยนของตนเองมีบทบาทในการตัดสินใจทั้งวิธีการ
และความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ สามารถรับรู ้วา่ ตนเองมีความสามารถและใช้ความสามารถนั้นทางาน
อย่างไร ผูเ้ รี ยนต้องทางานเป็ นส่วนใหญ่ดว้ ยตนเอง การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นรู ปแบบวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รี ยน เพราะสนับสนุนส่งเสริ มให้คิดเอง ทาเอง และสามารถ
แก้ปัญหาของตนเองได้จึงเท่ากับเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มีการจูงใจตนเองให้ประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย และสนุกสนาน
ไม่น่าเบื่อหน่าย ผูเ้ รี ยนสนใจมีความกระตือรื อร้น ร่ วมกันอภิปรายนาเสนอ และสรุ ปความคิด
รวบยอด ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็ นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชลาธร วิเชียรรัตน์ (2558, หน้า 112) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี การคิดวิเคราะห์
ในวิชาเคมี และเจตคติต่อวิชาเคมี เรื่ อง อนุพนั ธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า การคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดจาแนก
เปรี ยบเทียบ 2) การจัดกลุ่ม 3) การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด 4) การสรุ ปหลักการ 5) การนาไปใช้
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก พบว่า นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ในวิชาฟิ สิกส์ทุกด้าน
ขององค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยด้านการสรุ ปหลักการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการนาไปใช้ ด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด ด้านการจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ และด้านการจัดกลุ่ม ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กนั้นครู ผสู ้ อนมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
และระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน ทาให้บทบาทของครู ผสู ้ อนเปลี่ยนไปจากเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
โดยการบรรยายมาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาหรื อให้คาปรึ กษา เพือ่ ให้นกั เรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ผา่ นการทากิจกรรมในห้องเรี ยน การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู ้กนั
ระหว่างนักเรี ยนจนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
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ของสเวลเลอร์ (Sweller, 2006) พบว่า การเรี ยนแบบเชิงรุ กมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความตื่นตัวกระตือรื อร้นด้านการรู ้คิดมากกว่าการฟังครู สอน
ในห้องเรี ยนและการท่องจา ทาให้ได้การเรี ยนที่มีประสิทธิภาพสูง และสอดคล้องกับแนวคิด
ของศักดา ไชกิจภิญโญ (2548, หน้า 12-15) ที่กล่าวว่า การที่ผเู ้ รี ยนหาความหมายและทาความเข้าใจ
ด้วยตนเองหรื อร่ วมกับเพือ่ นในการสืบค้นหาคาตอบ ร่ วมอภิปราย ร่ วมนาเสนอ และสรุ ปความคิด
รวบยอดร่ วมกันเป็ นการส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบว่า นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ในวิชาฟิ สิกส์หลังเรี ยนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน โดยด้านการสรุ ปหลักการ มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการนาไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
หลังเรี ยนด้านการจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ และด้านการจัดกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ช่วยให้นกั เรี ยนได้มีการเชื่อมโยงความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่ผา่ นการตอบคาถามในใบกิจกรรม
ใบงาน นักเรี ยนมีการสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากการอ่านเนื้อหาความรู ้จากใบความรู ้ และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย นาข้อมูลที่ได้มาพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับเพือ่ นในกลุ่ม หลังจากนั้นนักเรี ยนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยนทาให้นกั เรี ยน
สามารถสรุ ปสิ่งที่ได้จากการเรี ยนรู ้ส่งผลให้ดา้ นสรุ ปหลักการเป็ นด้านที่นกั เรี ยนทาได้ดีที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุษณี ย ์ เทพวรชัย (2542) ที่วา่ การจัดการเรี ยนแบบเชิงรุ กจะเป็ น
ลักษณะการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนมีอิสระทางด้านความคิดในการทากิจกรรม และสามารถนา
ความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับเรื่ องที่เรี ยนจึงทาให้กลุ่มทดลองเกิดการคิดวิเคราะห์
ที่สูงและสอดคล้องกับแนวคิดของ บรู เนอร์ (Bruner, 1961) ที่วา่ ผูเ้ รี ยนเริ่ มต้นเรี ยนรู ้จากการกระทา
จึงจะสามารถจินตนาการหรื อคิดได้ เป็ นการเรี ยนที่เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถจากพื้นฐาน
ความรู ้เดิมเชื่อมความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิมที่มีจากการปฏิบตั ิและความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยน
จะนึกถึงสิ่งที่กาลังปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ทายความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับแนวคิด
ของจรรยา ดาสา (2552, หน้า 72) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์
กับผูอ้ ื่นช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเชื่อมโยงแนวคิดที่มากขึ้นทาให้เรี ยนรู ้ได้มากขึ้น การได้โต้ตอบ
ความคิดเห็นของตนเองและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สิ่งที่ตนเองคิดกับผูอ้ ื่นจะช่วยให้การเรี ยนรู ้น้ นั
มีความหมายมากยิง่ ขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุขมุ มาลย์ แสงกล้า (2551) ที่ทาการศึกษา
การคิดวิเคราะห์ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แบบกระตือรื อร้น
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองที่เรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นมีการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่า
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ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องงานวิจยั ของ อุเทน ทักคุม้ (2555,
หน้า 120) ศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและกระบวนการคิดวิเคราะห์ระหว่าง
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นกับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบปกติ หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ย เรื่ อง ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่ างกาย วิชาชีววิทยา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบกระตือรื อร้นมีกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุษณี ย ์ เทพวรชัย (2542, หน้า 190) ผลการวิจยั พบว่า
หลังสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนเชิงรุ กกับนักศึกษาพยาบาลในระดับปริ ญญาตรี ของกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสรุ ปเหตุผลแตกต่างจากก่อนสอน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริชยั รุ จิดามพ์ (2562, หน้า 103)
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ฮอร์โมนพืช หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยน
การสอนเชิงรุ กสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไปสาหรับงานวิจัย
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่มีเทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย ส่งผลให้นกั เรี ยนมีความสนใจและสนุกในการเรี ยน ครู ผสู ้ อนจึงต้องศึกษาขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้และเป้าหมายให้มีความชัดเจน เลือกกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยน
โดยพิจารณาที่เนื้อหาวิชา สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน ระยะเวลาที่ทากิจกรรม และบริ บท
ของโรงเรี ยนที่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นได้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อนักเรี ยน
1.2 ในการจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก ครู ควรวางแผนระยะเวลา
ที่ทากิจกรรมให้ดี เพราะบางขั้นที่จดั กิจกรรมค่อนข้างใช้เวลามาก ดังนั้นครู ผสู ้ อนสามารถยืดหยุน่
เวลาในการทากิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนได้
1.3 ครู ผสู ้ อนควรออกแบบและจัดเตรี ยมสื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีความพร้อม
หากครู ผสู ้ อนออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่ ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล หรื อใช้
ในการทากิจกรรม ควรเลือกใช้สถานที่ให้เหมาะสมสาหรับการเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กนั้น ครู ควรจัดกิจกรรม
เป็ นกลุ่มเพือ่ ให้นกั เรี ยนได้มีการพูดคุย อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ครู ควรใช้คาถามหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวันกระตุน้ นักเรี ยนเพือ่ ให้
นักเรี ยนได้คิดและโต้ตอบคาถามได้มากขึ้น
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านการจาหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยร้อยละมากที่สุด
ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กช่วยส่ งเสริ มด้านการจา ดังนั้น หัวข้อวิจยั
ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในด้านความคงทนในการเรี ยนรู ้ เนื่องจากว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ กเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นักเรี ยนได้แสวงหาความรู ้จากการลงมือ
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้มาก เข้าใจในสิ่งที่เรี ยน และช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถจดจาความรู ้ได้นานยิง่ ขึ้น
2.2 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาฟิ สิกส์ของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านการสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงเป็ นอันดับสอง นาไปสู่
การวิจยั ครั้งต่อไปในประเด็นที่วา่ อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้การสร้างสรรค์เพิม่ ขึ้นเป็ นอันดับสอง
จริ งหรื อไม่ที่ผลออกมาเป็ นเช่นนั้น
2.3 จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ของพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ ด้านการวิเคราะห์และด้านการประเมิน ไม่แตกต่างกันระหว่างหลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 นาไปสู่การวิจยั ครั้งต่อไปในประเด็นที่วา่ อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ดา้ นการคิดวิเคราะห์
และด้านการประเมินไม่แตกต่างกัน เพราะเหตุใดถึงเป็ นเช่นนั้น
2.4 จากการพิจารณาการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ พบว่า คะแนนหลังเรี ยนมีการพัฒนา
เพิม่ มากขึ้นกว่าก่อนเรี ยน จึงควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
ที่สอดคล้องกับทักษะที่สาคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0 เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา เพือ่ พัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในยุคไทยแลนด์ 4.0
เพราะเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในปั จจุบนั
และอนาคต นอกจากนี้ยงั เป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถนาทักษะต่าง ๆ
ไปปรับใช้ในวิชาอื่น ๆ รวมถึงในชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนได้อีกด้วย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
- รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
- สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์

รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ปั้ นหุ่น
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี เชื้อวัชริ นทร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ครุ นวการ
4. นายบุญธรรม ผดุงศักดิ์ชยั กุล
5. นางสาวกิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว

อาจารย์ประจาภาควิชาการวิจยั และจิตวิทยา
ประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจาภาควิชาฟิ สิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาฟิ สิกส์ โรงเรี ยนดาราสมุทร
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาฟิ สิกส์ ครู ชานาญการ
โรงเรี ยนชัยบุรีพทิ ยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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(สาเนา)
ส่ วนงาน คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
โทร ๒๐๒๙, ๒๐๖๙
ที่ อว ๘๑๑๘/ว. ๐๑๕๘
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือในการทาวิจยั
เรียน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
ด้วยนางสาวหงส์จิรา เอียดหนู นิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก” โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ ประธานกรรมการ ขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ในการนี้
คณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเก็นว่าท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ของนิ สิตในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคง
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
(ลงชื่อ) เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก” โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ ประธานกรรมการ ขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ในการนี้
คณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเก็นว่าท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ของนิ สิตในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคง
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
(ลงชื่อ) เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือในการทาวิจยั
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ครุ นวการ
ด้วยนางสาวหงส์จิรา เอียดหนู นิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก” โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ ประธานกรรมการ ขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ในการนี้
คณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเก็นว่าท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ของนิ สิตในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคง
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
(ลงชื่อ) เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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(สาเนา)
ที่ อว ๘๑๑๘ / ว. ๐๑๐๐

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั
เรี ยน นายบุญธรรม ผดุงศักดิ์ชยั กุล
สิ่ งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิ พนธ์ และเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั จานวน ๑ ชุด
ด้วยนางสาวหงส์จิรา เอียดหนู นิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก” โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ ประธานกรรมการ ขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ในการนี้
คณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเก็นว่าท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ของนิ สิตในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคง
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบตั ิการแทน
ผูร้ ักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
โทรศัพท์
๐-๓๘๓๙-๓๔๘๖, ๐-๓๘๑๐-๒๐๖๙
โทรสาร
๐-๓๘๓๙-๓๔๘๕
ผูว้ ิจยั
๐๖๑-๕๑๙๑๖๔๕
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(สาเนา)
ที่ อว ๘๑๑๘ / ว. ๐๑๐๐

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั
เรี ยน นางสาวกิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว
สิ่ งที่ส่งมาด้วย เค้าโครงย่อวิทยานิ พนธ์ และเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั จานวน ๑ ชุด
ด้วยนางสาวหงส์จิรา เอียดหนู นิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ วิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก” โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ ประธานกรรมการ ขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ในการนี้
คณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเก็นว่าท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพือ่ การวิจยั ของนิ สิตในครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคง
จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบตั ิการแทน
ผูร้ ักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
โทรศัพท์
๐-๓๘๓๙-๓๔๘๖, ๐-๓๘๑๐-๒๐๖๙
โทรสาร
๐-๓๘๓๙-๓๔๘๕
ผูว้ ิจยั
๐๖๑-๕๑๙๑๖๔๕
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(สาเนา)
ที่ อว ๘๑๓๗ /๗๒๓

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่ อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดาราสมุทร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารรับรองจริ ยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (หาคุณภาพ)
ด้วยนางสาวหงส์จิรา เอียดหนู รหัสนิ สิต ๖๑๙๑๐๐๘๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก โดยมี ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ เป็ นประธานกรรมการ
ควบคุมวิทยานิ พนธ์ และเสนอโรงเรี ยนท่านในการหาคุณภาพจากเครื่ องมือวิจยั นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขออนุญาตให้นิสิตดังรายนามข้างต้น
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔/๑ แผนการเรี ยนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์แบบปกติ ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๑ ห้องเรี ยน รวม ๔๖ คน ระหว่าง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถติดต่อนิ สิต
ดังรายนามข้างต้น ได้ที่เบอร์โทร ๐๖๑-๕๑๙๑๖๔๕
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นุจรี ไชยมงคล
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ปฏิบตั ิการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร ๐๓๘ ๒๗๐ ๐๐๐ ต่อ ๗๐๗, ๗๐๕
E-mail: grd.buu@go.buu.ac.th
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(สาเนา)
ที่ อว ๘๑๓๗ / ๗๒๔

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่ อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อดาเนินการวิจยั
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดาราสมุทร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารรับรองจริ ยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ด้วยนางสาวหงส์จิรา เอียดหนู รหัสนิ สิต ๖๑๙๑๐๐๘๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก โดยมี ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ เป็ นประธานกรรมการ
ควบคุมวิทยานิ พนธ์ และเสนอโรงเรี ยนท่านในการเก็บข้อมูลเพือ่ ดาเนิ นการวิจยั นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขออนุญาตให้นิสิตดังรายนามข้างต้น
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔/๒ แผนการเรี ยนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์แบบปกติ ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๑ ห้องเรี ยน รวม ๔๔ คน ระหว่าง
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถติดต่อนิ สิตดังรายนาม
ข้างต้น ได้ที่เบอร์โทร ๐๖๑-๕๑๙๑๖๔๕
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นุจรี ไชยมงคล
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ปฏิบตั ิการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร ๐๓๘ ๒๗๐ ๐๐๐ ต่อ ๗๐๗, ๗๐๕
E-mail: grd.buu@go.buu.ac.th
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
- การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบเชิงรุ ก
- การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
- การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
วิชาฟิ สิกส์
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การวิเคราะห์ ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
ตารางที่ ข-1 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง งาน

รายการประเมิน
1. ด้ านสาระสาคัญ
1.1 ความถูกต้อง
1.2 ภาษาที่ใช้ ชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย
2. ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ระบุพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้
ชัดเจน
2.2 ข้ อความชัดเจน เข้ าใจ
ง่าย
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 ใจความถูกต้อง
3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
3.3 เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน
4. ด้ านกระบวนการจัด
การเรียนรู้
4.1 เรียงลาดับกิจกรรม
ได้ เหมาะสม
4.2 เหมาะสมกับเวลา
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย SD
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

ระดับความ
เหมาะสม

4
3

3
3

4
4

5
4

5
5

4.20
3.80

0.84
0.84

มาก
มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4

3

5

5

4

4.20

0.84

มาก

5
4
4

3
3
3

5
5
5

5
4
5

5
5
5

4.60
4.20
4.40

0.89 มากที่สุด
0.84
มาก
0.89
มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4
4

3
3

5
5

4
5

5
5

4.20
4.40

0.84
0.89

มาก
มาก
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ตารางที่ ข-1 (ต่อ)

รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5. ด้ านสื่ อและแหล่ งเรียนรู้
4
5.1 สื่ อความหมายได้
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
4
5.2 เร้ าความสนใจของ
ผู้เรียน
4
5.3 ช่ วยประหยัดเวลา
ในการสอน
6. ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล
6.1 วัดได้ ครอบคลุมเนื้อหา 4
สาระ
3
6.2 ใช้ เครื่ องมือวัดผล
ได้ เหมาะสม
ภาพรวม

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

3

5

4

4

4.00

0.71

มาก

3

5

5

4.40

0.89

มาก

2

5

5

3.80

1.30

มาก

4.25

0.89

มาก

5
4

จากตารางที่ ข-1 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง งาน พบว่าค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.89 ซึ่งถือว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมมาก
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ตารางที่ ข-2 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
เรื่ อง กาลัง

รายการประเมิน
1. ด้ านสาระสาคัญ
1.1 ความถูกต้อง
1.2 ภาษาที่ใช้ ชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย
2. ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ระบุพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้
ชัดเจน
2.2 ข้ อความชัดเจน เข้ าใจ
ง่าย
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 ใจความถูกต้อง
3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
3.3 เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน
4. ด้ านกระบวนการจัด
การเรียนรู้
4.1 เรียงลาดับกิจกรรม
ได้ เหมาะสม
4.2 เหมาะสมกับเวลา
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย SD
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

ระดับความ
เหมาะสม

4
4

3
3

4
4

5
5

5
5

4.20
4.20

0.84
0.84

มาก
มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4
4
4

3
3
3

5
5
5

4
5
4

5
5
5

4.20
4.40
4.20

0.84
0.89
0.84

มาก
มาก
มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

5
4

3
3

5
5

5
4

5
5

4.60
4.20

0.89
0.84

มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ ข-2 (ต่อ)

รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5. ด้ านสื่ อและแหล่ งเรียนรู้
4
5.1 สื่ อความหมายได้
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
3
5.2 เร้ าความสนใจของ
ผู้เรียน
3
5.3 ช่ วยประหยัดเวลา
ในการสอน
6. ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล
6.1 วัดได้ ครอบคลุมเนื้อหา 4
สาระ
4
6.2 ใช้ เครื่ องมือวัดผล
ได้ เหมาะสม
ภาพรวม

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

3

5

4

5

4.00

1.00

มาก

3

5

5

5

4.20

1.10

มาก

3

5

4

4.00

0.71

มาก

2

5

5

4.20

1.30

มาก

4.25

0.91

มาก

4
5

จากตารางที่ ข-2 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง กาลัง พบว่าค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.91 ซึ่งถือว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมมาก
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ตารางที่ ข-3 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
เรื่ อง พลังงานจลน์

รายการประเมิน
1. ด้ านสาระสาคัญ
1.1 ความถูกต้อง
1.2 ภาษาที่ใช้ ชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย
2. ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ระบุพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้
ชัดเจน
2.2 ข้ อความชัดเจน เข้ าใจ
ง่าย
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 ใจความถูกต้อง
3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
3.3 เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน
4. ด้ านกระบวนการจัด
การเรียนรู้
4.1 เรียงลาดับกิจกรรม
ได้ เหมาะสม
4.2 เหมาะสมกับเวลา
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย SD
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

ระดับความ
เหมาะสม

5
4

3
3

4
4

5
5

5
5

4.40
4.20

0.89
0.84

มาก
มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4
4
4

3
3
3

5
5
5

5
5
5

4
5
5

4.20
4.40
4.40

0.84
0.89
0.89

มาก
มาก
มาก

4

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

4
4

3
3

5
5

5
5

5
5

4.40
4.40

0.89
0.89

มาก
มาก
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ตารางที่ ข-3 (ต่อ)

รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5. ด้ านสื่ อและแหล่ งเรียนรู้
4
5.1 สื่ อความหมายได้
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
3
5.2 เร้ าความสนใจของ
ผู้เรียน
3
5.3 ช่ วยประหยัดเวลา
ในการสอน
6. ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล
6.1 วัดได้ ครอบคลุมเนื้อหา 4
สาระ
3
6.2 ใช้ เครื่ องมือวัดผล
ได้ เหมาะสม
ภาพรวม

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3

5

3

5

4.00

1.00

มาก

3

5

5

5

4.20

1.10

มาก

3

5

4

5

4.00

1.00

มาก

3

5

5

4.40

0.89

มาก

2

5

5

4.00

1.41

มาก

4.27

0.95

มาก

5
5

จากตารางที่ ข-3 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง พลังงานจลน์ พบว่าค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.95 ซึ่งถือว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมมาก
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ตารางที่ ข-4 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4
เรื่ อง พลังงานศักย์

รายการประเมิน
1. ด้ านสาระสาคัญ
1.1 ความถูกต้อง
1.2 ภาษาที่ใช้ ชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย
2. ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ระบุพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้
ชัดเจน
2.2 ข้ อความชัดเจน เข้ าใจ
ง่าย
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 ใจความถูกต้อง
3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
3.3 เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน
4. ด้ านกระบวนการจัด
การเรียนรู้
4.1 เรียงลาดับกิจกรรม
ได้ เหมาะสม
4.2 เหมาะสมกับเวลา
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย SD
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

ระดับความ
เหมาะสม

5
4

3
3

4
4

4
5

5
5

4.20
4.20

0.84
0.84

มาก
มาก

4

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

4

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

5
4
4

3
3
3

5
5
5

4
4
3

5
5
5

4.40
4.20
4.00

0.89
0.84
1.00

มาก
มาก
มาก

4

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

4
4

3
3

5
5

5
5

5
4

4.40
4.20

0.89
0.84

มาก
มาก
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ตารางที่ ข-4 (ต่อ)

รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5. ด้ านสื่ อและแหล่ งเรียนรู้
4
5.1 สื่ อความหมายได้
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
3
5.2 เร้ าความสนใจของ
ผู้เรียน
3
5.3 ช่ วยประหยัดเวลา
ในการสอน
6. ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล
6.1 วัดได้ ครอบคลุมเนื้อหา 4
สาระ
4
6.2 ใช้ เครื่ องมือวัดผล
ได้ เหมาะสม
ภาพรวม

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

3

5

5

5

4.20

1.10

มาก

3

5

5

5

4.20

1.10

มาก

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

2

5

4

5

4.00

1.22

มาก

4.21

0.92

มาก

จากตารางที่ ข-4 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง พลังงานศักย์ พบว่าค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92 ซึ่งถือว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมมาก

151
ตารางที่ ข-5 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5
เรื่ อง กฎอนุรักษ์พลังงานกล

รายการประเมิน
1. ด้ านสาระสาคัญ
1.1 ความถูกต้อง
1.2 ภาษาที่ใช้ ชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย
2. ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ระบุพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้
ชัดเจน
2.2 ข้ อความชัดเจน เข้ าใจ
ง่าย
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 ใจความถูกต้อง
3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
3.3 เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน
4. ด้ านกระบวนการจัด
การเรียนรู้
4.1 เรียงลาดับกิจกรรม
ได้ เหมาะสม
4.2 เหมาะสมกับเวลา
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย SD
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

ระดับความ
เหมาะสม

5
4

3
3

4
4

4
5

5
5

4.20
4.20

0.84
0.84

มาก
มาก

4

3

5

5

4

4.20

0.84

มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4
4
4

3
3
3

5
5
5

4
4
5

5
5
5

4.20
4.20
4.40

0.84
0.84
0.89

มาก
มาก
มาก

4

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

4
4

3
3

5
5

4
3

5
5

4.20
4.00

0.84
1.00

มาก
มาก
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ตารางที่ ข-5 (ต่อ)

รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5. ด้ านสื่ อและแหล่ งเรียนรู้
4
5.1 สื่ อความหมายได้
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
3
5.2 เร้ าความสนใจของ
ผู้เรียน
3
5.3 ช่ วยประหยัดเวลา
ในการสอน
6. ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล
6.1 วัดได้ ครอบคลุมเนื้อหา 4
สาระ
4
6.2 ใช้ เครื่ องมือวัดผล
ได้ เหมาะสม
ภาพรวม

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

3

5

4

5

4.00

1.00

มาก

3

5

5

5

4.20

1.10

มาก

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

2

5

5

5

4.20

1.30

มาก

4.20

0.91

มาก

จากตารางที่ ข-5 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง กฎอนุรักษ์พลังงานกล พบว่าค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.91 ซึ่งถือว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมมาก
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ตารางที่ ข-6 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6
เรื่ อง เครื่ องกล

รายการประเมิน
1. ด้ านสาระสาคัญ
1.1 ความถูกต้อง
1.2 ภาษาที่ใช้ ชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย
2. ด้ านจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ระบุพฤติกรรมที่
สามารถวัดและประเมินได้
ชัดเจน
2.2 ข้ อความชัดเจน เข้ าใจ
ง่าย
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 ใจความถูกต้อง
3.2 เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
3.3 เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน
4. ด้ านกระบวนการจัด
การเรียนรู้
4.1 เรียงลาดับกิจกรรม
ได้ เหมาะสม
4.2 เหมาะสมกับเวลา
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย SD
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

ระดับความ
เหมาะสม

5
4

3
3

4
4

5
5

5
5

4.40
4.20

0.89
0.84

มาก
มาก

5

3

5

5

5

4.60

0.89

มากที่สุด

4

3

5

4

5

4.20

0.84

มาก

4
4
4

3
3
3

5
5
5

5
4
4

4
5
5

4.20
4.20
4.20

0.84
0.84
0.84

มาก
มาก
มาก

4

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

4
4

3
3

5
5

4
5

4
4

4.00
4.20

0.71
0.84

มาก
มาก
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ตารางที่ ข-6 (ต่อ)

รายการประเมิน

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5

5. ด้ านสื่ อและแหล่ งเรียนรู้
4
5.1 สื่ อความหมายได้
ชัดเจน เข้ าใจง่าย
3
5.2 เร้ าความสนใจของ
ผู้เรียน
4
5.3 ช่ วยประหยัดเวลา
ในการสอน
6. ด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล
6.1 วัดได้ ครอบคลุมเนื้อหา 4
สาระ
4
6.2 ใช้ เครื่ องมือวัดผล
ได้ เหมาะสม
ภาพรวม

SD

ระดับความ
เหมาะสม

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

3

5

4

5

4.00

1.00

มาก

3

5

4

4

4.00

0.71

มาก

3

5

5

5

4.40

0.89

มาก

2

5

5

5

4.20

1.30

มาก

4.24

0.88

มาก

จากตารางที่ ข-6 แสดงผลการประเมินระดับความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง เครื่ องกล พบว่า ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.88 ซึ่งถือว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมมาก
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การวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิ กส์
ตารางที่ ข-7 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จุดประสงค์ข้อที่
1

2
3
4
5

6
7

8

ข้ อสอบ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
∑R
ข้ อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
6
1
1
1
1
1
5
7
1
1
1
1
1
5
8
1
1
1
1
1
5
9
1
1
1
1
1
5
10
1
1
1
1
1
5
11
1
1
1
1
1
5
12
1
0
1
1
1
4
13
1
1
1
1
1
5
14
1
1
1
1
1
5
15
1
1
1
1
1
5
16
1
1
1
1
1
5
17
1
0
1
1
1
4
18
1
1
1
1
1
5
19
1
1
1
1
1
5
20
1
1
1
1
1
5
21
1
1
0
1
1
4
22
1
1
0
1
1
4

IOC
(∑R/N)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
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ตารางที่ ข-7 (ต่อ)
จุดประสงค์ข้อที่
9
10

11
12

13
14

15
16
17
18
19

ข้ อสอบ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
∑R
ข้ อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
23
1
1
1
1
1
5
24
1
1
0
1
1
4
25
0
0
1
1
1
3
26
1
0
0
1
1
3
27
1
1
1
1
1
5
28
1
1
1
1
1
5
29
1
1
1
1
1
5
30
1
1
0
1
1
5
31
1
0
1
0
1
3
32
1
1
1
1
1
5
33
1
1
1
1
1
5
34
1
1
1
1
1
5
35
1
1
1
1
1
5
36
1
1
1
1
1
5
37
1
1
1
0
1
4
38
1
1
1
0
1
4
39
1
1
0
1
1
4
40
1
1
1
1
1
5
41
1
1
1
-1
1
3
42
1
1
1
0
1
4
43
1
1
1
-1
1
3
44
1
1
1
1
1
5
45
1
1
1
0
1
4
46
1
1
1
1
1
5
47
1
1
1
1
1
5
48
1
1
1
0
1
4
49
1
1
0
1
1
4
50
1
1
0
1
1
4

IOC
(∑R/N)
1.00
0.80
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
0.80
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
0.60
0..80
0.60
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
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ตารางที่ ข-7 (ต่อ)
จุดประสงค์ข้อที่
20

21
22

ข้ อสอบ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
∑R
ข้ อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
51
1
1
1
1
1
5
52
1
1
1
1
1
5
53
1
1
1
1
1
5
54
1
1
1
1
1
5
55
1
1
1
1
1
5
56
1
1
0
0
1
3
57
1
1
1
1
1
5
58
1
1
1
1
1
5
59
1
1
1
1
1
5
60
1
1
1
1
1
5

IOC
(∑R/N)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00

หมายเหตุ : การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ที่สามารถนามาใช้ได้มีค่า IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป
จากตารางผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง
0.60-1.00
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การวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ วิชาฟิ สิ กส์
ตารางที่ ข-8 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัดของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งาน
และพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
องค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์
1. การจัดจาแนก
เปรียบเทียบ

2. การจัดกลุ่ม

3. การวิเคราะห์
ข้ อผิดพลาด

4. การสรุปหลักการ

ข้ อสอบ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
∑R
ข้ อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
3
1
1
1
1
1
5
9
1
1
1
1
1
5
14
1
1
1
1
1
5
15
1
1
0
1
1
4
16
1
1
1
1
1
5
20
1
1
1
0
1
4
4
1
1
1
1
1
5
5
1
1
0
1
1
4
23
1
1
1
-1
1
3
24
1
1
1
1
1
5
27
1
1
1
1
1
5
30
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
5
8
1
1
1
1
1
5
11
1
1
1
0
1
4
13
1
1
1
1
1
5
18
1
1
0
0
1
3
21
1
1
1
1
1
5
1
0
1
1
1
1
4
10
1
1
1
1
1
5
12
1
1
1
1
1
5
17
1
1
1
1
1
5
25
1
1
1
-1
1
3
26
1
1
1
1
1
5

IOC
(∑R/N)
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.60
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
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ตารางที่ ข-8 (ต่อ)
องค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์
5. การนาไปใช้

ข้ อสอบ
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
∑R
ข้ อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
6
1
1
1
1
1
5
7
1
1
1
1
1
5
19
1
1
1
1
1
5
22
1
1
1
1
0
4
28
1
1
1
1
1
5
29
1
1
1
-1
1
3

IOC
(∑R/N)
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.60

หมายเหตุ : การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัดของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
ที่สามารถนามาใช้ได้มีค่า IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป
จากตารางผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับ
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ที่ตอ้ งการวัดของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
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ภาคผนวก ค
การทดลองใช้ และหาคุณภาพเครื่ องมือ
- การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
- การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
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การวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิ กส์
ตารางที่ ค-9 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) รายข้อของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (จานวน 60 ข้อ)
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

p
0.59
0.63
0.35
0.57
0.43
0.35
0.26
0.35
0.43
0.17
0.50
0.37
0.63
0.24
0.50
0.76
0.30
0.72
0.39
0.63
0.39
0.43

r
0.57
0.48
0.26
0.35
0.61
0.00
0.17
0.35
0.52
0.17
0.30
0.30
0.48
0.13
0.57
0.48
0.35
0.30
0.52
0.04
0.43
0.09

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง

นาไปใช้ จริงข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
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ตารางที่ ค-9 (ต่อ)
ข้ อ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

P
0.70
0.50
0.59
0.26
0.48
0.63
0.37
0.13
0.39
0.83
0.13
0.35
0.24
0.52
0.70
0.41
0.52
0.35
0.41
0.17
0.43
0.48
0.17
0.67
0.41
0.30

r
0.00
0.30
0.57
0.09
0.52
0.22
0.30
-0.09
0.26
0.00
0.00
0.43
0.22
0.17
0.09
0.39
0.43
0.17
0.39
0.09
-0.09
0.26
0.09
0.22
0.22
0.43

แปลผล
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

นาไปใช้ จริงข้ อที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
-
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ตารางที่ ค-9 (ต่อ)
ข้ อ
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

p
0.39
0.41
0.46
0.67
0.26
0.41
0.67
0.78
0.35
0.57
0.37
0.59

r
0.26
0.30
0.22
0.30
0.09
0.22
0.57
0.35
-0.09
0.26
0.22
0.04

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง

นาไปใช้ จริงข้ อที่
25
26
27
28
29
30
-

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ ที่สามารถนามาใช้ได้มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่
0.20 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และในการตัดข้อสอบ
บางส่วนที่มีค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ทิง้ นั้น เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องการ
ข้อสอบที่ครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพสิ ยั และจานวนข้อสอบเพียง 30 ข้อ
ตามที่ได้กาหนดไว้
จากตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ที่คดั เลือกมา 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง
0.24-0.67 และค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.22-0.61 และเมื่อนามาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับแบบอิงเกณฑ์ตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett Method) เท่ากับ 0.93

164
โดยสามารถคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ตามวิธีของโลเวทท์
(Lovett Method) ดังนี้
𝑟𝑐𝑐 = 1 −

เมื่อ

𝑟𝑐𝑐

k
xi
∑ xi

x2i
C
แทนค่าลงในสูตร

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

𝑘∑xi − x2i
(𝑘 − 1)∑(xi − 𝐶)2

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
จานวนข้อสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ
คะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน
ผลรวมของคะแนนทุกคน
ผลทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
คะแนนเกณฑ์หรื อจุดตัดของแบบทดสอบ

𝑟𝑐𝑐

= 1−

𝑟𝑐𝑐

= 1−

𝑟𝑐𝑐

= 1−

𝑟𝑐𝑐

= 1 - 0.07

𝑟𝑐𝑐

= 0.93

𝑘∑xi −x2i
(𝑘−1)∑(xi −𝐶)2
(30×645)−10783
(30−1)×3979

8567
115391
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การวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่ อมั่นของแบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์ วิชาฟิ สิกส์
ตารางที่ ค-10 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) รายข้อของแบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(จานวน 30 ข้อ)
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

p
0.78
0.67
0.59
0.13
0.43
0.41
0.15
0.59
0.63
0.65
0.39
0.50
0.26
0.57
0.52
0.37
0.57
0.54
0.30
0.30
0.48
0.78

r
0.09
0.57
0.39
0.00
0.35
0.39
-0.13
0.57
0.65
0.52
0.35
0.30
0.00
0.35
0.43
0.22
0.52
0.30
0.26
0.00
0.43
0.35

แปลผล
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้

นาไปใช้ จริงข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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ตารางที่ ค-10 (ต่อ)
ข้ อ
23
24
25
26
27
28
29
30

P
0.65
0.41
0.59
0.15
0.22
0.48
0.67
0.48

r
0.35
0.30
0.74
-0.04
-0.09
0.26
0.48
0.43

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

นาไปใช้ จริงข้ อที่
15
16
17
18
19
20

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ ที่สามารถนามาใช้ได้มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80
และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และในการตัดข้อสอบบางส่วนที่มีคา่ ความ
ยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ทิ้งนั้น เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องการข้อสอบที่ครอบคลุม
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์และจานวนข้อสอบเพียง 20 ข้อ ตามที่ได้กาหนดไว้
จากตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
การคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ที่คดั เลือกมา 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.39-0.78 และค่า
อานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.26-0.74 และเมื่อนามาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับแบบ
อิงเกณฑ์ตามวิธีของโลเวทท์ (Lovett Method) เท่ากับ 0.89
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โดยสามารถคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ตามวิธีของ
โลเวทท์ (Lovett Method) ดังนี้
𝑘∑xi − x2i
𝑟𝑐𝑐 = 1 −

เมื่อ

𝑟𝑐𝑐

k
xi
∑ xi

x2i
C
แทนค่าลงในสูตร

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

(𝑘 − 1)∑(xi − 𝐶)2

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
จานวนข้อสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ
คะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน
ผลรวมของคะแนนทุกคน
ผลทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
คะแนนเกณฑ์หรื อจุดตัดของแบบทดสอบ

𝑟𝑐𝑐

= 1−

𝑟𝑐𝑐

= 1−

𝑟𝑐𝑐

= 1−

𝑟𝑐𝑐

= 1 – 0.11

𝑟𝑐𝑐

= 0.89

𝑘∑xi −x2i
(𝑘−1)∑(xi −𝐶)2
(20×509)−6801
(20−1)×1585

3379
30115
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ภาคผนวก ง
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทางสถิติ
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
- การคานวณหาค่า t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
- คะแนนการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก
- การคานวณหาค่า t-test โดยใช้โปรแกรม SPSS ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
วิชาฟิ สิกส์
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คะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้ รับ
การจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
ตารางที่ ง-11 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (คะแนนเต็ม 30)

11
9
8
7
10
9
9
6
12
5
9
7
12
10
10
9
6
5

3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
3
3
2
4
4
3
3

7
7
6
5
7
5
6
6
6
5
8
5
5
7
6
5
7
5

8
8
9
9
7
9
7
6
9
6
7
5
6
7
6
10
4
4

4
3
3
1
4
4
4
3
2
2
2
3
4
2
4
3
4
4

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1

2
1
2
0
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

ภาพรวม (30)

การสร้ างสรรค์ (2)

1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0

การประเมิน (2)

1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0

การวิเคราะห์ (4)

1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
0
0
3
2
2
2
1
1

การปรับใช้ (10)

การสร้ างสรรค์ (2)

5
3
4
2
2
2
2
1
4
0
4
3
3
3
4
3
3
2

การเข้าใจ (8)

การประเมิน (2)

2
2
0
1
3
4
2
1
1
3
3
1
4
3
4
1
2
1

การจา (4 )

การวิเคราะห์ (4)

1
1
2
2
2
1
1
2
4
0
0
1
1
1
0
1
0
1

ภาพรวม (30)

การปรับใช้ (10)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

การเข้าใจ (8)

คน
ที่

หลังเรียน

การจา (4 )

ก่ อนเรียน

25
23
24
19
24
24
23
21
24
19
23
20
21
21
23
24
21
19
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ตารางที่ ง-11 (ต่อ)

8
9
7
8
12
8
8
6
10
6
7
11
10
3
10
7
9
4
3
11
7
6

3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
2
3
3
4
4

6
7
4
7
6
3
5
8
7
5
7
5
7
6
6
5
7
6
6
7
7
5

4
8
8
8
9
8
8
5
6
7
8
9
9
5
8
9
7
7
7
9
10
8

3
3
3
2
3
3
3
1
2
4
4
3
1
3
2
4
1
4
2
4
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
0
1
2
2
1
0
2
1
1
2

2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2

ภาพรวม (30)

การสร้ างสรรค์ (2)

1
1
1
0
1
0
2
1
1
0
0
2
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1

การประเมิน (2)

1
2
1
1
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0

การวิเคราะห์ (4)

1
2
0
0
3
0
0
1
1
3
0
2
0
0
0
0
1
0
1
2
1
1

การปรับใช้ (10)

การสร้ างสรรค์ (2)

3
1
3
5
3
4
2
1
4
1
3
3
3
0
6
3
3
1
1
4
4
4

การเข้าใจ (8)

การประเมิน (2)

2
1
2
2
2
0
3
2
3
0
2
2
4
1
2
2
2
2
0
4
1
0

การจา (4 )

การวิเคราะห์ (4)

0
2
0
0
1
3
1
0
0
1
2
1
2
0
0
1
2
0
1
0
0
0

ภาพรวม (30)

การปรับใช้ (10)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

การเข้าใจ (8)

คน
ที่

หลังเรียน

การจา (4)

ก่ อนเรียน

20
25
22
24
25
22
22
21
21
24
25
25
22
21
24
25
22
21
21
26
25
24
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ตารางที่ ง-11 (ต่อ)

ภาพรวม (30)

การสร้ างสรรค์ (2)

การประเมิน (2)

การวิเคราะห์ (4)

การปรับใช้ (10)

การเข้าใจ (8)

การจา (4)

ภาพรวม (30)

การสร้ างสรรค์ (2)

หลังเรียน

การประเมิน (2)

การวิเคราะห์ (4)

การปรับใช้ (10)

การเข้าใจ (8)

คน
ที่

การจา (4)

ก่ อนเรียน

41 1
2
6
2
2
0 13 3
6
7
4
1
2
23
42 1
3
3
0
0
0
7
4
6
8
2
0
2
22
43 0
1
3
0
0
0
4
3
7 10 3
1
2
26
44 1
6
0
0
0
0
7
2
6
8
2
2
1
21
𝐱̅ 0.93 2.02 2.82 1.02 0.66 0.61 8.07 3.36 6.02 7.43 2.89 1.41 1.55 22.66
SD 0.93 1.30 1.45 0.93 0.64 0.62 2.45 0.61 1.05 1.61 0.97 0.62 0.55 1.94
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การคานวณหาค่า t-test โดยใช้ โปรแกรม SPSS ของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิ สิ กส์
ตารางที่ ง-12 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(คะแนนเต็ม 30) โดยใช้โปรแกรม SPSS
Paired Samples Statistics
Pair 1

Posttest
Pretest

Mean
22.6591
8.0682

N
44
44

Std. Deviation
1.94031
2.45326

Std. Error Mean
.29251
.36984

Paired Samples Correlations
Pair 1

Posttest & Pretest

N
44

Correlation
.371

Sig.
.013

Paired Samples Test

Pair 1

Posttest - Pretest

Mean
14.59091

Paired Differences
Std. Deviation Std. Error Mean
2.49947
.37681

Paired Samples Test

Pair 1

Posttest - Pretest

Paired Differences
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
13.83100
15.35082

t

df

Sig
(2-tailed)

38.722

43

.000
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ตารางที่ ง-13 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง
งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่งแสดง
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้แยกเป็ นรายด้าน โดยใช้โปรแกรม SPSS
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

การจา (ก่อนเรี ยน)
การจา (หลังเรี ยน)
ความเข้าใจ (ก่อนเรี ยน)
ความเข้าใจ (หลังเรี ยน)
การปรับใช้ (ก่อนเรี ยน)
การปรับใช้ (หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ (ก่อนเรี ยน)
การวิเคราะห์ (หลังเรี ยน)
การประเมิน (ก่อนเรี ยน)
การประเมิน (หลังเรี ยน)
การสร้างสรรค์ (ก่อนเรี ยน)
การสร้างสรรค์ (หลังเรี ยน)

Mean

N

Std. Deviation

.9318
3.3636
2.0227
6.0227
2.8182
7.4318
1.0227
2.8864
.6591
1.4091
.6136
1.5455

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

.92504
.61345
1.30275
1.04522
1.45111
1.60519
.92733
.96968
.64495
.62201
.61817
.54792

Std. Error
Mean
.13946
.09248
.19640
.15757
.21876
.24199
.13980
.14618
.09723
.09377
.09319
.08260

Paired Samples Correlations
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

การจา (ก่อนเรี ยน) & การจา (หลังเรี ยน)
ความเข้าใจ (ก่อนเรี ยน) & ความเข้าใจ (หลังเรี ยน)
การปรับใช้ (ก่อนเรี ยน) & การปรับใช้ (หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ (ก่อนเรี ยน) & การวิเคราะห์ (หลังเรี ยน)
การประเมิน (ก่อนเรี ยน) & การประเมิน (หลังเรี ยน)
การสร้างสรรค์ (ก่อนเรี ยน) & การสร้างสรรค์ (หลังเรี ยน)

N
44
44
44
44
44
44

Correlation
.004
.239
.274
.262
.298
.087

Sig.
.981
.119
.072
.086
.050
.573

174
ตารางที่ ง-13 (ต่อ)
Paired Samples Test

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

การจา (ก่อนเรี ยน) & การจา (หลังเรี ยน)
ความเข้าใจ (ก่อนเรี ยน) & ความเข้าใจ (หลังเรี ยน)
การปรับใช้ (ก่อนเรี ยน) & การปรับใช้ (หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ (ก่อนเรี ยน) & การวิเคราะห์ (หลังเรี ยน)
การประเมิน (ก่อนเรี ยน) & การประเมิน (หลังเรี ยน)
การสร้างสรรค์ (ก่อนเรี ยน) & การสร้างสรรค์ (หลังเรี ยน)

Paired Differences
Mean
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
-2.43182 1.10806
.16705
-4.00000 1.46271
.22051
-4.61364 1.84537
.27820
-1.86364 1.15317
.17385
-.75000
.75097
.11321
-.93182
.78940
.11901

Paired Samples Test

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6

การจา (ก่อนเรี ยน) - การจา (หลังเรี ยน)
ความเข้าใจ (ก่อนเรี ยน) - ความเข้าใจ
(หลังเรี ยน)
การปรับใช้ (ก่อนเรี ยน) - การปรับใช้
(หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ (ก่อนเรี ยน) - การวิเคราะห์
(หลังเรี ยน)
การประเมิน (ก่อนเรี ยน) - การประเมิน
(หลังเรี ยน)
การสร้างสรรค์ (ก่อนเรี ยน) การสร้างสรรค์ (หลังเรี ยน)

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-2.76870 -2.09494

-14.558

43

.000

-4.44471

-3.55529

-18.140

43

.000

-5.17468

-4.05259

-16.584

43

.000

-2.21423

-1.51304

-10.720

43

.000

-.97832

-.52168

-6.625

43

.000

-1.17182

-.69182

-7.830

43

.000

t

df

Sig
(2-tailed)
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ตารางที่ ง-14 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ หลังเรี ยน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30) เรื่ อง งานและพลังงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้โปรแกรม SPSS
One-Sample Statistics

Posttest

N

Mean

44

22.6591

Std.
Deviation
1.94031

Std. Error Mean
.29251

One-Sample Test

Posttest

t

df

5.672

43

Test Value = 21
Sig.
Mean
(2-tailed)
Difference
.000

1.65909

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
1.0692
2.2490

ตารางที่ ง-15 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ หลังเรี ยน
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ซึ่งแสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แยกเป็ นรายด้าน โดยใช้โปรแกรม SPSS
One-Sample Statistics
N
44

การจา

Mean
3.3636

Std. Deviation
.61345

Std. Error Mean
.09248

One-Sample Test

การจา

t

df

6.095

43

Test Value = 2.8
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.000
.56364
.3771
.7501

176
ตารางที่ ง-15 (ต่อ)
One-Sample Statistics
N
44

ความเข้าใจ

Mean
6.0227

Std. Deviation
1.04522

Std. Error Mean
.15757

One-Sample Test
t

ความเข้าใจ

2.683

Test Value = 5.6
df
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
43
.010
.42273
.1049
.7405
One-Sample Statistics
N
44

การปรับใช้

Mean
7.4318

Std. Deviation
1.60519

Std. Error Mean
.24199

One-Sample Test

การปรับใช้

t

df

1.784

43

Test Value = 7
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.081
.43182
-.0562
.9198

One-Sample Statistics
การวิเคราะห์

N
44

Mean
2.8864

Std. Deviation
.96968

Std. Error Mean
.14618
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ตารางที่ ง-15 (ต่อ)
One-Sample Test

การวิเคราะห์

t

df

.591

43

Test Value = 2.8
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.558
.08636
-.2084
.3812

One-Sample Statistics
N
44

การประเมิน

Mean
1.4091

Std. Deviation
.62201

Std. Error Mean
.09377

One-Sample Test

การประเมิน

t

df

.097

43

Test Value = 1.4
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.923
.00909
-.1800
.1982

One-Sample Statistics
N
44

การสร้างสรรค์

Mean
1.5455

Std. Deviation
.54792

Std. Error Mean
.08260

One-Sample Test

การสร้างสรรค์

t

df

1.761

43

Test Value = 1.4
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.085
.14545
-.0211
.3120
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คะแนนการคิดวิเคราะห์ วิชาฟิ สิ กส์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้ รับ
การจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก
ตารางที่ ง-16 คะแนนการคิดวิเคราะห์วิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (คะแนนเต็ม 20)

การสรุ ปหลักการ (4)

การนาไปใช้ (4)

ร

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ (4)

การจัดกลุ่ม (4)

การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด (4)

การสรุ ปหลักการ (4)

การนาไปใช้ (4)

ร

0
1
0
1
2
1
1
0
1
0
3
0
2
1
1
1
3

3
2
3
1
2
1
2
2
3
1
4
2
2
2
2
2
0

0
4
1
2
0
0
0
3
0
3
3
3
2
1
2
3
0

0
2
0
1
2
0
1
1
0
0
3
1
2
2
1
0
1

5
11
5
5
8
3
4
7
6
6
16
8
9
7
7
8
7

4
4
3
4
3
3
2
2
4
2
1
1
3
1
3
4
3

3
3
2
2
2
3
2
0
3
3
3
1
3
2
2
4
1

4
3
4
4
4
3
4
4
3
3
3
2
4
4
4
4
2

4
4
3
3
3
2
3
3
3
4
3
4
3
4
4
3
4

2
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
4
2
4
4
3

17
17
15
16
16
14
14
12
16
16
14
11
17
13
17
19
13

ภาพรวม (20)

การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด (4)

2
2
1
0
2
1
0
1
2
2
3
2
1
1
1
2
3

ภาพรวม (20)

การจัดกลุ่ม (4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ (4)

คน
ที่

หลังเรียน

0)

ก่ อนเรียน
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ตารางที่ ง-16 (ต่อ)

การสรุ ปหลักการ (4)

การนาไปใช้ (4)

ร

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ (4)

การจัดกลุ่ม (4)

การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด (4)

การสรุ ปหลักการ (4)

การนาไปใช้ (4)

ร

3
2
0
2
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
2
3
1
2
1

0
2
3
1
2
2
2
2
0
3
2
2
3
1
3
2
2
2
0
2
2

3
1
1
2
2
2
1
1
0
3
1
2
3
1
2
2
2
3
2
2
1

3
2
2
3
2
3
2
0
2
3
4
1
3
2
1
3
3
4
3
2
2

10
9
8
9
8
8
9
5
6
11
10
6
13
6
8
9
11
14
8
11
6

2
4
3
3
2
2
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
2
4
1
1
2

3
4
3
2
4
2
2
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
1

4
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
2
3
3
3
4
3

3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4

3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
2
4
4
4
4
4
4

15
19
16
16
17
15
17
19
18
18
17
15
20
18
17
16
16
18
15
17
14

ภาพรวม (20)

การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด (4)

1
2
2
1
1
1
3
1
3
2
2
1
3
2
1
1
2
2
2
3
0

ภาพรวม (20)

การจัดกลุ่ม (4)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ (4)

คน
ที่

หลังเรียน

0)

ก่ อนเรียน

180
ตารางที่ ง-16 (ต่อ)

39
40
41
42
43
44
𝐱̅
SD

2
1
2
3
2
10
2
1
1
1
0
5
1
1
2
2
2
8
2
0
0
3
2
7
1
1
2
2
2
8
3
3
1
3
3
13
1.66 1.11 1.82 1.77 1.77 8.14
0.83 0.92 0.92 1.10 1.14 2.72

ภาพรวม (20)
ร

การนาไปใช้ (4)

การสรุ ปหลักการ (4)

การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด (4)

การจัดกลุ่ม (4)

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ (4)

ภาพรวม (20)
ร

การนาไปใช้ (4)

0)

หลังเรียน

การสรุ ปหลักการ (4)

การวิเคราะห์ ข้อผิดพลาด (4)

การจัดกลุ่ม (4)

คน
ที่

การจัดจาแนกเปรียบเทียบ (4)

ก่ อนเรียน

3
3
3
3
2
14
4
4
3
4
4
19
1
4
4
4
4
17
2
4
4
3
4
17
4
4
4
4
4
20
1
2
4
4
4
15
2.84 2.82 3.43 3.57 3.52 16.18
1.10 0.97 0.62 0.55 0.70 2.04
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การคานวณหาค่า t-test โดยใช้ โปรแกรม SPSS ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
วิชาฟิ สิ กส์
ตารางที่ ง-17 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ เรื่ อง งานและ
พลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (คะแนนเต็ม 20)
โดยใช้โปรแกรม SPSS
Paired Samples Statistics
Pair 1

Posttest
Pretest

Mean
16.1818
8.1364

N
44
44

Std. Deviation
2.03770
2.71594

Std. Error Mean
.30719
.40944

Paired Samples Correlations
Pair 1

Posttest & Pretest

N
44

Correlation
.121

Sig.
.432

Paired Samples Test

Pair 1

Posttest - Pretest

Mean
8.04545

Paired Differences
Std. Deviation Std. Error Mean
3.19123
.48110

Paired Samples Test

Pair 1

Posttest - Pretest

Paired Differences
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
7.07523
9.01568

t

df

Sig
(2-tailed)

16.723

43

.000
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ตารางที่ ง-18 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ซึ่งแสดงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์แยกเป็ นรายด้าน โดยใช้โปรแกรม SPSS
Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (ก่อนเรี ยน)
การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (หลังเรี ยน)
การจัดกลุ่ม (ก่อนเรี ยน)
การจัดกลุ่ม (หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (ก่อนเรี ยน)
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (หลังเรี ยน)
การสรุ ปหลักการ (ก่อนเรี ยน)
การสรุ ปหลักการ (หลังเรี ยน)
การนาไปใช้ (ก่อนเรี ยน)
การนาไปใช้ (หลังเรี ยน)

Mean

N

1.6591
2.8409
1.1136
2.8182
1.8182
3.4318
1.7727
3.5682
1.7727
3.5227

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

Std.
Deviation
.83369
1.09848
.92046
.97104
.92190
.62497
1.09680
.54550
1.13841
.69846

Std. Error
Mean
.12568
.16560
.13876
.14639
.13898
.09422
.16535
.08224
.17162
.10530

Paired Samples Correlations
N
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (ก่อนเรี ยน) & การจัดจาแนก
เปรี ยบเทียบ (หลังเรี ยน)
การจัดกลุ่ม (ก่อนเรี ยน) & การจัดกลุม่ (หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (ก่อนเรี ยน) & การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด (หลังเรี ยน)
การสรุ ปหลักการ (ก่อนเรี ยน) & การสรุ ปหลักการ
(หลังเรี ยน)
การนาไปใช้ (ก่อนเรี ยน) & การนาไปใช้ (หลังเรี ยน)

Correlation Sig.

44

.041

.792

44

.024

.879

44

.139

.367

44

.104

.501

44

.358

.017
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ตารางที่ ง-18 (ต่อ)
Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (ก่อนเรี ยน) & การจัดจาแนก
เปรี ยบเทียบ (หลังเรี ยน)
การจัดกลุ่ม (ก่อนเรี ยน) & การจัดกลุ่ม (หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (ก่อนเรี ยน) & การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด (หลังเรี ยน)
การสรุ ปหลักการ (ก่อนเรี ยน) & การสรุ ปหลักการ
(หลังเรี ยน)
การนาไปใช้ (ก่อนเรี ยน) & การนาไปใช้ (หลังเรี ยน)

-1.18182

1.35153

.20375

-1.70455

1.32208

.19931

-1.61364

1.03914

.15666

-1.79545

1.17294

.17683

-1.75000

1.10232

.16618

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (ก่อนเรี ยน) &
การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ (หลังเรี ยน)
การจัดกลุ่ม (ก่อนเรี ยน) & การจัดกลุ่ม
(หลังเรี ยน)
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (ก่อนเรี ยน) &
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด (หลังเรี ยน)
การสรุ ปหลักการ (ก่อนเรี ยน) & การสรุ ป
หลักการ (หลังเรี ยน)
การนาไปใช้ (ก่อนเรี ยน) & การนาไปใช้
(หลังเรี ยน)

t

df

Sig
(2-tailed)

-1.59272

-.77091

-5.800

43

.000

-2.10649

-1.30260

-8.552

43

.000

-1.92956

-1.29771

-10.301

43

.000

-2.15206

-1.43885

-10.154

43

.000

-2.08514

-1.41486

-10.531

43

.000
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ตารางที่ ง-19 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ หลังเรี ยนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20) เรื่ อง งานและพลังงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้โปรแกรม SPSS
One-Sample Statistics

Posttest

N

Mean

44

16.1818

Std.
Deviation
2.03770

Std. Error Mean
.30719

One-Sample Test

Posttest

t

df

7.102

43

Test Value = 14
Sig.
Mean
(2-tailed)
Difference
.000

2.18182

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
1.5623
2.8013

ตารางที่ ง-20 การทดสอบค่า t-test ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์ หลังเรี ยนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เรื่ อง งานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ซึ่งแสดงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์แยกเป็ นรายด้าน โดยใช้โปรแกรม SPSS
One-Sample Statistics
N
44

การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ

Mean
2.8409

Std. Deviation
1.09848

Std. Error Mean
.16560

One-Sample Test
t

การจัดจาแนกเปรี ยบเทียบ .247

Test Value = 2.8
df
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
43
.806
.04091
-.2931
.3749
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ตารางที่ ง-20 (ต่อ)
One-Sample Statistics
N
44

การจัดกลุ่ม

Mean
2.8182

Std. Deviation
.97104

Std. Error Mean
.14639

One-Sample Test
t

การจัดกลุ่ม

.124

Test Value = 2.8
df
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
43
.902
.01818
-.2770
.3134
One-Sample Statistics
N
44

การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด

Mean
3.4318

Std. Deviation
.62497

Std. Error Mean
.09422

One-Sample Test
t

การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด

Test Value = 2.8
Sig.
Mean 95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.000
.63182
.4418
.8218

df

6.706 43

One-Sample Statistics
การสรุ ปหลักการ

N
44

Mean
3.5682

Std. Deviation
.54550

Std. Error Mean
.08224
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ตารางที่ ง-20 (ต่อ)
One-Sample Test

การสรุ ปหลักการ

t

df

9.341

43

Test Value = 2.8
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.000
.76818
.6023
.9340

One-Sample Statistics
N
44

การนาไปใช้

Mean
3.5227

Std. Deviation
.69846

Std. Error Mean
.10530

One-Sample Test

การนาไปใช้

t

df

6.864

43

Test Value = 2.8
Sig.
Mean
95% Confidence Interval
(2-tailed) Difference
of the Difference
Lower
Upper
.000
.72273
.5104
.9351
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ภาคผนวก จ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก เรื่ อง งานและพลังงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์
- แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วชิ าฟิ สิกส์
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(ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ )
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รายวิชา ฟิ สิ กส์ 2 (ว 31202)
สาระวิทยาศาสตร์ เพิม่ เติม
เรื่ อง งาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ผู้สอน นางสาวหงส์ จิรา เอียดหนู จานวนเวลาที่สอน 2 คาบ (100 นาที)
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
1. ผลการเรียนรู้
วิเคราะห์ และคานวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟสัมพันธ์ระหว่างแรง
กับการกระจัด รวมทั้งอธิบายและคานวณกาลังเฉลี่ย
2. สาระสาคัญ
งาน ความหมายทางฟิ สิกส์ หมายถึง การที่แรง (F⃑) มากระทาต่อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่ตาม
แนวแรงได้การกระจัด (s) งานเป็ นปริ มาณสเกลาร์มีหน่วยในระบบ SI เป็ นจูล (J) งานหาได้จากผล
คูณของแรงที่กระทาต่อวัตถุกบั การกระจัดที่วตั ถุเคลื่อนทีไ่ ด้ตามแนวแรงนั้น เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ตาม
ทิศของแรงที่มากระทาจะได้งานเป็ นบวก งานทีท่ าโดยแรงนั้นจะมีค่า W = Fs และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่
ในทิศตรงกันข้ามกับทิศของแรงที่มากระทาจะทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ชา้ ลง ซึ่งจะได้งานเป็ นลบ
แต่ถา้ แรงที่กระทาต่อวัตถุมีทิศทางทามุม θ กับการกระจัด งานที่ทาโดยแรงนั้นจะมีค่า W = Fs cosθ
นอกจากนี้งานสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรง และการกระจัด
ซึ่งนักเรี ยนจะต้องศึกษา เรื่ อง งาน เพือ่ เป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตลอดจน
สามารถนาความรู ้ เรื่ อง งาน ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้ านความรู้ (พุทธิพิสัย / K)
3.1.1 นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของงานทางฟิ สิกส์ และระบุหน่วย
ของงานทางฟิ สิกส์ได้
3.1.2 นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของงานที่มีค่าเป็ นบวก เป็ นลบ หรื อเป็ น
ศูนย์ได้
3.2 ด้ านทักษะกระบวนการ (ทักษะพิสัย / P)
3.2.1 นักเรี ยนสามารถคานวณงานจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการกระจัดได้
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3.3 ด้ านเจตคติและคุณลักษณะ (จิตพิสัย / A)
3.3.1 นักเรี ยนมีวนิ ยั
3.3.2 นักเรี ยนมีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
3.3.3 นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน
3.3.4 นักเรี ยนทางานกลุ่มแบบร่ วมมือร่ วมใจ
4. สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของงาน
งาน (work) ตามความหมายทางฟิ สิกส์ หมายถึง ผลจากการกระทาของแรงต่อวัตถุ
และทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงที่กระทาต่อวัตถุ งานเป็ นปริ มาณสเกลาร์มีหน่วยในระบบ SI
เป็ นจูล (J)
2. องค์ประกอบของการเกิดงาน
องค์ประกอบของการเกิดงานมีดงั นี้
- แรงที่กระทาต่อวัตถุ (F⃑)
- การกระจัดของวัตถุ (s)
- ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. การคานวณหางาน
- งานสามารถหาได้จากผลคูณของแรงที่กระทาต่อวัตถุกบั การกระจัดที่วตั ถุ
เคลื่อนที่ได้ตามแนวแรงนั้น
- แรงทามุมกับแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ สามารถหาได้จากผลคูณระหว่างขนาด
ของแรงองค์ประกอบในแนวการเคลื่อนทีก่ บั ขนาดการกระจัดของวัตถุที่เกิดขึ้นในช่วงที่แรงนี้
กระทา ซึ่งได้ตามสมการนี้ W = Fs cos θ เมื่อ θ คือมุมระหว่างทิศทางของแรงคงตัวที่กระทา
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ กรณี ที่งานเป็ นบวก ลบ และเป็ นศูนย์ โดยพิจารณาแรงที่ทามุม
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังนี้
กรณี ที่วตั ถุเคลื่อนที่ตามทิศของแรงที่มากระทา งานที่ทาโดยแรงนั้นจะสามารถ
หาได้จาก W = Fs cosθ โดย (θ = 0°) จะมีงานเป็ นบวก
กรณี เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับทิศของแรงที่มากระทาจะทาให้วตั ถุ
เคลื่อนที่ชา้ ลง จะสามารถหาได้จาก W = Fs cosθ โดย (θ = 180°) จะมีงานเป็ นลบ
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กรณี เมื่อมีแรงที่มากระทาอยูใ่ นทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ (θ = 90°)
จะสามารถหาได้จาก W = Fs cosθ โดย (θ = 90°) งานจะไม่เกิดขึ้น หรื ออาจกล่าวได้วา่ มีค่าเป็ น
ศูนย์
- การหางานนอกจากสมการนั้น ยังสามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการกระจัด
5. กิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active Learning)
ขั้นที่ 1 ขั้นเร้ าความสนใจ
1.1 ครู สนทนาพูดคุยกับนักเรี ยนโดยใช้คาถามดังนี้
- นักเรี ยนเคยทางานบ้างไหม (เคย/ไม่เคย)
- นักเรี ยนเคยทางานอะไรกันมาบ้าง สุ่มนักเรี ยนให้ยกตัวอย่างงานที่นกั เรี ยนเคยทา
(ซักผ้า รี ดผ้า กวาดบ้าน ล้างจาน ถูพ้นื เป็ นต้น)
- นักเรี ยนคิดว่า การเตะตะกร้อ เป็ นการทางานในชีวติ ประจาวันหรื อไม่
เพราะเหตุใด (ไม่ เพราะเป็ นการออกกาลังกาย)
- นักเรี ยนคิดว่าความหมายของงานโดยทัว่ ไปกับความหมายของงาน
ทางฟิ สิกส์มีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายตามความเข้าใจ
ของนักเรี ยน (แนวคาตอบ: แตกต่างกัน งานโดยทัว่ ไป หมายถึง การประกอบอาชีพหรื อการกระทา
ภารกิจต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน หรื อการใช้สมองในการกระทาสิ่งต่าง ๆ ส่วนงานในทางฟิ สิกส์
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทาต่อวัตถุ แล้วทาให้วตั ถุมีการกระจัด โดยปริ มาณงานที่ทาขึ้นกับ
แรงและการกระจัด)
1.2 ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณารู ปภาพที่ครู กาหนด หลังจากนั้นครู ต้งั คาถามให้
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย ดังนี้

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2
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- นักเรี ยนคิดว่ารู ปภาพทั้งสองที่ครู กาหนดให้เกิดงานทางฟิ สิกส์หรื อไม่
- นักเรี ยนทราบได้อย่างไรว่ากิจกรรมใดบ้างเกิดงานทางฟิ สิกส์อธิบายด้วย
หลักการใด ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของตนเองได้อย่างเต็มที่
โดยที่ครู ยงั ไม่เฉลยคาตอบ
ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจและค้นพบ (Exploration Phase)
2.1 ครู ให้แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 6 - 7 คน ที่มีความสามารถคละกัน
2.2 ครู แจกใบความรู ้ เรื่ อง งาน ให้แก่นกั เรี ยน และให้นกั เรี ยนศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม
ที่เกี่ยวข้องกับงานทางฟิ สิกส์จากหนังสือเรี ยน สสวท. และอินเทอร์เน็ต
2.3 ครู แจกใบกิจกรรม เรื่ อง งาน และกระดาษปรู๊ ฟ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
2.4 หลังจากนั้นครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทากิจกรรม โดยให้นกั เรี ยน
ภายในกลุ่มร่ วมกันวางแผนในการค้นหาคาตอบของคาถาม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาอภิปราย
ร่ วมกันภายในกลุ่มพร้อมตอบคาถามในใบกิจกรรม เรื่ อง งาน และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทา mind
mapping สรุ ป เรื่ อง งาน จากการที่ได้เรี ยนรู ้ผา่ นใบกิจกรรม เรื่ อง งาน โดยให้นกั เรี ยนภายในกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและสรุป
3.1 หลังจากที่นกั เรี ยนทุกกลุ่มทากิจกรรมเสร็จแล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มออกมา
นาเสนอโดยนาข้อมูลจากการตอบคาถามจากใบกิจกรรมเรื่ อง งาน และนา mind mapping ของกลุ่ม
ตนเองมานาเสนอ
3.2 เมื่อนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอเสร็จแล้วครู ร่วมอภิปรายคาตอบจาก
ใบกิจกรรมเรื่ อง งาน เพือ่ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นที่ 4 ขั้นไตร่ ตรองสะท้ อนคิด
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาตอบของคาถามทีถ่ ามนักเรี ยนในขั้นที่ 1 ดังนี้
4.1 นักเรี ยนคิดว่ารู ปภาพทั้งสองที่ครู กาหนดให้เกิดงานทางฟิ สิกส์หรื อไม่
(แนวคาตอบ: การลากวัตถุข้ นึ ตามพื้นเอียงนั้นมีงานเกิดขึ้นเนื่องจากแรงขนานกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ส่วนการยกของแล้วเดินไปข้างหน้านั้นไม่เกิดงานทางฟิ สิกส์ เนื่องจากแรงที่ใช้ในการยก
ของมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่)
4.2 นักเรี ยนทราบได้อย่างไรว่ากิจกรรมใดบ้างเกิดงานทางฟิ สิกส์อธิบายด้วย
หลักการใด (แนวคาตอบ: การเกิดงานในทางฟิ สิกส์จะเกิดขึ้นได้ในกรณี ที่ทิศทางของแรง
และการกระจัดอยูใ่ นแนวเดียวกัน ส่วนงานที่ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากทิศทางของแรงและการกระจัด
ตั้งฉากกัน ตามสมการ W = FScosθ เมื่อ θ = 900)
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4.3 หลังจากนั้นครู ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานทางฟิ สิกส์ที่สามารถพบเห็น
ได้ในชีวติ ประจาวัน (แนวคาตอบ: การกดแป้นพิมพ์โน้ตบุก๊ , การใช้มือหมุนพวงมาลัยรถยนต์,
การยกของ, การวิง่ , การเข็นรถเข็น, เป็ นต้น)
4.4 ครู ให้ความรู ้เพิม่ เติมกับนักเรี ยน ถ้าแรงที่มากระทาต่อวัตถุมีมากกว่าหนึ่งแรง
งานรวมที่เกิดขึ้นกับวัตถุใด ๆ สามารถหาได้จาก ผลรวมของงานหรื อผลคูณของแรงลัพธ์กบั การ
กระจัดตามทิศทางของแรงลัพธ์น้ นั ๆ จากสมการ Wtot = ΣW = (ΣF)Scosθ
4.5 ครู แจกใบงาน เรื่ อง งาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน ให้นกั เรี ยนแต่ละคน
หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนลงมือทาใบงาน เรื่ อง งาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน ในระหว่างนี้ครู จะคอย
เป็ นผูช้ ้ ีแนะและคอยส่งเสริ มวิธีการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
4.6 เมื่อนักเรี ยนทาใบงานและแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน เสร็จแล้ว ครู และนักเรี ยน
จะร่ วมกันเฉลยคาตอบจากใบงาน เรื่ อง งาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
6. อุปกรณ์/ สื่ อ/ แหล่ งการเรียนรู้
1. โปรแกรมนาเสนองาน Power Point เรื่ อง งาน
2. หนังสือเรี ยนวิชาฟิ สิกส์เพิม่ เติม 2 สสวท.
3. ใบความรู ้ เรื่ อง งาน
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง งาน
5. ใบงาน เรื่ อง งาน
6. แบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
7. อุปกรณ์ที่ใช้ทาการสาธิต เรื่ อง งาน
7.1 หนังสือ
8. อุปกรณ์ที่ใช้ทากิจกรรม เรื่ อง งาน
8.1 กระดาษปรู๊ฟ
8.2 ปากกาเมจิก
9. เฉลยใบกิจกรรม เรื่ อง งาน
10. เฉลยใบงาน เรื่ อง งาน
11. เฉลยแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
12. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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7. การวัดและประเมินผล
สิ่ งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู ้ (K)
- นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ความหมายของงานทางฟิ สิกส์
และระบุหน่วยของงานทางฟิ สิกส์
ได้
- นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ความหมายของงานที่มีคา่ เป็ น
บวก เป็ นลบ หรื อเป็ นศูนย์ได้
2. ทักษะกระบวนการ (P)
- นักเรี ยนสามารถคานวณงานจาก
สมการ และพื้นที่ใต้กราฟความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงกับการ
กระจัดได้
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
- นักเรี ยนมีวนิ ยั
- นักเรี ยนมีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
- นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ใน
การทางาน
- นักเรี ยนทางานกลุ่มแบบร่ วมมือ
ร่ วมใจ

วิธีการวัด

เครื่ องมือที่ใช้

- การตอบคาถาม - คาถามใน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

เกณฑ์ การประเมิน
- นักเรี ยนมี
คะแนน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70 ของ
คะแนนทั้งหมด

- ตรวจจากการ - เฉลยใบงาน
ตอบคาถามใน
เรื่ อง งาน
ใบงาน เรื่ อง งาน
- ตรวจจากการ
ตอบคาถามใน
แบบฝึ กหัด เรื่ อง
งาน

- เฉลยแบบฝึ กหัด - นักเรี ยนมี
เรื่ อง งาน
คะแนนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70 ของ
คะแนนทั้งหมด

- ตรวจจาก
แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

- นักเรี ยนมี
คะแนนอยูใ่ น
ระดับดีข้ นึ ไป
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ (ผลการจัดการเรียนรู้ , ปัญหาอุปสรรค, แนวทางแก้ ไข)
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
ลงชื่อ……………………………ผูส้ อน
……./…………..…/……..
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ครู สงั เกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในระหว่างเรี ยน แล้วทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

1. มีความรับผิดชอบในการทางาน
2. ทางานเสร็ จและส่งตามเวลาที่กาหนด
3. เข้าเรี ยนตรงต่อเวลา
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
1. ตั้งใจเรี ยน
2. มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัย
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน 1. มีความอดทน และไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
เพือ่ ให้งานสาเร็จ
4. ทางานกลุ่มแบบ
1. มีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
ร่ วมมือร่ วมใจ
รวม
ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน
……./…………..…/……..
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการประเมิน
มีความรับผิดชอบ
ในการทางาน

คะแนน
4
3
2
1

คาอธิบายคุณภาพ
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง ครบถ้วน 90-100 %
ของจานวนชิ้นงาน
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง 80-89 %
ของจานวนชิ้นงาน
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง 60-79 %
ของจานวนชิ้นงาน
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง 50-59 %
ของจานวนชิ้นงาน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน (ต่ อ)
รายการประเมิน คะแนน
คาอธิบายคุณภาพ
ทางานเสร็จและส่ง
4
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดสม่าเสมอ (90-100 %)
ตามเวลาที่กาหนด
3
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดบางครั้ง (60-79 %)
1
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดน้อยครั้ง (50-59 %)
เข้าเรี ยนตรงต่อ
4
เข้าเรี ยนตรงเวลาสม่าเสมอ (90-100 %)
เวลา
3
เข้าเรี ยนตรงเวลาบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
เข้าเรี ยนตรงเวลาบางครั้ง (60-79 %)
1
เข้าเรี ยนตรงเวลาน้อยครั้ง (50-59 %)
ตั้งใจเรี ยน
4
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีสม่าเสมอ (90-100 %)
3
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีบางครั้ง (60-79 %)
1
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีนอ้ ยครั้ง (50-59 %)
มีการซักถามเมื่อมี
4
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างสม่าเสมอ (90-100 %)
ข้อสงสัย
3
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างบางครั้ง (60-79 %)
1
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างน้อยครั้ง (50-59 %)
ความอดทนและไม่
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
4
ย่อท้อต่ออุปสรรค
ได้ถูกต้องครบถ้วน(90-100%)
เพือ่ ให้งานสาเร็จ
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
3
ได้ถูกต้อง (80-89 %)
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
2
ได้ถูกต้อง (60-79 %)
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
1
ได้ถูกต้อง (50-59 %)
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เกณฑ์ การให้ คะแนน (ต่ อ)
รายการประเมิน
มีส่วนร่ วมใน
การทางานกลุ่ม

คะแนน
4
3
2
1

คาอธิบายคุณภาพ
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มสม่าเสมอ (90-100 %)
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มบ่อยครั้ง (80-89 %)
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มบางครั้ง (60-79 %)
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มน้อยครั้ง (50-59 %)

เกณฑ์ การประเมิน (เต็ม 28 คะแนน)
คะแนน 22 - 28 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 15 - 21 หมายถึง ดี
คะแนน 8 - 14 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 7 หมายถึง ปรับปรุ ง
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ใบความรู้ เรื่ อง งาน
ในชีวติ ประจาวันมนุษย์มกั จะเรี ยกการทากิจกรรมต่าง ๆ ว่าการทางาน แต่การทางานใน
วิชาฟิ สิกส์จะมีความหมายแตกต่างไปเพราะงานในวิชาฟิ สิกส์จะขึ้นกับแรงและการกระจัด เมื่อมี
แรงมากระทาต่อวัตถุแล้ววัตถุมีการเคลื่อนทีไ่ ปในทิศทางเดียวกับทิศของแรงที่มากระทาถือว่าแรง
นั้นทาให้เกิดงาน แต่ถา้ แรงที่มากระทามีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุถือว่าแรงนั้น
ไม่ทาให้เกิดงาน
งาน (work) ในวิชาฟิ สิกส์ หมายถึง ผลของการออกแรงกระทาต่ อวัตถุแล้ วทาให้ วัตถุ
เคลื่อนที่ไปตามแนวแรง ซึ่งเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุกบั ขนาดของการ
กระจัดที่วตั ถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง โดยงานเป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ นนิวตัน∙เมตร (N∙m)
แต่ภายหลังได้ต้งั หน่วยนี้ เป็ น จูล (Joule; J) ซึ่งเป็ นหน่วยอนุพนั ธ์ในระบบเอสไอ เพือ่ เป็ นเกียรติ
แก่ James Presscott Joule ผูท้ ี่ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อน และการเปลี่ยนรู ปของพลังงานศักย์
และพลังงานจลน์
กรณี ที่ 1 แรงทิศเ
กรณี ที่ 1 แรงทิศเดียวกับการกระจัด
ดียวกับการกระจัด

ทิศทางการเคลื่อนที่
𝐹
𝐹

งานที่ทาคือ W = F.s
𝑆

จากกรณี ที่ 1 เมื่อออกแรงผลักวัตถุบนพื้นทาให้วตั ถุเคลื่อนทีไ่ ปตามแนวแรงได้การกระจัด
s สามารถเขียนสมการได้วา่
W = F∙S
…….. (1)
เมื่อ

W = งานที่ทาได้
มีหน่วยเป็ น จูล (J)
F = ขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
มีหน่วยเป็ น นิวตัน (N)
S = ขนาดของการกระจัดที่วตั ถุเคลื่อนทีไ่ ด้ มีหน่วยเป็ น เมตร (m)
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กรณี ที่ 2 แรงทามุมกับกระจัด
ทิศทางการเคลื่อนที่

Fsinθ
งานที่ทาคือ W = Fcosθ.S
𝐹

𝛉

Fcosθ

W = FScosθ

𝑆

จากกรณี ที่ 2 เมื่อออกแรงผลักวัตถุบนพื้นทามุมกับการกระจัด สามารถเขียนสมการได้วา่
W = 𝐅 ∙S COS𝛉

…….. (2)

กรณี ที่ 3 แรงตั้งฉากกับการกระจัด
𝐹

ทิศทางการเคลื่อนที่

งานที่ทาคือ W = 0

𝑆

จากกรณี ที่ 3 เมื่อแรงที่มากระทาอยูใ่ นทิศตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่จะไม่เกิดงาน
สามารถเขียนสมการได้วา่
W = F ∙S COSθ
W = 𝐅 ∙ S COS 900 = 0

เมื่อมุมเท่ากับ 900 จะได้วา่
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กรณี ที่ 4 แรงตรงข้ามกับการกระจัด
𝐹

ทิศทางการเคลื่อนที่

งานที่ทาคือ W = มีคา่ ติดลบ
𝑆

จากกรณี ที่ 4 เมื่อแรงมากระทาต่อวัตถุอยูใ่ นทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ จะเกิดงานที่มี
ค่าเป็ นลบ เช่น งานของแรงเสี ยดทาน เป็ นต้น สามารถเขียนสมการได้วา่

ข้อสังเกตจากสมการที่ 2
เมื่อ

0° ≤ θ < 90°

W = 𝐅 ∙S COS𝛉
W = 𝐅 ∙S COS1800 = 𝐅 ∙S (-1) เมื่อมุมเท่ากับ 1800 จะได้วา่
cos θ เป็ นบวก (+) งาน (W) ก็เป็ นบวก (+) เกิดงานตาม
W = −𝐅S
แนวแรงที่กระทา

ข้อสังเกตจากสมการที่ 2
เมื่อ 0° ≤ θ < 90°
เมื่อ
เมื่อ

cos θ เป็ นบวก (+) งาน (W) ก็เป็ นบวก (+) เกิดงานตาม
แนวแรงที่กระทา
θ = 90°
cos θ เป็ นศูนย์ (0) งาน (W)ไม่เกิด
90° < θ ≤ 180° cos θ เป็ นลบ (-) งาน (W) ก็เป็ นลบ (-) เกิดงานที่ตรงกัน
ข้ามกับแรงที่กระทา

สรุป งานเป็ นปริ มาณสเกลาร์ จึงเป็ นได้ท้งั บวกและลบ
งานที่เป็ นบวก คือ งานอันเนื่องจากแรงที่กระทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ ได้แก่ งานเนื่องจากแรง
ที่เรากระทากับวัตถุ
งานที่เป็ นลบ คืองานอันเนื่องจากแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ งานเนื่องจากแรง
เสียดทาน
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ตัวอย่ างที่ 1 ออกแรง 20 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้นลื่น ลากวัตถุไปได้ไกล 5 เมตร จงหางาน
ของแรงที่กระทา
วิธีทา โจทย์กาหนดให้ F = 20 N, S = 5 m, W = ?
จากสมการ
W = F ∙S
W = (20)(5)
W = 100 J
ดังนั้น งานของแรงที่มากระทาต่อวัตถุมีค่าเท่ากับ 100 จูล
ตัวอย่ างที่ 2 ออกแรง 40 นิวตัน ดึงวัตถุที่วางบนพื้นราบเกลี้ยงในแนวทามุม 60 องศา กับแนวระดับ
เมื่อวัตถุเคลื่อนทีไ่ ปตามพื้นราบได้ไกล 10 เมตร งานของแรงที่ดึงวัตถุมีขนาดเท่าใด
วิธีทา โจทย์กาหนด F = 40 N, θ = 600, S = 10 m, W =?
จากสมการ
W = FS cosθ
1

W = (40)(10) cos600 = 400(2)
W = 200 J
ดังนั้น งานของแรงที่ดึงวัตถุมีขนาดเท่ากับ 200 จูล
ตัวอย่ างที่ 3 นาเส้นเชือกเล็ก ๆ ผูกวัตถุมวล 5 กิโลกรัมแล้วหย่อนลงจากที่สูง 20 เมตร ด้วยความเร่ ง
คงที่ 0.5 m/s2 จงหางานของแรงตึงในเส้นเชือกเมื่อหย่อนวัตถุลงมาในระยะทาง 10 เมตร
วิธีทา โจทย์กาหนดให้ m = 5 kg, S = 10 m, 𝑎 = 0.5 m/s2, W =?
จากสมการ
W =FS
T
W = -TS
∑ 𝐹 = ma
หา T จาก
a = 0.5 m/s2
mg – T = ma
5(10) -T = (5)(0.5)
50 – T = 2.5
mg
50 – 2.5 = T
T = 47.5 N
นา T แทนลงในสมการที่ 1 จะได้วา่
W = -(47.5)(10)
W = -475 J
ดังนั้น งานของแรงตึงในเส้นเชือกเมื่อหย่อนวัตถุลงมาในระยะทาง 10 เมตร มีค่าเท่ากับ -475 จูล

a
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การหางานด้ วยวิธีคานวณจากพื้นที่ใต้ กราฟ
W = พื้นที่ใต้ กราฟ F กับ s
ตัวอย่ างที่ 1 จงหางานเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการกระจัด ดังรู ป
F
10
0

(N)

5

S (m)

60

25

วิธีทา หางานจากพื้นที่ใต้กราฟ
W
W

=
=

พืน้ ที่ใต้กราฟ F กับ s
พ.ท.สี่เหลี่ยมคางหมู

W

=

1

W

=

1

2
2

x ผลบวกด้านคู่ขนาน x สูง
x (20+60) x10

800

W
=
2
W
=
400 J
ดังนั้นงานเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการกระจัดมีค่าเท่ากับ 400 จูล
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ตัวอย่ างที่ 2 แรง F กระทากับวัตถุแสดงดังกราฟ งานที่เกิดขึ้นในระยะ 10 เมตร จะเป็ นกี่จูล
วิธีทา W

=

พื้นที่ใต้กราฟ F กับ s

W

=

W

=

100 + 50

W

=

150 J

1

1

(2 × 5 × 40) + (2 × 5 × 20)

ดังนั้น งานที่เกิดขึ้นเป็ น 150 จูล
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ใบกิจกรรม เรื่ อง งาน
กลุ่มที่....................................
สมาชิกในกลุ่ม 1)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
2)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
3)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
4)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
5)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
6)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
7)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ให้นกั เรี ยนพิจารณาภาพ และทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องสี่เหลี่ยมว่าภาพใดบ้างเกิดงาน
หรื อไม่เกิดงาน พร้อมระบุเหตุผล
ภาพทีก่ าหนดให้
เกิดงาน ไม่ เกิดงาน
เหตุผล
1.1

1.2

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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ภาพทีก่ าหนดให้
1.3

1.4

1.5

1.6

เกิดงาน ไม่ เกิดงาน

เหตุผล
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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2. ให้นกั เรี ยนอธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดงานกับแรง การกระจัด และการเคลื่อนที่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ออกแรงยกถุงให้เคลื่อนที่ข้ นึ เป็ นระยะทางต่างกัน งานที่ทาในแต่ละกรณี เท่ากันหรื อไม่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. นักท่องเที่ยวแบกเป้ไว้บนหลัง เดินในแนวระดับได้ไกล 200 เมตร งานที่ทาในการแบกเป้
เป็ นเท่าใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบงาน เรื่ อง งาน
ชื่ อ – สกุล………………………………………………………………….ชั้น………….เลขที่…….
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ความหมายของงานทางฟิ สิกส์ หมายถึงอะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. งานเป็ นปริ มาณเวกเตอร์หรื อสเกลาร์ และหน่วยของงานในระบบ SI มีหน่วยเป็ นอะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. เพราะเหตุใดงานมีหน่วยเป็ นจูล (J)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ถ้ามีแรงมากระทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ เราจะหางานได้จากสมการอะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ถ้าแรงที่กระทาให้วตั ถุไม่อยูใ่ นแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เราจะหางานได้จากสมการอะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. งานมีค่าเป็ นบวก งานมีค่าเป็ นลบ และงานมีคา่ เป็ นศูนย์มีความหมายทางฟิ สิกส์วา่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7. ถ้ามีแรงหลายแรงมากระทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ เราจะหางานได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. นักเรี ยนคิดว่าองค์ประกอบของงานทางฟิ สิกส์มีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. นักเรี ยนสามารถหางานจากกราฟได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. ในการหางานจากกราฟระหว่างขนาดของแรงกับขนาดของการกระจัด ถ้าแรงที่กระทาต่อวัตถุ
มีค่าเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงอย่างสม่าเสมอจะหาพื้นทีไ่ ด้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
ชื่อ……………………………………………………………………..ชั้น…..……….เลขที่………….

คาชี้แจง : จงแสดงวิธีคานวณจากโจทย์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
1. เมื่อออกแรง 60 นิวตัน ผลักตูห้ นังสือให้เคลื่อนที่ไปในระยะทาง 10 เมตร งานที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ชายคนหนึ่งออกแรง 100 นิวตัน ดึงสปริ งหลังจากนั้นเพิม่ แรงดึงเป็ น 500 นิ วตัน ทาให้สปริ งยืด
ออกจากตาแหน่งเดิม 1.2 เมตร งานที่ใช้ดึงสปริ งครั้งนี้มีค่าเท่ากับกี่จูล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. วัวตัวหนึ่งออกแรง 125 นิวตัน ลากเลื่อนไปบนพืน้ ราบ โดยแนวแรงทามุม 30 องศากับพืน้
จงหางานเนื่องจากแรง เมื่อเลื่อนเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบเป็ นระยะทาง 0.50 กิโลเมตร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4. ถ้าแรง Fx เปลี่ยนตามระยะทาง x ดังรู ป อยากทราบว่างานทั้งหมดที่ทา โดยแรงดังกล่าว
เป็ นระยะทาง 6 เมตรนั้นจะมีค่าเป็ นกี่จูล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. แรงกระทาต่อวัตถุหนึ่ง เมื่อนาค่าแรงที่กระทาต่อวัตถุในแนวขนานกับการเคลื่อนที่มาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการกระจัดได้ดงั รู ป จงหางานที่เกิดขึ้นเมื่อการกระจัดเป็ น 40 เมตร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. จากรู ปวัตถุถูกกระทาด้วยแรง F ทามุม 37o กับแนวระดับ ขนาดของแรง F เปลี่ยนแปลง
ตามการกระจัดในแนวราบดังกราฟ จงหางานเนื่ องจากแรง F ในการทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ได้ 30 เมตร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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(เฉลย) ใบกิจกรรม เรื่ อง งาน
กลุ่มที่....................................
สมาชิกในกลุ่ม 1)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
2)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
3)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
4)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
5)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
6)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
7)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ให้นกั เรี ยนพิจารณาภาพ และทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องสี่เหลี่ยมว่าภาพใดบ้างเกิดงาน
หรื อไม่เกิดงาน พร้อมระบุเหตุผล
ภาพทีก่ าหนดให้
เกิดงาน ไม่ เกิดงาน
เหตุผล
1.1

เหตุผล ไม่ เกิดงาน
เนื่องจากไม่ มกี ารออก
แรงทาให้ ไม่ มีการ
กระจัดเกิดขึน้ หรื อไม่ มี
การเคลื่อนที่

1.2

เหตุผล เกิดงาน
เนื่องจากทิศทางของ
แรงที่ใช้ ในการวิ่งไป
ข้ างหน้ าขนานกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่
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ภาพทีก่ าหนดให้

เกิดงาน ไม่ เกิดงาน

เหตุผล

1.3

เหตุผล ไม่ เกิดงาน
เนื่องจากทิศทางของ
แรงที่ใช้ ในการยกของ
มีทิศทางตัง้ ฉากกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่

1.4

เหตุผล เกิดงาน
เนื่องจากทิศทางของ
แรงที่ใช้ ในการปี นหน้ า
ผาขนานกับทิศทาง
การเคลื่อนที่

1.5

เหตุผล เกิดงาน
เนื่องจากทิศทางของ
แรงที่ใช้ ในดึงกล่ อง
และแรงผลักกล่อง
ขนานกับทิศทาง
การเคลื่อนที่ของกล่อง

1.6

เหตุผล เกิดงาน
เนื่องจากทิศทางของ
แรงที่ใช้ ในการเข็นรถ
ขนานกับทิศทาง
การเคลื่อนที่
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2. ให้นกั เรี ยนอธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดงานกับแรง การกระจัด และการเคลื่อนที่
งานเป็ นผลคูณระหว่ างแรงกับการกระจัด ซึ่ งมีทิศทางขนานกัน หากแรงและการกระจัด
ของการเคลื่อนที่สวนทางกัน งานที่ได้ จะมีค่าเป็ นลบ ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าหากแรงและระยะทาง
ของการเคลื่อนทีม่ ีทิศทางเดียวกัน งานที่ได้ จะมีค่าเป็ นบวก
3. ออกแรงยกถุงให้เคลื่อนที่ข้ นึ เป็ นระยะทางต่างกัน งานที่ทาในแต่ละกรณี เท่ากันหรื อไม่
งานที่ทาอาจจะเท่ าหรื อไม่ เท่ ากันก็ได้ เพราะงานในการยกวัตถุด้วยอัตราเร็วสมา่ เสมอขึน้
กับความสูงในแนวดิ่งของวัตถุที่เปลีย่ นไป โดยไม่ ขึน้ กับเส้ นทางการเคลื่อนที่ หากระยะทางต่ างกัน
แต่ ความสูงในแนวดิ่งเปลีย่ นไปเท่ ากัน งานก็จะเท่ ากัน
4. นักท่องเที่ยวแบกเป้ไว้บนหลัง เดินในแนวระดับได้ไกล 100 เมตร งานที่ทาในการแบกเป้
เป็ นเท่าใด
งานในในการแบกเป้ของนักท่ องเที่ยวเป็ นศูนย์ เพราะการเดินในแนวระดับ ความสูง
ในแนวดิ่งไม่ เปลีย่ นแปลง เนื่องจากแรง (นา้ หนักของเป้) มีทิศทางลงและการกระจัดมีทิศทาง
ตัง้ ฉากกับแรงจะได้ W = Fs cos 90° = 0
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(เฉลย) ใบงาน เรื่ อง งาน
ชื่ อ – สกุล………………………………………………………………….ชั้น………….เลขที่…….
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ความหมายของงานทางฟิ สิกส์ หมายถึงอะไร
ผลของการออกแรงกระทาต่ อวัตถุแล้ วทาให้ วตั ถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง ซึ่ งเท่ ากับผลคูณ
ระหว่ างขนาดของแรงที่กระทาต่ อวัตถุกับขนาดของการกระจัดที่วตั ถุเคลื่อนทีไ่ ปตามแนวแรง
2. งานเป็ นปริ มาณเวกเตอร์หรื อสเกลาร์ และหน่วยของงานในระบบ SI มีหน่วยเป็ นอะไร
งานเป็ นปริ มาณสเกลาร์ และมีหน่ วยเป็ นนิวตัน∙เมตร หรื อจูล
3. เพราะเหตุใดงานมีหน่วยเป็ นจูล (J)
จูล (joule) เป็ นหน่วยเอสไอของงานหรื อพลังงาน ใช้ชื่อนี้เพือ่ เป็ นเกียรติแก่นกั ฟิ สิกส์
ที่ชื่อ เจมส์ เพรสคอตต์ จูล เป็ นผูค้ น้ พบธรรมชาติของความร้อนและความสัมพันธ์กบั พลังงานกล
ซึ่งก่อให้เกิดหลักการอนุรักษ์พลังงาน
4. ถ้ามีแรงมากระทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ เราจะหางานได้จากสมการอะไร
𝑊 = 𝐹s

5. ถ้าแรงที่กระทาให้วตั ถุไม่อยูใ่ นแนวเดียวกับการเคลื่อนที่เราจะหางานได้จากสมการอะไร
𝑊 = 𝐹s𝑐𝑜𝑠𝜃

6. งานมีค่าเป็ นบวก งานมีค่าเป็ นลบ และงานมีคา่ เป็ นศูนย์มีความหมายทางฟิ สิกส์วา่ อย่างไร
- งานที่เกิดจากแรง F มีค่าเป็ นบวก เมื่อแรง F อยู่ในทิศทางเดียวกับทิศของการกระจัด
- งานที่เกิดจากแรง F มีค่าเป็ นลบ เมื่อแรง F อยู่ในทิศตรงข้ ามกับทิศของการกระจัด เช่ น
งานเนื่องจากแรงเสียดทาน f
- งานที่เกิดจากแรง F มีค่าเป็ นศูนย์ เนื่องจากมุมระหว่างทิศทางของแรงกระทากับแนว
เคลื่อนที่ทามุม θ = 900 ทาให้ ไม่ เกิดงาน
7. ถ้ามีแรงหลายแรงมากระทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ เราจะหางานได้อย่างไร
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝛴𝑊 = (𝛴𝐹 )S
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8. นักเรี ยนคิดว่าองค์ประกอบของงานทางฟิ สิกส์มีอะไรบ้าง
แรงที่กระทาต่ อวัตถุ (𝐹 ) การกระจัดที่วตั ถุเคลื่อนที่ (𝑠) และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
9. นักเรี ยนสามารถหางานจากกราฟได้อย่างไร
สามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ และขนาด
ของการกระจัด
10. ในการหางานจากกราฟระหว่างขนาดของแรงกับขนาดของการกระจัด ถ้าแรงที่กระทาต่อวัตถุ
มีค่าเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงอย่างสม่าเสมอ จะหาพื้นทีไ่ ด้อย่างไร
หางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงเฉลี่ยกับการกระจัด โดยแรงเฉลี่ยหาจาก
แรงเฉลี่ย =

แรงที่ตาแหน่งเริ่ ม + แรงที่ตาแหน่งปลาย
2
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(เฉลย) แบบฝึ กหัด เรื่ อง งาน
คาชี้แจง : จงแสดงวิธีคานวณจากโจทย์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
1. เมื่อออกแรง 60 นิวตัน ผลักตูห้ นังสือให้เคลื่อนที่ไปในระยะทาง 10 เมตร งานที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใด
วิธีทำ
จากโจทย์กาหนด 𝐹 = 60 N, 𝑆 = 10 m, W = ?
จากสมการ
W = 𝐹𝑆
W = (60)(10)
W = 600 J
ดังนั้น งานที่เกิดขึน้ มีค่าเท่ ากับ 600 จูล
2. ชายคนหนึ่งออกแรง 100 นิวตัน ดึงสปริ ง หลังจากนั้นเพิม่ แรงดึงเป็ น 500 นิ วตัน ทาให้สปริ งยืด
ออกจากตาแหน่งเดิม 1.2 เมตร งานที่ใช้ดึงสปริ งครั้งนี้มีค่าเท่ากับกี่จูล
วิธีทา
จากโจทย์กาหนด 𝐹1= 100 N, 𝐹2= 500 N, 𝑆 = 1.2 m, W = ?
ขัน้ 1 เนื่องจากแรงเพิ่มขึน้ อย่างสมา่ เสมอ จึงต้ องหาแรงเฉลีย่ ก่ อน
100+500
จาก 𝐹 เฉลี่ย = 𝐹1+2 𝐹2 =
2
ขัน้ ที่ 2 หางานของแรงเฉลีย่
จาก W = (𝐹เฉลี่ย)(𝑆) = (300)(1.2)
=
ดังนั้น งานที่ใช้ ดึงสปริ งครั้ งนีม้ ีค่าเท่ ากับ 360 จูล

=

300 N

360 J

3. วัวตัวหนึ่งออกแรง 125 นิวตัน ลากเลื่อนไปบนพื้นราบ โดยแนวแรงทามุม 30 องศากับพื้น
จงหางานเนื่องจากแรงนี้เมื่อเลื่อนเคลื่อนทีไ่ ปตามพื้นราบเป็ นระยะทาง 0.50 กิโลเมตร
วิธีทา
จากโจทย์กาหนด 𝐹= 125 N, 𝜃 = 300, S = 0.50 km, W = ?
จากสมการ
W = 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑠𝜃
W = (125)(0.5x103)(cos300)
3

W = (125)(0.5x103)(√2 )
W = 5.4x104J
ดังนั้น งานเนื่องจากวัวออกแรงลากเลื่อนมีค่าเท่ ากับ 5.4 x104 จูล
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4. ถ้าแรง Fx เปลี่ยนตามระยะทาง x ดังรู ป อยากทราบว่างานทั้งหมดที่ทาโดยแรงดังกล่าว
เป็ นระยะทาง 6 เมตรนั้นจะมีค่าเป็ นกี่จูล
จาก W = พืน้ ที่ใต้ กราฟ
W = พืน้ ที่ A+B+C
1

A

B

C

W = (2)(8) + 2(8+4)(2) + (2)(4)
W = 36 J
ดังนั้นงานทั้งหมดมีค่าเท่ ากับ 36 จูล

5. แรงกระทาต่อวัตถุหนึ่ง เมื่อนาค่าแรงที่กระทาต่อวัตถุในแนวขนานกับการเคลื่อนที่มาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการกระจัดได้ดงั รู ป จงหางานที่เกิดขึ้นเมื่อการกระจัดเป็ น 40 เมตร
จาก

W = พืน้ ที่ใต้ กราฟ
W = พืน้ ที่ด้านบน+พืน้ ที่ด้านล่ าง
1

1

W = 2(30)(30)+ 2((10)(-10)
W = 400 J
ดังนั้นงานที่เกิดขึน้ มีค่าเท่ ากับ 400 จูล
6. จากรู ปวัตถุถูกกระทาด้วยแรง F ทามุม 37o กับแนวระดับ ขนาดของแรง F เปลี่ยนแปลง
ตามการกระจัดในแนวราบดังกราฟ จงหางานเนื่ องจากแรง F ในการทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ได้ 30 เมตร
จาก
W = 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑠𝜃
W = (พืน้ ที่ใต้ กราฟ)(𝑐𝑜𝑠370)
1

4

W = (2) (ผลบวกด้ านคู่ขนาน x สูง)(5)
1

4

W = ( [30+10] [10]) ( ))
2
5
W = 160 J
ดังนั้นงานที่ทานั้นมีค่าเท่ ากับ 160 จูล
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(ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้ )
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รายวิชา ฟิ สิ กส์ 2 (ว 31202)
สาระวิทยาศาสตร์ เพิม่ เติม
เรื่ อง เครื่ องกล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ผู้สอน นางสาวหงส์ จิรา เอียดหนู จานวนเวลาที่สอน 2 คาบ (100 นาที)
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
1. ผลการเรียนรู้
อธิบายการทางาน ประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่ายบางชนิด
โดยใช้ความรู ้เรื่ อง งาน และสมดุลกล รวมทั้งคานวณประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบเชิงกล
2. สาระสาคัญ
เครื่ องกล เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน โดยอาศัยหลักการของงาน
และพลังงาน โดยงานที่ให้กบั เครื่ องกลจะมีค่าเท่ากับผลรวมของงานทีไ่ ด้รับจากเครื่ องกลกับงาน
ของความเสียดทาน โดยเครื่ องกลที่มีประสิทธิภาพสูงจะสูญเสี ยงานเนื่องจากแรงเสียดทานน้อย
และเครื่ องกลจะไม่ผอ่ นงาน แต่สามารถผ่อนแรงได้ซ่ ึงเรี ยกว่า การได้เปรี ยบเชิงกล การใช้เครื่ อง
ผ่อนแรงในการทางาน โดยยึดหลักให้งานแก่เครื่ องกลน้อย แต่เครื่ องกลสามารถทางานออกมา
ได้มาก เช่น เครื่ องผ่อนแรง ล้อและเพลา คานดีดคานงัด เป็ นต้น นักเรี ยนต้องศึกษาเรื่ อง เครื่ องกล
เพือ่ เป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนสามารถนาความรู ้เรื่ อง เครื่ องกล
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้ านความรู้ (K)
1.1 นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบเชิงกล
ของเครื่ องกลอย่างง่ายได้
1.2 นักเรี ยนสามารถอธิบายการทางานของเครื่ องกลอย่างง่ายโดยใช้ความรู ้เรื่ องงาน
และสมดุลกลได้
2. ด้ านทักษะกระบวนการ (P)
2.1 นักเรี ยนสามารถคานวณหาประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกล
อย่างง่ายได้
3. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 นักเรี ยนมีวนิ ยั
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3.2 นักเรี ยนมีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
3.3 นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน
3.4 นักเรี ยนทางานกลุ่มแบบร่ วมมือร่ วมใจ
4. สาระการเรียนรู้
เครื่ องกล (machines) คือ เครื่ องมือที่สร้างขึ้นมาเพือ่ ช่วยอานวยความสะดวก
ในการทางาน โดยเครื่ องกลอย่างง่ายมี 6 ประเภท ประกอบด้วย รอก คาน พืน้ เอียง ล้อและเพลา
สกรู และลิ่ม
ในเครื่ องกลทุกชนิด จะพิจารณาแรงด้วยกัน 2 ชนิด คือ แรงพยายาม และแรงต้านทาน
โดยแรงพยายาม เป็ นแรงที่ให้กบั เครื่ องกล และแรงต้านทาน เป็ นแรงเนื่องจากน้ าหนักของวัตถุ
การได้ เปรียบเชิงกล
การได้เปรี ยบเชิงกล (mechanical advantage; M.A.) คือ อัตราส่วนระหว่างแรงที่ได้รับ
จากเครื่ องกลต่อแรงที่ให้กบั เครื่ องกล บ่งบอกว่า เครื่ องกลชนิดนี้ช่วยผ่อนแรงได้มากน้อยแค่ไหน
M.A. = F2 / F1
เมื่อ F1 คือ แรงที่ให้กบั เครื่ องกล มีหน่วยเป็ น นิวตัน (N)
F2 คือ แรงที่ได้รับจากเครื่ องกล มีหน่วยเป็ น นิวตัน (N)
การได้เปรี ยบเชิงกลเท่ากับ 1 (M.A. = 1) แสดงว่าแรงที่ให้กบั เครื่ องกล มีค่าเท่ากับ แรงที่
ได้รับจากเครื่ องกล (F2 = F1) เครื่ องกลนี้จะไม่ช่วยผ่อนแรง
การได้เปรี ยบเชิงกลมากกว่า 1 (M.A. > 1) แสดงว่าแรงที่ให้กบั เครื่ องกล มีค่าน้อยกว่าแรง
ที่ได้รับจากเครื่ องกล (F2>F1) เครื่ องกลนี้จะช่วยผ่อนแรง
การได้เปรี ยบเชิงกลน้อยกว่า 1 (M.A. < 1) แสดงว่าแรงที่ให้กบั เครื่ องกลมีค่ามากกว่าแรง
ที่ได้รับจากเครื่ องกล (F2< F1) เครื่ องกลนี้จะไม่ช่วยผ่อนแรง
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องกล
ประสิทธิภาพของเครื่ องกล (Efficiency of machines; Eff) คือ ความสามารถในการทางาน
ของเครื่ องกล โดยเครื่ องกลที่มีประสิทธิภาพการทางานสูงย่อมดีกว่าเครื่ องกลประเภทเดียวกันที่มี
ประสิทธิภาพการทางานต่ากว่า นิยมคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
Eff = (งานที่ได้ รับจากเครื่ องกล/งานที่ให้ กับเครื่ องกล) × 100%
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ ก (Active Learning)
ขั้นที่ 1 ขั้นเร้ าความสนใจ
1.1 ครู กระตุน้ ถามนักเรี ยนว่าในชีวติ ประจาวันนักเรี ยนได้พบเห็นสิ่งอานวย
ความสะดวกอะไรบ้าง (แนวคาตอบ: กรรไกรตัดกระดาษ ช้อน ตะเกียบ ขวาน ฯลฯ)
1.2 ครู ถามนักเรี ยนเกี่ยวกับคาว่า เครื่ องกล ว่านักเรี ยนเคยได้ยนิ คานี้หรื อไม่ และให้
นักเรี ยนให้ความหมายของเครื่ องกลตามที่นกั เรี ยนเข้าใจ (แนวคาตอบ: เครื่ องกล คือ อุปกรณ์ที่ช่วย
ผ่อนแรง หรื ออานวยความสะดวกในการทางาน)
1.3 ครู ใช้รูปกาต้มน้ า 2 รู ป ซึ่งครู ต้ งั คาถามว่ามีกาต้มน้ าอยู่ 2 ใบใส่น้ าเท่ากันให้
พลังงานไฟฟ้าเท่ากัน เวลาผ่านไป 10 นาที กาใบที่ 1 เดือดก่อนใบที่ 2 ถามว่ากาต้มน้ าใบไหน
มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน (กาต้มน้ าใบที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าใบที่ 2 เพราะว่าใช้เวลาในการ
ทางานน้อยกว่า)
- ในทานองเดียวกันประสิทธิภาพของเครื่ องกลก็คือ ความสามารถในการทางาน
ของเครื่ องกล เครื่ องกลที่มีประสิทธิภาพสูง ย่อมดีกว่าเครื่ องกลประเภทเดียวกันที่มีประสิทธิภาพ
ต่ากว่าประสิทธิภาพของเครื่ องกลหาได้จาก (ประสิทธิภาพของเครื่ องกล คือ งานที่ได้รับจาก
เครื่ องกลต่องานที่ให้กบั เครื่ องกล)
1.4 ครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปราย โดยมีคาถามดังนี้
- นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ประเภทของเครื่ องกลแบ่งออกเป็ นกี่ประเภทได้แก่
อะไรบ้าง
- พื้นเอียงจัดเป็ นเครื่ องกลหรื อไม่ อย่างไร
- นักเรี ยนจะมีวธิ ีการอธิบายการทางานของเครื่ องกลได้อย่างไร
ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจของตนเองได้อย่างเต็มที่
โดยที่ครู ยงั ไม่เฉลยคาตอบให้นกั เรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ครู ให้แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 6 - 7 คน ที่มีความสามารถคละกัน ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ประกอบไปด้วยคนเรี ยนเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มนี้เรี ยกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group) ช่วยกันศึกษา
เครื่ องกลอย่างง่าย ซึ่งนักเรี ยนทุกคนภายในกลุ่มจะได้รับใบความรู ้ เรื่ อง เครื่ องกล
2.2 ครู ให้สมาชิกนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนับ 1 – 6 เมื่อนับถึง 6 แล้ว คนต่อไปเริ่ มนับ 1 -6
ใหม่จนครบทุกคน
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2.3 ครู ให้นกั เรี ยนคนที่นบั 1 - 6 ของแต่ละกลุ่มออกมารวมกันเป็ นกลุ่มใหม่ เรี ยกกลุ่ม
นี้วา่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 จะประกอบไปด้วยสมาชิกนักเรี ยนคนที่นบั 1 ของทุกกลุ่ม
ศึกษาหัวข้อเรื่ อง รอก
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 จะประกอบไปด้วยสมาชิกนักเรี ยนคนที่นบั 2 ของทุกกลุ่ม
ศึกษาหัวข้อเรื่ อง คาน
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 จะประกอบไปด้วยสมาชิกนักเรี ยนคนที่นบั 3 ของทุกกลุ่ม
ศึกษาหัวข้อเรื่ อง พื้นเอียง
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 จะประกอบไปด้วยสมาชิกนักเรี ยนคนที่นบั 4 ของทุกกลุ่ม
ศึกษาหัวข้อเรื่ อง ลิ่ม
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 จะประกอบไปด้วยสมาชิกนักเรี ยนคนที่นบั 5 ของทุกกลุ่ม
ศึกษาหัวข้อเรื่ อง สกรู
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 จะประกอบไปด้วยสมาชิกนักเรี ยนคนที่นบั 6 ของทุกกลุ่ม
ศึกษาหัวข้อเรื่ อง ล้อกับเพลา
2.4 สมาชิกในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มบ้าน (Home Group) หลังจากนั้นครู แจก
ใบกิจกรรม เรื่ อง เครื่ องกล ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละคนจะนาความรู ้ที่ได้มาจากการทา
หน้าที่เป็ นผูเ้ ชียวชาญแต่ละเรื่ องมาถ่ายทอดความรู ้ให้เพือ่ นในกลุ่มบ้านได้เรี ยนรู ้ร่วมกันจบครบ
ทุกหัวข้อ หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนช่วยกันทาใบกิจกรรมเรื่ อง เครื่ องกล
ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและสรุป
3.1 หลังจากที่นกั เรี ยนทุกกลุ่มทากิจกรรมเสร็จแล้วครู สุ่มตัวแทนนักเรี ยนออกมา
นาเสนอโดยนาข้อมูลจากการตอบคาถามจากใบกิจกรรมเรื่ อง เครื่ องกล
3.2 ในขณะที่นกั เรี ยนอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน ครู ต้งั สุ่มถามนักเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่นกั เรี ยนอภิปราย โดยครู ต้งั คาถามดังนี้
- คานเป็ นอย่างไร จงยกตัวอย่าง (แนวคาตอบ: คานเป็ นเครื่ องกลที่มีจุดหมุนเพือ่
ทวีคูณแรงเชิงกล เช่น ค้อนงัดตะปู กรรไกร ตะเกียบ)
- การใช้คอ้ นงัดตะปูสมั พันธ์กบั กฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร (แนวคาตอบ: งาน
ที่ให้กบั ค้อนเท่ากับงานที่ได้รับจากค้อน)
- พื้นเอียงสัมพันธ์กบั กฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร (แนวคาตอบ: งานที่ใช้ใน
การดึงวัตถุเท่ากับงานที่ใช้ในการยกวัตถุข้ นึ ในแนวดิ่ง)
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- ลิ่มสัมพันธ์กบั กฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร (แนวคาตอบ: งานที่ให้กบั ลิ่ม
เท่ากับงานที่ได้จากลิ่ม)
- สกรู สมั พันธ์กบั กฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร (แนวคาตอบ: งานที่ใช้หมุนสกรู
หนึ่งรอบเท่ากับงานที่ใช้ในการยกวัตถุข้ นึ ในแนวดิ่งระยะหนึ่งเกลียว)
- ล้อกับเพลาสัมพันธ์กบั กฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร (แนวคาตอบ: งานที่ให้กบั
ล้อเท่ากับงานทีไ่ ด้จากเพลา)
3.3 เมื่อนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอเสร็จแล้วครู ร่วมอภิปรายคาตอบจากใบกิจกรรม
เรื่ อง เครื่ องกล เพือ่ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน
3.4 ครู ให้นกั เรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบย่อย เรื่ อง เครื่ องกล ผ่านเกม quizizz
เป็ นการสอบเดี่ยว นักเรี ยนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัลจากครู
ขั้นที่ 4 ขั้นไตร่ ตรองสะท้ อนคิด
4.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาตอบของคาถามที่ถามนักเรี ยนในขั้นที่ 1 ดังนี้
- นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ประเภทของเครื่ องกลแบ่งออกเป็ นกี่ประเภทได้แก่
อะไรบ้าง (แนวคาตอบ 6 ประเภท ได้แก่ รอก คาน พื้นเอียง ล้อและเพลา สกรู และลิ่ม)
- พื้นเอียงจัดเป็ นเครื่ องกลหรื อไม่ อย่างไร (แนวคาตอบ: พื้นเอียงเป็ นเครื่ องกลที่มี
อยูท่ วั่ ไป เช่น ถนนที่ข้ นึ และลงจากภูเขา บันไดบ้าน ทางลาดบริ เวณขอบถนน หากไม่มีสิ่งเหล่านี้
การนาวัตถุ เช่น รถยนต์ สิ่งของ หรื อแม่กระทัง่ ตัวเราเอง ขึ้นไปยังตาแหน่งที่สูง หรื อต่ากว่าจากเดิม
ก็อาจต้องใช้แรงดึงมาก)
- นักเรี ยนจะมีวธิ ีการอธิบายการทางานของเครื่ องกลได้อย่างไร (แนวคาตอบ:
การทางานของเครื่ องกลสามารถนาหลักการของงาน และหลักการของสมดุลกล มาอธิบายการ
ทางานของเครื่ องกลได้)
4.2 ครู เปิ ดภาพยนตร์สารคดีส้ นั เรื่ อง เครื่ องกล จาก Twig ซึ่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ออนไลน์หลังจากนั้นครู และนักเรี ยนทาการอภิปรายร่ วมกัน
4.3 ครู แจกใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล และแบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกลให้นกั เรี ยนแต่ละคน
หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนลงมือทาใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล และแบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกล
ในระหว่างนี้ครู จะคอยเป็ นผูช้ ้ ีแนะและคอยส่งเสริ มวิธีการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
4.4 เมื่อนักเรี ยนทาใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล และแบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกล เสร็จแล้วครู
และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาตอบจากใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล และแบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกล
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6. อุปกรณ์/ สื่ อ/ แหล่ งการเรียนรู้
1. โปรแกรมนาเสนองาน Power Point เรื่ อง เครื่ องกล
2. หนังสือเรี ยนวิชาฟิ สิกส์เพิม่ เติม สสวท.
3. ใบความรู ้ เรื่ อง เครื่ องกล
4. ใบกิจกรรม เรื่ อง เครื่ องกล
5. ใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล
6. แบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกล
7. เกม quizizz เรื่ อง เครื่ องกล
8. ภาพยนตร์สารคดีส้ นั จาก Twig เรื่ อง เครื่ องกล
9. เฉลยใบกิจกรรม เรื่ อง เครื่ องกล
10. เฉลยใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล
11. เฉลยแบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกล
12. อินเทอร์เน็ต
13. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. การวัดและประเมินผล
สิ่ งที่ต้องการวัด
1. ด้านความรู ้ (K)
- นักเรี ยนสามารถบอก
ความหมายของประสิทธิภาพ
และการได้เปรี ยบเชิงกลของ
เครื่ องกลอย่างง่ายได้
- นักเรี ยนสามารถอธิบาย
หลักการทางานของเครื่ องกล
อย่างง่ายได้

วิธีการวัด
- การตอบคาถาม

เครื่ องมือที่ใช้
- คาถามใน
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

- ตรวจจากการตอบ - ใบเฉลยใบงาน
คาถามในใบงาน
เรื่ อง เครื่ องกล
เรื่ อง เครื่ องกล

เกณฑ์ การประเมิน
- นักเรี ยนมี
คะแนน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70 ของ
คะแนนทั้งหมด
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สิ่ งที่ต้องการวัด
2. ทักษะกระบวนการ (P)
- นักเรี ยนสามารถคานวณหา
ประสิทธิภาพ และการได้เปรี ยบ
เชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่ายได้
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
- นักเรี ยนมีวนิ ยั
- นักเรี ยนมีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
- นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ใน
การทางาน
- นักเรี ยนทางานกลุ่มแบบร่ วมมือ
ร่ วมใจ

วิธีการวัด
- ตรวจจากการ
ตอบคาถามใน
แบบฝึ กหัด เรื่ อง
เครื่ องกล

เครื่ องมือที่ใช้

เกณฑ์ การประเมิน

- เฉลย
- นักเรี ยนมี
แบบฝึ กหัด เรื่ อง คะแนนไม่ต่ากว่า
เครื่ องกล
ร้อยละ 70ของ
คะแนนทั้งหมด

- ตรวจจาก
- แบบประเมิน
แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
คุณลักษณะอันพึง พึงประสงค์
ประสงค์

- นักเรี ยนมี
คะแนนอยูใ่ น
ระดับดีข้ นึ ไป

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ (ผลการจัดการเรียนรู้ , ปัญหาอุปสรรค, แนวทางแก้ ไข)
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
ลงชื่อ……………………………ผูส้ อน
……./…………..…/……..
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ครู สงั เกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในระหว่างเรี ยน แล้วทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

1. มีความรับผิดชอบในการทางาน
2. ทางานเสร็ จและส่งตามเวลาที่กาหนด
3. เข้าเรี ยนตรงต่อเวลา
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
1. ตั้งใจเรี ยน
2. มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัย
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน 1. มีความอดทน และไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
เพือ่ ให้งานสาเร็จ
4. ทางานกลุ่มแบบ
1. มีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
ร่ วมมือร่ วมใจ
รวม
ลงชื่อ……………………………ผูป้ ระเมิน
……./…………..…/……..
เกณฑ์ การให้ คะแนน
รายการประเมิน
มีความรับผิดชอบ
ในการทางาน

คะแนน
4
3
2
1

คาอธิบายคุณภาพ
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง ครบถ้วน 90-100 %
ของจานวนชิ้นงาน
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง 80-89 %
ของจานวนชิ้นงาน
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง 60-79 %
ของจานวนชิ้นงาน
ทางานที่ได้รับมอบหมายดี มีความถูกต้อง 50-59 %
ของจานวนชิ้นงาน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน (ต่ อ)
รายการประเมิน คะแนน
คาอธิบายคุณภาพ
ทางานเสร็จและส่ง
4
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดสม่าเสมอ (90-100 %)
ตามเวลาที่กาหนด
3
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดบางครั้ง (60-79 %)
1
ทางานเสร็จและส่งตามเวลาที่กาหนดน้อยครั้ง (50-59 %)
เข้าเรี ยนตรงต่อ
4
เข้าเรี ยนตรงเวลาสม่าเสมอ (90-100 %)
เวลา
3
เข้าเรี ยนตรงเวลาบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
เข้าเรี ยนตรงเวลาบางครั้ง (60-79 %)
1
เข้าเรี ยนตรงเวลาน้อยครั้ง (50-59 %)
ตั้งใจเรี ยน
4
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีสม่าเสมอ (90-100 %)
3
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีบางครั้ง (60-79 %)
1
มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนดีนอ้ ยครั้ง (50-59 %)
มีการซักถามเมื่อมี
4
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างสม่าเสมอ (90-100 %)
ข้อสงสัย
3
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างบ่อยครั้ง (80-89 %)
2
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างบางครั้ง (60-79 %)
1
มีการซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยอย่างน้อยครั้ง (50-59 %)
ความอดทนและไม่
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง
4
ย่อท้อต่ออุปสรรค
เครื่ องกล ได้ถูกต้องครบถ้วน(90-100%)
เพือ่ ให้งานสาเร็จ
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง
3
เครื่ องกล ได้ถูกต้อง (80-89 %)
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง
2
เครื่ องกล ได้ถูกต้อง (60-79 %)
ทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กหัด เรื่ อง
1
เครื่ องกล ได้ถูกต้อง (50-59 %)
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เกณฑ์ การให้ คะแนน (ต่ อ)
รายการประเมิน
มีส่วนร่ วมใน
การทางานกลุ่ม

คะแนน
4
3
2
1

คาอธิบายคุณภาพ
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มสม่าเสมอ (90-100 %)
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มบ่อยครั้ง (80-89 %)
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มบางครั้ง (60-79 %)
ให้ความร่ วมมือในการทางานกลุ่มน้อยครั้ง (50-59 %)

เกณฑ์ การประเมิน (เต็ม 28 คะแนน)
คะแนน 22 - 28 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 15 - 21 หมายถึง ดี
คะแนน 8 - 14 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 7 หมายถึง ปรับปรุ ง
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ใบความรู้ เรื่ อง เครื่ องกล
เครื่ องกลเป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นเพือ่ ช่วยเหลือ หรื ออานวยความสะดวกในการทางาน
การประดิษฐ์เครื่ องกลแต่ละประเภทนั้นมักคานึงถึงความสะดวกสบายของผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งาน
จะพิจารณาจากประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องกล และการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลนั้น ๆ
การทางานของเครื่ องกลเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน การทางานของเครื่ องกลเพือ่
เปลี่ยนจากพลังงานรู ปหนึ่งเป็ นพลังงานอีกรู ปหนึ่งนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานอื่นที่ไม่ตอ้ งการ โดยเครื่ องกลอย่างง่าย มี 6 ประเภท ประกอบด้วย
รอก คาน พื้นเอียง ลิ่ม สกรู และล้อกับเพลา ซึ่งในการศึกษาเครื่ องกลจะพิจารณาถึงแรงพยายาม
(Fin) และแรงต้านทาน (Fout) โดยแรงพยายามนั้นเป็ นแรงที่ให้กบั เครื่ องกล และแรงต้านทานเป็ น
แรงเนื่องจากน้ าหนักของวัตถุ
1. ประสิ ทธิภาพของเครื่ องกล
ประสิทธิภาพของเครื่ องกล (efficiency of machines; Eff) เป็ นความสามารถในการทางาน
ของเครื่ องกล โดยเครื่ องกลที่มีประสิทธิภาพการทางานสูงย่อมดีกว่าเครื่ องกลประเภทเดียวกัน
ที่มีประสิทธิภาพการทางานต่ากว่า ซึ่งหาได้จาก
กาลังที่ได้รับจากเครื่ องกล
Eff =
กาลังที่ให้กบั เครื่ องกล
ในทางอุดมคติการถ่ายโอนพลังงานจะไม่มีการสูญเสียพลังงาน แต่ในทางปฏิบตั ิน้ นั
จะมีการสูญเสียพลังงานไปบ้าง ประสิทธิภาพของเครื่ องกลหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 1 หรื อน้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ การหาประสิทธิภาพของเครื่ องกล
ยังสามารถหาได้จาก
Eff =

งานที่ได้รับจากเครื่ องกล (W𝑜𝑢𝑡 )
× 100%
งานที่ให้กบั เครื่ องกล (W𝑖𝑛 )
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2. หลักการของงานกับเครื่ องกล
เครื่ องกลช่วยให้เราใช้แรงน้อยลง หรื อช่วยผ่อนแรงซึ่งการผ่อนแรงของเครื่ องกลนั้น
พิจารณาจากการได้ เปรียบเชิงกล (mechanical advantage; M.A.) ของเครื่ องกล สามารถคานวณ
การได้เปรี ยบเชิงกลจากอัตราส่วนระหว่างขนาดของแรงที่ได้จากเครื่ องกล (แรงต้านทาน) ต่อขนาด
ของแรงที่ให้กบั เครื่ องกล (แรงพยายาม) ดังสมการ
M.A. =

𝐹𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑖𝑛

M.A. คือ การได้เปรี ยบเชิงกล
Fout คือ แรงที่ได้จากเครื่ องกล มีหน่วยเป็ น นิวตัน (N)
Fin คือ แรงที่ให้กบั เครื่ องกล มีหน่วยเป็ น นิวตัน (N)
ถ้าหากการได้เปรี ยบเชิงกลมีค่าเท่ากับ 1 (M.A. = 1) แสดงว่าแรงที่ได้จากเครื่ องกล มีค่า
เท่ากับแรงที่ให้กบั เครื่ องกล เครื่ องกลนี้จะไม่ช่วยผ่อนแรงแต่ช่วยอานวยความสะดวก
ถ้าหากการได้เปรี ยบเชิงกลมีค่ามากกว่า 1 (M.A. > 1) แสดงว่าแรงพยายามมีค่าน้อยกว่าแรง
ต้านทาน เครื่ องกลนี้ จะช่วยผ่อนแรง
ถ้าหากการได้เปรี ยบเชิงกลมีนอ้ ยกว่า 1 (M.A. < 1) แสดงว่าแรงพยายามมีค่า มากกว่าแรง
ต้านทาน เครื่ องกลนี้จะไม่ช่วยผ่อนแรง
3. ประเภทของเครื่ องกล
3.1 รอก คือ เครื่ องกลที่ช่วยอานวยความสะดวกหรื อช่วยผ่อนแรงในการทางาน แบ่งเป็ น
ระบบรอกเดี่ยว และระบบรอกพวง มีลกั ษณะเป็ นล้อหมุนได้รอบตัวและมีเชือกพาดล้อสาหรับยก
และปล่อยวัตถุซ่ ึงระบบรอกเดี่ยวจะประกอบด้วยรอกเดี่ยวตายตัว และรอกเดี่ยวเคลื่อนที่
3.1.1 รอกเดี่ยวตายตัว เป็ นรอกที่ตรึ งติดอยูก่ บั ที่ ใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ
โดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับวัตถุ ปลายอีกข้างหนึ่งใช้สาหรับดึง เมื่อดึงวัตถุข้ นึ ในแนวดิ่ง แรงที่ใช้
ดึงจะมีค่าเท่ากับน้ าหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผ่อนแรงแต่สามารถอานวยความสะดวก
ในการทางาน ตัวอย่างเช่น การชักธงชาติข้ นึ สู่ยอดเสา การลาเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ขึ้นที่สูง
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E
=W

รู ปที่ 1 รอกเดี่ยวตายตัว
3.1.2 รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ เป็ นรอกที่เคลื่อนทีไ่ ด้ขณะที่ใช้งาน วัตถุผกู ติดกับตัวรอก
ใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อโดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับเพดาน ปลายอีกข้างหนึ่งใช้สาหรับดึง
เมื่อดึงวัตถุข้ นึ ในแนวดิ่งแรงที่ใช้ดึงมีค่าเท่ากับครึ่ งหนึ่งของน้ าหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวเคลื่อนที่
เป็ นเครื่ องกลที่ช่วยผ่อนแรง

รู ปที่ 2 รอกเดี่ยวเคลื่อนที่
คานวณจากสมการ

E=

𝑊
2

เมื่อ

E คือ แรงพยายาม หรื อแรงดึง หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
W คือ แรงต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
ตัวอย่ าง จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของรอกเดี่ยวเคลื่อนที่
วิธีทา จากสมการการได้เปรี ยบเชิงกล

M.A. =
M.A. =
M.A. =

𝐹𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑖𝑛
𝑊
𝐸
𝑊
𝑊
2

=2

ดังนั้น การได้เปรี ยบเชิงกลของรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ เท่ากับ 2
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3.1.3 รอกพวง
รอกพวงระบบที่ 1 ประกอบด้วยรอกเดี่ยวเคลื่อนที่มากกว่า 1 ตัว โดยจะมีเชือก
คล้องหนึ่งเส้นในรอกแต่ละตัว ปลายเชือกข้างหนึ่งผูกติดกับเพดาน อีกข้างหนึ่งผูกกับรอกตัวถัดไป
ปลายเชือกของรอกตัวสุดท้ายใช้ดึง สาหรับวัตถุจะผูกกับรอกตัวสุดท้าย
รอกพวง
ระบบที่ 1
แรงดึง (E)

แรงต้าน (W)

รู ปที่ 3 รอกพวงระบบที่ 1
ที่มา: ภัทรมน วงศ์สังข์ และณัฐดนัย โสภาลดาวัลย์. (2561). สรุ ปเข้ มฟิ สิ กส์ ม.ต้ น. กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์ คาร์เปเดียมเมอร์ .

คานวณจากสมการ
เมื่อ

E=

𝑊
2𝑛

E คือ แรงพยายาม หรื อแรงดึง หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
W คือ แรงต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
n คือ จานวนรอกเดี่ยวเคลื่อนที่

ตัวอย่ าง รอกพวงระบบที่ 1 มีรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 3 ตัว ใช้ยกของหนัก 10 กิโลกรัม จะต้องออกแรง
เท่าใด
วิธีทา โจทย์กาหนดให้ n = 3 ตัว, W = mg = (10)(9.8) = 98 N, E = ?
จากสมการ

𝑊

E = 2𝑛
E=

98
23

=

ดังนั้นออกแรงยกของเท่ากับ 12.25 นิวตัน

98
8

= 12.25 N
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รอกพวงระบบที่ 2 ประกอบด้วยรอก 2 ตับ ตับบนจะติดกับเพดาน วัตถุจะติด
กับรอกตัวล่างของตับล่างใช้เชือกเส้นเดียวคล้องรอกทุกตัวตามรู ปที่ 4 โดยปลายเชือกจะผูกกับรอก
ตัวล่างของตับบน หรื อตับบนสุดของตับล่างปลายอีกข้างใช้ดึง
รอกพวง
ระบบที่ 2
แรงดึง (E)
𝑊

E= 𝑛
แรงต้าน
(W)

รู ปที่ 4 รอกพวงระบบที่ 2
ที่มา: ภัทรมน วงศ์สังข์ และณัฐดนัย โสภาลดาวัลย์. (2561). สรุ ปเข้ มฟิ สิ กส์ ม.ต้ น. กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์ คาร์เปเดียมเมอร์ .

คานวณจากสมการ
เมื่อ

E=

𝑊
𝑛

E คือ แรงพยายาม หรื อแรงดึง หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
W คือ แรงต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
n คือ จานวนรอกเดี่ยวเคลื่อนที่

ตัวอย่ าง รอกพวงระบบที่ 2 มีรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 5 ตัว ออกแรงยกวัตถุดว้ ยรอกนี้ 15 นิวตัน
จงหาน้ าหนักของวัตถุ
วิธีทา โจทย์กาหนดให้ n = 5 ตัว, E = 15 N, W =?
จากสมการ
จะได้วา่

𝑊

E = 𝑛
W = (E)(n)
= (15)(5) = 75 นิวตัน
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สามารถหาน้ าหนักได้จาก
จะได้วา่

W = mg
𝑤
m = 𝑔
75

= 9.8
= 7.65 kg
ดังนั้นน้ าหนักของวัตถุมีค่าเท่ากับ 7.65 กิโลกรัม
รอกพวงระบบที่ 3 ประกอบด้วยรอกเดี่ยวตายตัว 1 ตัว ตัวอื่น ๆ เป็ นรอกเดี่ยว
เคลื่อนที่แต่ละตัวจะมีเชือกคล้องปลายข้างหนึ่งของรอกทุกตัวผูกติดกับคานตรง โดยวัตถุจะผูก
กับคานนี้ ปลายอีกข้างผูกกับรอกตัวถัดไป ปลายของรอกตัวสุดท้ายใช้สาหรับดึง
รอกพวง
ระบบที่ 3

แ แรงดึง (E)

แรงต้าน (W)

รู ปที่ 5 รอกพวงระบบที่ 3
ที่มา: ภัทรมน วงศ์สังข์ และณัฐดนัย โสภาลดาวัลย์. (2561). สรุ ปเข้ มฟิ สิ กส์ ม.ต้ น. กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์ คาร์เปเดียมเมอร์ .

คานวณจากสมการ

𝑊

E = 2𝑛−1
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ตัวอย่ าง จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของรอกพวงระบบที่ 3 ที่มีรอกเดี่ยวเคลื่อนที่จานวน 6 ตัว
วิธีทา จากสมการการได้เปรี ยบเชิงกล

M.A. =
M.A. =
M.A. =
M.A. =

𝐹𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑖𝑛
𝑊
𝐸
𝑊
𝑊
26−1

26−1 = 32

ดังนั้น การได้เปรี ยบเชิงกลของรอกพวงระบบที่ 3 มีค่าเท่ากับ 32
3.2 คาน คือ เครื่ องกลที่ใช้กนั ทัว่ ไปเป็ นวัตถุแข็งแกร่ งที่หมุนรอบจุดหมุนได้เมื่อมีแรง
ภายนอกมากระทา เช่น ค้อนงัดตะปู กรรไกร ตะเกียบ คีมตัดลวด รถเข็นทราย เป็ นต้น เมื่อพิจารณา
ค้อนงัดตะปู ดังรู ปที่ 6 จะเห็นว่าแรง Fin กระทาต่อด้ามค้อนซึ่งมีการกระจัด x1 ทาให้คอ้ นส่งแรง
Fout กระทาต่อตะปูให้เคลื่อนออกมีการกระจัด x2 ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน จะได้วา่ งานที่ให้กบั
ค้อนเท่ากับงานทีไ่ ด้รับจากค้อน ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

รู ปที่ 6 ค้อนออกแรงงัดตะปู
ที่มา: สุ โกสิ นทร์ ทองรัตนาศิริ, มนต์อมร ปรี ชารัตน์ และสุ ธิษา เละเซ็น. (2561). หนังสื อเรี ยน
รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิ สิ กส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เล่ ม 2. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ อักษรเจริ ญ
ทัศน์ อจท จากัด.
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3.3 พื้นเอียง คือ เครื่ องกลที่ช่วยอานวยความสะดวกและช่วยผ่อนแรงในการขนย้ายสิ่ งของ
ขึ้นหรื อลงยานพาหนะ มีลกั ษณะเป็ นไม้กระดานยาวเรี ยบใช้สาหรับพาดบนที่สูงเพือ่ ขนย้ายวัตถุ
ขึ้นสู่ที่สูงโดยการลากหรื อการผลัก ดังรู ปที่ 7 ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน จะได้วา่ งานที่ใช้ดึงวัตถุ
เท่ากับงานที่ใช้ในการยกวัตถุข้ นึ ในแนวดิ่ง ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

F
Fi

L

H

n

รู ปที่ 7 พื้นเอียงช่วยผ่อนแรงในการขนย้ายสิ่งของ
ที่มา: สุ โกสิ นทร์ ทองรัตนาศิริ, มนต์อมร ปรี ชารัตน์ และสุ ธิษา เละเซ็น. (2561). หนังสื อเรี ยน
รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิ สิ กส์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เล่ ม 2. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ อักษรเจริ ญ
ทัศน์ อจท จากัด.

คานวณจากสมการ

WH = EL

เมื่อ

E คือ แรงพยายาม หรื อแรงดึง หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
W คือ แรงต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
H คือ ความสูงของพื้นเอียง (m)
L คือความยาวของพื้นเอียง (m)
ตัวอย่ าง พื้นเอียงมีความสูง 3 เมตร และมีความยาว 9 เมตร จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของพื้นเอียง
วิธีทา โจทย์กาหนดให้ H = 3 m, L = 9 m, M.A. = ?
𝐹𝑜𝑢𝑡
𝐹𝑖𝑛
𝑊
M.A. = 𝐸
𝐿
M.A. = 𝐻
9

M.A. =

M.A. = 3 = 3
ดังนั้นการได้เปรี ยบเชิงกลของพื้นเอียงมีค่าเท่ากับ 3
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3.4 ลิ่ม คือ เครื่ องกลที่ช่วยผ่อนแรงมีลกั ษณะคล้ายขวานใช้สาหรับตอกลงในเนื้อวัตถุ
เพือ่ ให้เนื้อวัตถุแยกออกจากกัน ดังรู ปที่ 8 ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน จะได้วา่ งานที่ให้กบั ลิ่มเท่ากับ
งานที่ได้จากลิ่ม ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

รู ปที่ 8 ลิ่มช่วยแยกเนื้อไม้ออกจากกัน
คานวณจากสมการ
เมื่อ

(E)(H) = (W)(L)

E คือ แรงพยายาม หรื อแรงดึง หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
W คือ แรงต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
H คือ ความยาวของลิ่ม (m)
L คือ ความกว้างของลิ่ม (m)

ตัวอย่ าง หัวขวานมีลกั ษณะเป็ นลิ่มหนา 5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ออกแรงฟันไม้ที่มีแรงต้าน
500 นิ วตัน จะต้องออกแรงฟันไม้เท่าไร
วิธีทา โจทย์กาหนดให้ L = 0.05 m, H = 0.04 m, W = 500 N, E =?
คานวณจากสมการ
(E)(H) = (W)(L)
(𝑊)(𝐿)
E
=
𝐻
E

=

(500)(0.05)

E
ดังนั้นออกแรงขวานฟันไม้เท่ากับ 625 นิวตัน

=

625 N

0.04
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3.5 สกรู คือ เครื่ องกลที่ช่วยผ่อนแรง มีลกั ษณะคล้ายบันไดเวียนวนรอบแกนอันหนึ่ง
ใช้สาหรับยกวัตถุหนัก ๆ ขึ้นสูง ๆ โดยแรงพยายามเคลื่อนที่เป็ นวงกลมขณะที่แรงต้านทานเคลื่อนที่
ขึ้นลงในแนวดิ่ง ดังรู ปที่ 9 ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน จะได้วา่ งานที่ใช้หมุนสกรู หนึ่งรอบเท่ากับ
งานที่ใช้ในการยกวัตถุข้ นึ ในแนวดิ่งได้ระยะ 1 เกลียว ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

รู ปที่ 9 สกรู มีลกั ษณะคล้ายบันไดเวียนวนรอบแกนอันหนึ่ง
คานวณจากสมการ
เมื่อ

(W)(P) = (E)(2𝜋R)

E คือ แรงพยายาม หรื อแรงดึง หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
W คือ แรงต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
P คือ ระยะห่างของ 1 ช่วงเกลียว (m)
R คือ รัศมีของการหมุน (m)

ตัวอย่ าง ปากกาตัวหนึ่งแกนเกลียวมีระยะห่างของเกลียว 5 มิลลิเมตร ส่วนด้านมือหมุนปากกา
มีรัศมี 220 มิลลิเมตร จากจุดศูนย์กลางแกนเกลียว ออกแรงหมุน 50 นิวตัน จงหาแรงต้านทาน
วิธีทา โจทย์กาหนด P = 0.005 m, R = 0.220 m, E = 50 N, W =?
คานวณจากสมการ

(W)(P) = (E)(2𝜋R)
W

ดังนั้นแรงต้านทานมีค่าเท่ากับ 13,816 นิวตัน

=

(E)(2𝜋R)

=

(50)(2)(3.14)(0.220)

=

13,816 N

P

0.005
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3.6 ล้ อกับเพลา คือ เครื่ องกลที่ช่วยผ่อนแรง ประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอก 2 ชิ้นติดกัน
วัตถุชิ้นใหญ่เรี ยกว่า ล้อ วัตถุชิ้นเล็กเรี ยกว่า เพลา ใช้เชือก 2 เส้นสาหรับพันรอบล้อเส้นหนึ่ง
และอีกเส้นหนึ่งพันรอบเพลาโดยพันไปคนละทางกัน ให้ปลายข้างหนึ่งของเชือกที่พนั รอบเพลาผูก
ติดกับวัตถุ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกที่พนั รอบล้อใช้สาหรับออกแรงดึง ดังรู ปที่ 10 ถ้าไม่มี
การสูญเสียพลังงานจะได้วา่ งานที่ให้กบั ล้อเท่ากับงานที่ได้จากเพลา ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลังงาน
เพลา

ล้อ
สมอเรื อ

รู ปที่ 10 ล้อกับเพลา ประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอก 2 ชิ้นติดกัน
คานวณจากสมการ
เมื่อ

(E)(R) = (W)(r)

E คือ แรงพยายาม หรื อแรงดึง หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
W คือ แรงต้านทาน หรื อน้ าหนักของวัตถุ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
R คือ รัศมีของล้อ (m)
R คือ รัศมีของเพลา (m)
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ตัวอย่ าง กว้านยกน้ าหนักมีเพลาขนาด 30 เซนติเมตร มือหมุนยาว 40 เซนติเมตร ยกของหนัก
50 กิโลกรัม ต้องออกแรงหมุนกี่นิวตัน
วิธีทา โจทย์กาหนด R = 0.4 m, r = 0.3 m, W = 500 N, E =?
คานวณจากสมการ

(E)(R) = (W)(r)
E

ดังนั้นออกแรงหมุนมีค่าเท่ากับ 367.5 นิวตัน

=

(𝑊)(𝑟)
𝑅

=

(500)(0.3)
0.4

=

367.5 N
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241
3. จงบอกความหมายของเครื่ องกล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการที่เพือ่ นอภิปรายหน้าชั้นเรี ยนลงในตาราง
หัวข้ อ

รอก

สรุป
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หัวข้ อ

คาน

พื้นเอียง

สรุป
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หัวข้ อ

ลิ่ม

สกรู

สรุป

244
หัวข้ อ

ล้ อกับเพลา

สรุป
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ใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล
ชื่ อ – สกุล………………………………………………………………….ชั้น………….เลขที่…….
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ประสิทธิภาพของเครื่ องกลและการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลแตกต่างกันอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. เครื่ องกลอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ค่าของการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลสามารถบอกอะไรบ้าง จงอธิบายอย่างละเอียด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ค่าการได้เปรี ยบเชิงกลของรอกเดี่ยวตายตัวกับรอกเดี่ยวเคลื่อนที่เหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ถ้านักเรี ยนต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ข้ นึ ที่สูง จะเคลื่อนย้ายขึ้นไปโดยออกแรงน้อยที่สุด
ได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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6. ที่ตดั เล็บ มีด ไม้กวาด กรรไกรตัดหญ้า อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ เหล่านี้ เป็ นเครื่ องกลอย่างง่าย
หรื อไม่ ถ้าเป็ นจัดอยูใ่ นประเภทใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. ยกตัวอย่างเครื่ องกลอย่างง่ายที่เคยใช้ หรื อใช้เป็ นประจาในชีวติ ประจาวันมา 3 อย่าง พร้อม
หลักการ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกล
ชื่ อ – สกุล………………………………………………………………….ชั้น………….เลขที่…….
คาชี้แจง : จงแสดงวิธีคานวณจากโจทย์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
1. จากรู ป
1m

4m

𝐹 = 25𝐹 = 25 N

N

100 N

ก. จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของคานเบา
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
ข. คานมีประสิทธิภาพเท่าใด
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
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2. จากรู ป

1m

⃑⃑⃑
𝑊

ก. จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของพื้นเอียงที่ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
ข. ถ้าวัตถุมีน้ าหนัก 200 นิวตัน ถูกแรง 𝐹 ขนาด 50 นิวตันกระทาให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียง
จงหาประสิทธิภาพของพื้นเอียง
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
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3. จากรู ป
r

R
R

150 N

50 N

ก. จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของล้อกับเพลา
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..…
……………………..………………………..………………………..………………………..
ข. ถ้าล้อกับเพลาไม่มีความฝื ด และล้อมีรัศมี 0.3 เมตร เพลามีรัศมีเท่าใด
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………..………………………..………………………..………………………..
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(เฉลย) ใบกิจกรรม เรื่ อง เครื่ องกล
กลุ่มที่....................................
สมาชิกในกลุ่ม 1)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
2)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
3)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
4)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
5)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
6)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
7)..............................................................................ห้อง................เลขที่..............
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ประสิทธิภาพของเครื่ องกลอย่างง่ายคืออะไร สามารถหาได้อย่างไร
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกล (efficiency of machines; Eff) เป็ นความสามารถในการทางาน
ของเครื่ องกล โดยเครื่ องกลที่มีประสิ ทธิ ภาพการทางานสูงย่อมดีกว่ าเครื่ องกลประเภทเดียวกัน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพการทางานตา่ กว่ า โดยหาได้ จากสมการต่ อไปนี ้
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกล = (งานที่ได้ รับจากเครื่ องกล / งานที่ให้ กับเครื่ องกล)
×100%
ในทางอุดมคติการถ่ายโอนพลังงานจะไม่ มีการสูญเสียพลังงาน แต่ ในทางปฏิบัตินั้น
จะมีการสูญเสียพลังงานไปบ้ าง ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกลหรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่ าง ๆ
จึงมีประสิ ทธิ ภาพน้ อยกว่ า 1 หรื อน้ อยกว่ า 100 เปอร์ เซ็นต์
2. การได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่ายสามารถหาได้อย่างไร
การได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลสามารถหาได้ จากอัตราส่ วนระหว่ างขนาดของแรงที่ได้
จากเครื่ องกล (Fout) ต่ อขนาดของแรงที่ให้ กับเครื่ องกล (Fin) บ่ งบอกว่ าเครื่ องกลชนิดนีช้ ่ วยผ่ อนแรง
ได้ มากน้ อยแค่ ไหน ซึ่ งสามารถเขียนเป็ นสมการแสดงความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
M.A. = Fout / Fin
หรื อหาได้ จากอัตราส่ วนระหว่ างระยะทางที่เราออกแรงทางาน (Sin) ต่อระยะทางของงานทีไ่ ด้
หรื อ (Sout) ซึ่ งสามารถเขียนเป็ นสมการแสดงความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
M.A. = Sin / Sout
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3. จงบอกความหมายของเครื่ องกล
เครื่ องกลเป็ นอุปกรณ์ ที่ช่วยให้ ทางานสะดวกขึน้ หรื อช่ วยผ่ อนแรงในการทางาน เช่ น งาน
ในการยกของหนัก เครื่ องกลจะช่ วยยกโดยใช้ แรงที่ยกน้ อยลง เป็ นต้ น
4. ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการที่เพือ่ นอภิปรายหน้าชั้นเรี ยนลงในตาราง
หัวข้ อ
สรุป
รอก คือ เครื่ องกลที่ช่วยอานวยความสะดวกหรื อช่ วยผ่ อนแรงในการ
ทางาน แบ่ งได้ 2 ระบบ คือ ระบบรอกเดีย่ วและระบบรอกพวง

รอก

252
หัวข้ อ

สรุป
คาน คื อ เครื่ อ งกลชนิ ดหนึ่ งที่มีลักษณะแข็ง เป็ นแท่ งยาว ใช้ ดีด
หรื องัดวัต ถุใ ห้ เคลื่ อ นที่รอบจุด หมุน มี 3 ส่ วน ประกอบด้ วย
แรงพยายาม (E) แรงต้ านทาน (W) และจุดหมุน (F)

คาน
คานมี 3 ประเภท ได้ แก่
- คานอันดับที่ 1 เป็ นคานที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่ างแรงพยายาม
และแรงต้ านทาน
- คานอันดับที่ 2 เป็ นคานที่มีแรงต้ านทานอยู่ระหว่ างแรงพยายาม
และจุดหมุน
- คานอันดับที่ 3 เป็ นคานที่มีแรงพยายามอยู่ระหว่ างจุดหมุน
และแรงต้ านทาน
พืน้ เอียง คือ เครื่ องกลที่ช่วยอานวยความสะดวกและช่ วยผ่ อนแรง
ในการขนย้ายสิ่ งของขึน้ หรื อลงจากยานพาหนะ มีลกั ษณะเป็ นไม้
กระดานยาวเรี ยบใช้ สาหรั บพาดบนที่สูงเพื่อขนย้ ายวัตถุขึน้ สู่ที่สูงโดย
การลากหรื อการผลัก ดังภาพ สามารถแสดงการคานวณได้ ดังสมการ
พื้นเอียง

E×L=W×H
L

M. A. = H
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หัวข้ อ

สรุป
ลิ่ม คือ เครื่ องกลที่ช่วยผ่ อนแรง มีลกั ษณะคล้ ายขวาน ใช้ สาหรั บตอก
ลงในเนือ้ วัตถุเพื่อให้ เนือ้ วัตถุแยกออกจากกัน ดังภาพ สามารถแสดง
การคานวณได้ ดังสมการ
E×H=W×L
𝑊

𝐻

M.A. = 𝐸 𝑥 𝐿

ลิ่ม

สกรู คือ เครื่ องกลที่ช่วยผ่ อนแรง มีลกั ษณะคล้ ายบันไดเวียนวนรอบ
แกนอันหนึ่งใช้ สาหรั บยกวัตถุหนัก ๆ ขึน้ สูง ๆ โดยแรงพยายาม
เคลื่อนที่เป็ นวงกลม ขณะที่แรงต้ านทานเคลื่อนทีข่ ึน้ ลงในแนวดิ่ง
ดังภาพ สามารถแสดงการคานวณได้ ดังสมการ
สกรู

E x 2𝜋R = W x P
𝑊

M.A. = 𝐸 𝑥

2𝜋𝑅
𝑃
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หัวข้ อ

สรุป
ล้ อกับเพลา คือ เครื่ องกลที่ช่วยผ่ อนแรง ประกอบด้ วยวัตถุ
ทรงกระบอก 2 ชิ ้นติดกัน วัตถุชิ้นใหญ่ เรี ยกว่ าล้ อ วัตถุชิ้นเล็กเรี ยกว่ า
เพลา ใช้ เชื อก 2 เส้ น สาหรั บพันรอบล้ อเส้ นหนึ่ง และอีกเส้ นหนึ่งพัน
รอบเพลา โดยพันไปคนละทางกัน ให้ ปลายข้ างหนึ่งของเชื อกที่พนั
รอบเพลาผูกติดกับวัตถุ ส่ วนปลายอีกข้ างหนึ่งของเชื อกที่พนั รอบล้ อ
ใช้ สาหรั บออกแรงดึง ดังภาพ สามารถแสดงการคานวณได้ ดังสมการ

ล้ อกับเพลา

E x 2𝜋R = W x 2𝜋r
𝑊

𝑅

M.A. = 𝐸 𝑥 𝑟
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(เฉลย) ใบงาน เรื่ อง เครื่ องกล
ชื่ อ – สกุล………………………………………………………………….ชั้น………….เลขที่…….
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ประสิทธิภาพของเครื่ องกลและการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลแตกต่างกันอย่างไร
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกลเป็ นการเปรี ยบเทียบงานที่ได้ จากเครื่ องกลต่องานที่ทาให้
แก่ เครื่ องกล ส่ วนการได้ เปรี ยบเชิ งกลเป็ นการเปรี ยบเทียบแรงที่ได้ จากเครื่ องกลต่ อแรงที่ใส่ ให้
เครื่ องกล
2. เครื่ องกลอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง
เครื่ องกลอย่างง่ าย มีทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบด้ วย คาน รอก พืน้ เอียง ลิ่ม สกรู และล้ อกับเพลา
3. ค่าของการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลสามารถบอกอะไรบ้าง จงอธิบายอย่างละเอียด
ถ้ าค่ าการได้ เปรี ยบเชิ งกลเท่ ากับ 1 แสดงว่ าเครื่ องกลนีไ้ ม่ ช่วยผ่ อนแรงแต่ ช่วยอานวยความสะดวก
ถ้ าค่ าการได้ เปรี ยบเชิ งกลมีค่ามากกว่ า 1 แสดงว่ าเครื่ องกลนีช้ ่ วยผ่ อนแรง
ถ้ าค่ าการได้ เปรี ยบเชิ งกลมีค่าน้ อยกว่ า 1 แสดงว่ าเครื่ องกลนีไ้ ม่ ช่วยผ่ อนแรง
4. ค่าการได้เปรี ยบเชิงกลของรอกเดี่ยวตายตัวกับรอกเดี่ยวเคลื่อนที่เหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
ไม่ เหมือนกัน ถ้ าเป็ นรอกเดียวตายตัวจะมีค่าได้ เปรี ยบเชิ งกลเท่ ากับ 1 แต่ ถ้าเป็ นรอกเดีย่ วเคลื่อนที่จะ
มีค่าได้ เปรี ยบเชิ งกลเท่ ากับ 2
5. ถ้านักเรี ยนต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ข้ นึ ที่สูง จะเคลื่อนย้ายขึ้นไปโดยออกแรงน้อยที่สุด
ได้อย่างไร
ใช้ ระบบรอกเข้ ามาช่ วยยก โดยหลักการของรอกเดีย่ วเคลื่อนที่ ถ้ าไม่ มีการสูญเสียพลังงานซึ่ งเป็ นไป
ตามกฎการอนุรักษ์ พลังงาน นั่นคือ ออกแรงเพียงครึ่ งหนึ่งของนา้ หนักวัตถุเท่ านั้น
6. ที่ตดั เล็บ มีด ไม้กวาด กรรไกรตัดหญ้า อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือเหล่านี้เป็ นเครื่ องกลอย่างง่าย
หรื อไม่ ถ้าเป็ นจัดอยูใ่ นประเภทใด
ที่ตดั เล็บเป็ นเครื่ องกลอย่างง่ ายประเภทคาน มีดเป็ นเครื่ องกลอย่างง่ ายประเภทลิ่ม ไม้ กวาดเป็ น
เครื่ องกลอย่างง่ ายประเภทคาน และกรรไกรตัดหญ้ าเป็ นเครื่ องกลอย่างง่ ายประเภทคาน
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7. ยกตัวอย่างเครื่ องกลอย่างง่ายที่เคยใช้ หรื อใช้เป็ นประจาในชีวติ ประจาวันมา 3 อย่าง พร้อม
หลักการ
1. บันได จัดเป็ นเครื่ องกลอย่างง่ ายประเภทพืน้ เอียง
2. มีดมีคมและของแหลม เช่ น มีดที่ใช้ ในการทาอาหาร อาวุธปลายแหลมสาหรั บล่ า
สัตว์ เป็ นเครื่ องกลอย่างง่ ายประเภทลิ่ม
3. ยานพาหนะ เช่ น รถจักรยานที่มีระบบเกียร์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องกลอย่างง่ ายประเภทล้ อ
กับเพลา
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(เฉลย) แบบฝึ กหัด เรื่ อง เครื่ องกล
ชื่ อ – สกุล………………………………………………………………….ชั้น………….เลขที่…….
คาชี้แจง : จงแสดงวิธีคานวณจากโจทย์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
1. จากรู ป
1m

4m

𝐹 = 25𝐹 = 25 N

N

100 N

ก. จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของคานเบา
วิธีทำ ให้ r เป็ นระยะจากตาแหน่ งที่ออกแรงพยายามไปถึงจุดหมุน และ R เป็ นระยะจากตาแหน่ ง
ที่มีแรงต้ านกระทาต่ อคานไปถึงจุดหมุน
จะได้ ว่า การได้ เปรี ยบเชิ งกลของคาน

M.A. =
=
=

𝑅
𝑟
5
1

5

ตอบ การได้ เปรี ยบเชิ งกลของคานเท่ ากับ 5
ข. คานมีประสิทธิภาพเท่าใด
วิธีทำ

งานที่ได้รับจากเครื่ องกล
งานที่ให้กบั เครื่ องกล
งานที่ได้ รับจากเครื่ องกล Wout = (100N)(1m) = 100 J
งานที่ให้ กับเครื่ องกล Win = (25N)(5m) = 125J

ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกล =

ดังนั้น
ประสิ ทธิ ภาพของคาน

100

= 125×100%
= 80 %

ตอบ คานมีประสิ ทธิ ภาพ 80 %
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2. จากรู ป

1m

⃑⃑⃑
𝑊

ก. จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของพื้นเอียงที่ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร
วิธีทำ ให้ L เป็ นระยะตามแนวพืน้ เอียง และ H เป็ นความสูงของพืน้ เอียง
การได้ เปรี ยบเชิ งกลของพืน้ เอียง M.A.

=
=
=

𝐿
𝐻
5
1

5

ตอบ การได้ เปรี ยบเชิ งกลของพืน้ เอียงนีเ้ ท่ ากับ 5
ข. ถ้าวัตถุมีน้ าหนัก 200 นิวตัน ถูกแรง 𝐹 ขนาด 50 นิวตันกระทาให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียง
จงหาประสิทธิภาพของพื้นเอียง
วิธีทำ

ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกล
งานที่ได้ รับจากเครื่ องกล
งานที่ให้ กับเครื่ องกล
ดังนั้น

=

งานที่ได้รับจากเครื่ องกล
งานที่ให้กบั เครื่ องกล

Wout = (200N)(1m) = 200 J
Win = (50N)(5m) = 250 J
200

ประสิ ทธิ ภาพของพืน้ เอียง = 250 ×100%
= 80%
ตอบ ประสิ ทธิ ภาพของพืน้ เอียงเท่ ากับ 80%

259
3. จากรู ป
r
R

R
50 N

150 N

ก. จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของล้อกับเพลา
วิธีทำ ให้ F1 เป็ นแรงที่ให้ กับล้ อ และ F2 เป็ นแรงต้ านของวัตถุ
การได้ เปรี ยบเชิ งกลของล้ อกับเพลา

M.A. =
=
=

𝐹2
𝐹1
150 𝑁
50 𝑁

3

ตอบ การได้ เปรี ยบเชิ งกลของล้ อกับเพลาชุดนี ้ 3
ข. ถ้าล้อกับเพลาไม่มีความฝื ด และล้อมีรัศมี 0.3 เมตร เพลามีรัศมีเท่าใด
วิธีทำ ถ้ าล้อไม่ มีความฝื ด สามารถพิจารณาได้ ว่า

𝐹2
𝐹1

=

𝑅
𝑟

โดย ⃑⃑⃑⃑
𝐹2 เป็ นนา้ หนักของวัตถุ ⃑⃑⃑
𝐹1 เป็ นแรงที่ให้ กับล้ อ R เป็ นรั ศมีของล้ อ และ r เป็ นรั ศมี
ของเพลา
แทนค่ า จะได้
150𝑁

0.3 𝑚

=
50𝑁
𝑟
r = 0.1 m

ตอบ เพลามีรัศมี 0.1 เมตร
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิ กส์
เรื่ อง งานและพลังงาน
ชื่ อ-นามสกุล…………………………………………………เลขที…
่ ……..ชั้น………..
วิชาฟิ สิ กส์ 2 (รหัสวิชา ว 31202)
คาชี้แจง
1. ข้อสอบเป็ นแบบปรนัย จานวน 30 ข้อ
2. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ – นามสกุล ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษคาตอบให้ชดั เจน
3. ข้อสอบเป็ นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นกั เรี ยนเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย (X) ทับตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงข้อเดี ยวให้ตรงกับ
ตัวเลือกที่ตอ้ งการลงในกระดาษคาตอบ
4. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
5. ใช้เวลาในการทาข้อสอบ 50 นาที
******************************************************************************
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1. งานทางฟิ สิกส์มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ผลคูณระหว่างขนาดของแรงและขนาดการกระจัดตามแนวแรง
ข. ผลต่างระหว่างขนาดของแรงและขนาดการกระจัดตามแนวแรง
ค. ผลคูณระหว่างขนาดของแรงและขนาดระยะทางตามแนวแรง
ง. ผลต่างระหว่างขนาดของแรงและขนาดระยะทางตามแนวแรง
2. กรณี ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกิดงานในความหมายทางฟิ สิกส์
ก. ยกของจากพื้นขึ้นไปไว้บนโต๊ะ
ข. เดินจากชั้นล่างขึ้นชั้นบน
ค. กรรมกรเดินแบกกระสอบข้าวสารไปตามถนนราบ
ง. เข็นรถให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. ถ้ามาลีออกแรงเพิม่ ขึ้นสม่าเสมอจาก 0 ถึง 10 นิวตัน ทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงนั้น
ได้ระยะทาง 10 เมตร จะได้งานกี่จูล
ก. 15 จูล
ข. 30 จูล
ค. 46 จูล
ง. 50 จูล
4. งานในข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงความหมายของงานที่มีค่าเป็ นลบได้ชดั เจนมากที่สุด
ก. งานในการยกวัตถุข้ นึ
ข. งานในการยกวัตถุลง
ค. งานในการยกวัตถุเดินไปตามพืน้ ราบ
ง. งานเนื่องจากแรงโน้มถ่วง เมื่อวัตถุตกอย่างอิสระ
5. จากภาพ เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะทางที่วตั ถุเคลื่อนที่ งานทั้งหมด
ที่กระทาในช่วงระยะทางการเคลื่อนที่จาก 0 ถึง 4 เมตร จะมีขนาดเท่าใด
แรง (นิวตัน)
ก. 0 จูล
ข. 5 จูล
ค. 10 จูล
ระยะทาง (เมตร)
ง. 20 จูล
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6. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของกาลัง
ก. ผลคูณของแรงกับระยะทาง
ข. ปริ มาณแรงที่ใช้ในหนึ่งหน่วยเวลา

ค. ปริ มาณงานที่ทาได้ในเวลาทั้งหมด
ง. ปริ มาณงานที่ทาได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

7. ข้อใดต่อไปนี้สรุ ปถูกเกี่ยวกับกาลัง
ก. เวลาแปรผันตรงกับกาลัง
ข. แรงที่กระทาแปรผกผันกับกาลัง

ค. งานที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับกาลัง
ง. น้ าหนักของวัตถุแปรผันตรงกับกาลัง

8. นักกายกรรมหนัก 750 นิวตัน ไต่เชือกด้วยความเร็วคงตัว ซึ่งสูง 5 เมตร ในเวลา 25 วินาที
จงหากาลังที่นกั กายกรรมใช้ในการไต่เชือก
ก. 150 วัตต์ ข. 300 วัตต์ ค. 450 วัตต์ ง. 500 วัตต์
9. พลังงานจลน์ของวัตถุจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณใด
ก. น้ าหนักของวัตถุ
ข. ความเร็วของวัตถุยกกาลังสอง
ค. ขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ง. ความสูงจากตาแหน่งอ้างอิงไปยังวัตถุ
10. รถยนต์คนั หนึ่งมีมวล 1 ตัน แล่นไปบนถนนด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาพลังงานจลน์
ของรถยนต์คนั นี้
ก. 10,000 จูล ข. 30,000 จูล ค. 50,000 จูล ง. 70,000 จูล
11. จากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ ข้อใดสรุ ปถูกต้อง
ก. งานของแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุทาให้เกิดพลังงานจลน์
ข. งานของแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุทาให้พลังงานจลน์ของวัตถุเพิม่ ขึ้น
ค. งานของแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุทาให้พลังงานจลน์ของวัตถุลดลง
ง. งานของแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป
12. กล่องใบหนึ่งมีมวล 2 กิโลกรัม ไถลบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น 2 เมตรต่อวินาที เมื่อไถลไปได้
ไกล 1 เมตรก็หยุดนิ่ง แรงเสี ยดทานที่พ้นื กระทาต่อกล่องในช่วงการเคลื่อนที่จนหยุดนิ่งเป็ นเท่าใด
ก. 1 จูล
ข. 2 จูล
ค. 3 จูล
ง. 4 จูล
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13. ข้อใดกล่าวถึงพลังงานศักย์โน้มถ่วง ได้ถูกต้องที่สุด
ก. พลังงานสะสมของวัตถุที่มีความสูงจากระดับอ้างอิง
ข. พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความสูงของวัตถุจากระดับอ้างอิง
ค. พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั มวลของวัตถุ
ง. พลังงานศักย์โน้มถ่วงขึ้นอยูก่ บั มวลของวัตถุ และความสูงจากระดับอ้างอิง
14. ลูกมะพร้าวมวล 2 กิโลกรัม อยูบ่ นต้นสูง 5 เมตร พลังงานศักย์โน้มถ่วงของลูกมะพร้าว
มีค่าเท่าใด
ก. 10 จูล
ข. 50 จูล
ค. 100 จูล
ง. 200 จูล
15. งานของแรงลัพธ์และพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
ก. งานที่เกิดจากแรงลัพธ์มีค่ามาก ส่งผลให้วตั ถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมาก
ข. งานที่เกิดจากแรงลัพธ์มีค่าน้อย ส่งผลให้วตั ถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมาก
ค. งานที่เกิดจากแรงลัพธ์มีค่ามาก ส่งผลให้วตั ถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงน้อย
ง. งานที่เกิดจากแรงลัพธ์ไม่ได้ส่งผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วง
16. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพลังงานศักย์ยดื หยุน่
ก. พลังงานศักย์ยดื หยุน่ เป็ นพลังงานที่สะสมในวัตถุที่มีความยืดหยุน่
ข. พลังงานศักย์ยดื หยุน่ จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดแรงที่ดึงสปริ ง
ค. วัตถุที่มีความยืดหยุน่ จะมีพลังงานศักย์ยดื หยุน่ สะสมอยูภ่ ายในตลอดเวลา
ง. ไม่มีขอ้ ใดกล่าวผิด
17. สปริ งตัวหนึ่ง เมื่อแขวนด้วยวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ยืดออก 5 เซนติเมตร ค่านิจของสปริ งมีค่าเท่าใด
ก. 100 N/m ข. 200 N/m ค. 300 N/m ง. 400 N/m
18. จากรู ปเมื่อยืดสปริ งสองเส้น ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะทางที่สปริ งยืด
ออกเป็ นดังกราฟด้านล่าง นักเรี ยนคิดว่าข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ค่านิจของสปริ ง A มากกว่า B
ข. เมื่อออกแรงเท่าๆ กัน สปริ ง A ยืดได้มากกว่าสปริ ง B
ค. เมื่อดึงสปริ งออกเป็ นระยะเท่าๆ กัน พลังงานศักย์ของสปริ ง A
น้อยกว่าสปริ ง B
ง. เมื่อออกแรงเท่าๆ กัน พลังงานศักย์ของสปริ งทั้งสองมีค่าเท่ากัน
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19. เมื่อวัตถุตกลงมาจากที่สูงจนกระทบพื้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ทุกตาแหน่งมีค่าเท่ากัน
ข. พลังงานจลน์ที่ลดลงเปลี่ยนเป็ นพลังงานศักย์ที่เพิม่ ขึ้น
ค. พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดเมื่อวัตถุตกถึงพื้น
ง. กล่าวถูกต้องทุกข้อ
20. มวล A ขนาด 10 กิโลกรัม อยูส่ ูงจากพื้นโลก 1 เมตร กับมวล B ขนาด 5 กิโลกรัม อยูส่ ูงจากพื้น
โลก 1.5 เมตร อัตราส่วนของพลังงานศักย์ของ A และ B เป็ นเท่าไร
ก. 4:3
ข. 3:4
ค. 1:2
ง. 2:1
21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงาน
ก. พลังงานรวมของมวลมีคา่ คงที่ ถ้ามีแรงภายนอกมากระทา
ข. พลังงานไม่มีการสูญหาย แต่มีการเปลี่ยนรู ปแบบของพลังงาน
ค. พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นงานเนื่องจากแรงเสี ยดทาน
ง. ข้อ ก. และ ข. กล่าวถูกต้อง
22. แรงเสียดทานเป็ นแรงไม่อนุรักษ์เพราะเหตุใด
ก. แรงเสี ยดทานไม่ข้ นึ อยูก่ บั เส้นทางที่วตั ถุเคลื่อนที่
ข. แรงเสียดทานขึ้นอยูก่ บั เส้นทางที่วตั ถุเคลื่อนที่
ค. แรงเสียดทานเป็ นแรงที่ทาให้งานที่ทาในเส้นทางปิ ดมีค่าเท่ากับ 0
ง. ข้อ ก. และ ค. กล่าวถูกต้อง
23. ในการยิงหนังสะติ๊ก เมื่อดึงหนังสะติ๊กให้ยดื ออกเพือ่ ปล่อยกระสุนมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
งานและพลังงานอย่างไรตามกฎอนุรักษ์พลังงาน
1) งานเปลี่ยนเป็ นพลังงานจลน์
2) งานเปลี่ยนพลังงานศักย์ยดื หยุน่
3) พลังงานศักย์ยดื หยุน่ เปลี่ยนเป็ นพลังงานจลน์
ข้อใดถูกต้องและเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน
ก. ข้อ 1)
ข. ข้อ 1) และ 2)
ค. ข้อ 2) และ 3)
ง. ข้อ 1) และ 3)
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24. เครื่ องปรับอากาศ เป็ นการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนรู ปพลังงานในข้อใด
ก. พลังงานกล --> พลังงานไฟฟ้า
ข. พลังงานความร้อน --> พลังงานไฟฟ้า
ค. พลังงานไฟฟ้า --> พลังงานความร้อน
ง. พลังงานไฟฟ้า --> พลังงานกล
25. ถ้าความเร็วต้นของน้ าที่ฉีดขึ้นในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ 8 เมตร/วินาที จงหาความสูงของน้ าที่พงุ่ ขึ้น
ไปในอากาศ
ก. 5.0 เมตร
ข. 3.2 เมตร
ค. 1.5 เมตร
ง. 1.0 เมตร
26. เครื่ องกลที่มีประสิทธิภาพ 65% มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เมื่อป้อนพลังงานเข้าไปให้ 65 จูล จะได้พลังงาน 35 จูล
ข. เมื่อป้อนพลังงานเข้าไปให้ 100 จูล จะได้พลังงาน 35 จูล
ค. เมื่อป้อนพลังงานเข้าไปให้ 35 จูล จะได้พลังงาน 65 จูล
ง. เมื่อป้อนพลังงานเข้าไปให้ 100 จูล จะได้พลังงาน 65 จูล
27. จงหาประสิทธิภาพของพื้นเอียง
ก. 35%
ข. 65%
ค. 75%
ง. 90%
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28. ข้อใดหมายถึงหน้าที่ของเครื่ องกล
ก. อนุรักษ์พลังงาน
ข. ถ่ายโอนหรื อเปลี่ยนรู ปพลังงาน
ค. ลดการใช้พลังงาน
ง. ผ่อนแรงหรื ออานวยความสะดวกในการทางาน

W=3N
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29. เครื่ องยนต์ที่มีการได้เปรี ยบเชิงกล = 0.9 หมายความว่าอย่างไร
ก. เมื่อออกแรงพยายาม 1.0 เครื่ องกลสามารถยกวัตถุหนัก 0.9 ได้
ข. เมื่อออกแรงพยายาม 0.9 เครื่ องกลสามารถยกวัตถุหนัก 1.0 ได้
ค. เมื่อออกแรงพยายาม 0.9 เครื่ องกลสามารถยกวัตถุหนัก 0.9 ได้
ง. เมื่อออกแรงพยายาม 0.9 เครื่ องกลสามารถยกวัตถุหนัก 0.1 ได้
30. จงหาการได้เปรี ยบเชิงกลของคานเบา

ก. 4

ข. 8

ค. 12

ง. 16
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เฉลยแบบแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ อง งานและพลังงาน
1. ก
2. ค
3. ง
4. ข
5. ข
6. ง
7. ค
8. ก
9. ข
10. ค

11. ง
12. ง
13. ง
14. ค
15. ก
16. ค
17. ง
18. ก
19. ก
20. ก

21. ข
22. ข
23. ค
24. ง
25. ข
26. ง
27. ค
28. ง
29. ก
30. ก
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แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ วชิ าฟิ สิ กส์
เรื่ อง งานและพลังงาน
ชื่ อ-นามสกุล…………………………………………………เลขที…
่ ……..ชั้น………..
วิชาฟิ สิ กส์ 2 (รหัสวิชา ว 31202)
คาชี้แจง
1. ข้อสอบเป็ นแบบปรนัย จานวน 20 ข้อ
2. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ – นามสกุล ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษคาตอบให้ชดั เจน
3. ข้อสอบเป็ นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นกั เรี ยนเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย (X) ทับตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงข้อเดียวให้ตรงกับ
ตัวเลือกที่ตอ้ งการลงในกระดาษคาตอบ
4. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
5. ใช้เวลาในการทาข้อสอบ 50 นาที
******************************************************************************
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ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 1-2
เมื่อมนุษย์มีการกล่าวถึง งาน โดยทัว่ ไปในชีวติ ประจาวันมักจะหมายถึง การประกอบ
อาชีพ หรื อการกระทาภารกิจต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ความพยายามเพือ่ รับค่าตอบแทน หรื อ การใช้สมอง
ในการที่ทาให้เกิดการกระทานั้น ๆ ขึ้นมา เช่น การยกของขึ้นรถ การจัดทาเอกสาร การทาความ
สะอาดบ้าน ปั ด กวาด เช็ด ถู แต่ความหมายของงานในวิชาฟิ สิกส์จะมีความหมายแตกต่างไป
เพราะงานในวิชาฟิ สิกส์เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระทาต่อวัตถุแล้ววัตถุมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทาง
เดียวกับทิศของแรงที่มากระทาถือว่าแรงนั้นทาให้เกิดงาน แต่ถา้ แรงที่มากระทามีทิศทางตั้งฉาก
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุถือว่าแรงนั้นไม่ทาให้เกิดงาน
1. เหตุผลใดคือเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้เกิดงานทางฟิ สิกส์
ก. การได้รับค่าตอบแทน
ข. การออกแรงกระทากับวัตถุ
ค. การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง. การที่แรงมากระทาต่อวัตถุแล้วทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ได้ตามแนวแรง
2. ในกรณี ใดต่อไปนี ไม่ มีงานเกิดขึ้นตามความหมายในวิชาฟิ สิกส์
ก. เชอรี นหิวกระเป๋ าเดินขึ้นบันได
ข. ริ ชชี่แบกกระสอบเดินตามแนวราบ
ค. ขวัญเดินแนวราบเข็นรถขายส้มตา
ง. อารยาแบกของแล้วปี นขึ้นภูเขา
ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 3-6
งานทางฟิ สิกส์หาได้จากผลคูณของแรงที่กระทาต่อวัตถุกบั การกระจัดที่วตั ถุเคลื่อนที่ได้
ตามแนวแรงนั้น เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศของแรงที่มากระทาจะได้งานเป็ นบวก งานที่ทาโดยแรง
นั้นจะมีค่า W = Fs และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับทิศของแรงที่มากระทาจะทาให้วตั ถุ
เคลื่อนที่ชา้ ลงซึ่งจะได้งานเป็ นลบ แต่ถา้ แรงที่กระทาต่อวัตถุมีทิศทางทามุม θ กับการกระจัด
งานที่ทาโดยแรงนั้นจะมีค่า W = Fs cosθ จากข้อมูลข้างต้น ถ้าหากในช่วงที่หนึ่ง นนท์ออกแรง
10 นิวตัน ผลักกล่องไม้มวล 1 กิโลกรัม ให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นราบได้ระยะทาง 5 เมตรโดยใช้เวลา
30 วินาที ช่วงที่สอง นนท์ออกแรง 10 นิ วตัน ยกกล่องไม้ข้ นึ ในแนวดิ่งแล้วเดินไปตามพื้นราบ
ได้ระยะทาง 4 เมตร โดยใช้เวลา 20 วินาที และช่วงที่สาม นนท์แบกกล่องไม้ข้ นึ บันไดสูง 3 เมตร
โดยใช้เวลา 10 วินาที
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3. สถานการณ์ในช่วงใดที่เกิดงาน
ก. ช่วงที่หนึ่ง
ข. ช่วงที่สองและช่วงที่สาม
ค. ช่วงที่หนึ่งและช่วงที่สอง
ง. ช่วงที่หนึ่งและช่วงที่สาม
4. สถานการณ์ในช่วงใดที่ได้งานมากที่สุด
ก. ช่วงที่หนึ่ง
ข. ช่วงที่สอง
ค. ช่วงที่สาม
ง. ช่วงที่หนึ่งและช่วงที่สาม
5. ข้อใดเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้งานมีคา่ เป็ นลบ
ก. แรงมีทิศขึ้น
ข. งานเนื่องจากแรงดึงติดลบเสมอ
ค. แรงดึงมีขนาดเท่ากับน้ าหนักของวัตถุ
ง. แรงดึงมีทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
6. ข้อใดคือการจาแนกองค์ประกอบของการเกิดงาน
⃑)
ก. แรงที่กระทาต่อวัตถุ (F
ข. ระยะทางของวัตถุ (S)
ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 7-9
ถ้าเด็กหญิงสองคน มีน้ าหนักเท่ากันวิง่ ขึ้นเนินเขา เด็กทั้งสองคนทางานเท่ากัน (W = mgh)
แต่ถา้ เด็กคนที่หนึ่ง วิง่ ขึ้นเนินเขาในเวลาที่ส้ นั กว่าเด็กคนที่สอง เด็กทั้งสองคนก็ยงั คงทางานเท่ากัน
ซึ่งในความเป็ นจริ งเด็กคนที่หนึ่งจะวิง่ ขึ้นเนินเขาในเวลาที่ส้ นั กว่าได้น้ นั ย่อมใช้พละกาลังสูงกว่า
เพือ่ ให้เห็นความแตกต่างจึงได้กาหนดอัตราการทางาน เรี ยกว่า กาลัง เพือ่ บ่งบอกความสามารถ
ในการทางานในหนึ่งหน่วยเวลา (P = W/t)
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7. ข้อใดต่อไปนี้สามารถสรุ ปเงื่อนไขที่สาคัญที่ทาให้มีการกาหนดอัตราการทางาน ที่เรี ยกว่า “กาลัง”
ก. เด็กทั้งสองคนน้ าหนักเท่ากัน
ข. เด็กทั้งสองคนทางานเท่ากัน
ค. เด็กคนที่หนึ่งมีพละกาลังมากกว่าเด็กคนที่สอง
ง. เพือ่ บ่งบอกความสามารถในการทางานในหนึ่งหน่วยเวลา
8. จากสถานการณ์ขา้ งต้นถ้าต้องการให้กาลังมีค่ามาก เราควรทางานอย่างไร
ก. ทางานให้ดีที่สุด เพราะงานที่ดียอ่ มทาให้กาลังมีค่ามาก
ข. ทางานให้เร็ วที่สุด เพราะใช้เวลาน้อยกาลังก็จะมีค่ามาก
ค. ทางานให้ได้มากที่สุด เพราะงานมีค่ามากกาลังจะมีค่ามากด้วย
ง. ทางานโดยใช้แรงมากที่สุด เพราะแรงมากจะส่งผลให้กาลังมากด้วย
9. ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้องเกี่ยวกับกาลัง
ก. กาลังเป็ นการทางานอีกอย่างหนึ่ง
ข. กาลังเป็ นอัตราการทางานในหนึ่งหน่วยเวลา
ค. เด็กสองคนน้ าหนักเท่ากัน วิง่ ขึ้นเนินเขาย่อมทางานได้เท่ากัน
ง. ใช้เวลาในการทางานน้อยย่อมใช้กาลังมากกว่าใช้เวลาในการทางานมาก
ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 10-11
พลังงาน คือ “ความสามารถในการทางาน” ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต่างก็มีพลังงานด้วยกัน
ทั้งสิ้น พลังงานปรากฏอยูใ่ นหลายรู ปแบบที่แตกต่างกัน เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี พลังงาน
ความร้อน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ เป็ นต้น ในชีวติ ประจาวัน
ของมนุษย์ลว้ นเกี่ยวข้องกับพลังงานและการใช้พลังงานตลอดเวลา เช่น การเดินทางไปทางาน
ของทุกคนต้องใช้พลังงาน ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ก็ตอ้ งใช้พลังงานจากน้ ามัน ถ้าเดินทาง
โดยรถไฟฟ้าก็จะใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า ถ้าเดินเท้าไปในที่ต่าง ๆ ก็ใช้พลังงานเคมีในร่ างกาย
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ไม่มีการทางานใดเลยที่ไม่ใช้พลังงาน
10. การเดินเท้า และวิง่ ออกกาลังกาย เราใช้พลังงานในรู ปแบบใด
ก. พลังงานไฟฟ้า
ข. พลังงานจลน์
ค. พลังงานความร้อน
ง. พลังงานเคมี
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11. รถยนต์ที่จอดอยูน่ ิ่งๆบนเนินสูงๆ อยูใ่ นภาวะที่พร้อมจะเคลื่อนทีไ่ หลลงมาจากเนินสูงได้เอง
นักเรี ยนคิดว่ามีพลังงานชนิดใดอยูใ่ นเหตุการณ์น้ ี
ก. พลังงานจลน์
ข. พลังงานศักย์
ค. พลังงานความร้อน
ง. พลังงานแปรรู ป
ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 12
ในชีวติ ประจาวันจะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของพลังงานอยูต่ ลอดเวลา เช่น หลอดไฟ
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นพลังงานแสง หม้อหุ งข้าวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นพลังงาน
ความร้อน พัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นพลังงานกล รถยนต์เปลี่ยนพลังงานความร้อน
เป็ นพลังงานกล แบตเตอรี่ เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็ นพลังงานไฟฟ้า ไดนาโมเปลี่ยนพลังงานกลเป็ น
พลังงานไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้า สิ่งของตกจากโต๊ะเปลี่ยน
พลังงานศักย์ให้เป็ นพลังงานจลน์ แม้กระทัง่ เด็กชายแดงยกเก้าอี้จากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนก็สามารถ
เกิดการเปลี่ยนรู ปพลังงานได้เช่นกัน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
12. ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้องเกี่ยวกับกฎอนุรักษ์พลังงาน
ก.พลังงานไม่สามารถสูญหายได้ แต่สามารถเปลี่ยนรู ปได้
ข.พลังงานคือผลคูณระหว่างแรงและระยะทาง
ค.พลังงานที่ตาแหน่งใด ๆ ไม่จาเป็ นต้องเท่ากัน
ง.พลังงานมีการสูญหาย และเกิดขึ้นมาใหม่ได้
ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 13
การเคลื่อนที่แบบเสรี ของวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลกโดยไม่มีแรงภายนอก
มากระทา พลังงานกลของวัตถุ ณ ตาแหน่งใด ๆ ย่อมมีค่าคงเดิมเสมอ เมื่อวัตถุตกลงพลังงานศักย์
โน้มถ่วงจะลดลงค่าที่ลดลงจะเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานจลน์เพิม่ ขึ้นทุกขณะ ถ้าเราขว้างวัตถุไปจาก
พื้นดินเป็ นโพรเจกไทล์ทุก ๆ ช่วงที่วตั ถุเคลื่อนที่ท้งั ขาขึ้น และขาลงจะมีพลังงานกล คือ พลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์รวมกันทุกขณะจะคงตัวตลอดการเคลื่อนที่ ทั้งนี้การเคลื่อนที่
ดังกล่าวเป็ นการเคลื่อนที่ในสนามแรงโน้มถ่วงของโลก และในการเคลื่อนที่น้ ีแรงของสนาม
โน้มถ่วงจะทางานตลอดเวลา แต่จะไม่ทาให้พลังงานกลเปลี่ยนสนาม เช่น สนามแรงโน้มถ่วงนี้
จัดว่าเป็ นสนามอนุรักษ์ หรื อแรงอนุรักษ์เป็ นสนามที่ทาให้พลังงานกลรวมมีค่าคงตัว

273
13. “การตกของวัตถุจะทาให้พลังงานกลรวมมีคา่ คงที่เสมอ” นักเรี ยนคิดว่าข้อความนี้ถูกต้อง
หรื อไม่อย่างไร
ก. ไม่เห็นด้วย เพราะอาจมีแรงภายนอกกระทาต่อวัตถุ เช่น แรงต้านอากาศ
ข. ไม่เห็นด้วย เพราะแรงโน้มถ่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับความสูง
ค. เห็นด้วยเพราะพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ง. เห็นด้วย เพราะแรงโน้มถ่วงที่กระทาเป็ นแรงอนุรักษ์
ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 14-16
ลิ่มเป็ นเครื่ องกลชนิดหนึ่งเป็ นรู ปสามเหลี่ยม ด้านหนึ่งหนาเป็ นสันและค่อย ๆ บางลง
ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็ นด้านที่มีคม โดยใช้ดา้ นที่มีคมตอกลงวัตถุเพือ่ ให้วตั ถุแยกออก การใช้ลิ่ม
หากต้องการออกแรงน้อยจะต้องใช้ลิ่มทีม่ ีลกั ษณะแหลมมากและหัวลิ่มต้องแคบมาก เครื่ องกล
ชนิดนี้มีหลักการทางานคล้ายกันกับพืน้ เอียง แต่มีส่วนที่ตรงข้ามตรงกันข้ามกับพืน้ เอียง คือ พืน้
เอียงจะอยูก่ บั ที่ส่วนวัตถุจะเคลื่อนที่ แต่ถา้ หากเป็ นลิ่มนั้น ลิ่มจะเป็ นตัวเคลื่อนที่โดยที่วตั ถุจะอยู่
กับที่ อุปกรณ์ที่ใช้หลักการของลิ่มในชีวติ ประจาวันมีมากมาย เช่น ขวาน เข็ม ตะปู มีด เป็ นต้น
14. ลิ่มมีประโยชน์อย่างไร
ก. เคลื่อนย้ายวัตถุ
ข. ยกวัตถุข้ นึ ที่สูง
ค. ยึดวัตถุให้แน่น
ง. แยกวัตถุออกจากกัน
15. เครื่ องมือใดใช้หลักการทางานเหมือนกับลิ่ม
ก. ตะปูเกลียว เพราะเจาะเข้าไปในเนื้อวัตถุ
ข. สิ่ว เพราะทาให้ไม้แตกหรื อแยกออกจากกัน
ค. ที่เปิ ดขวดน้ าอัดลม เพราะทาให้ฝาขวดแยกออกจากขวดน้ า
ง. ประแจขันนอต เพราะแยกนอตตัวผูแ้ ละนอตตัวเมียออกจากกัน
16. ถ้าจะกล่าวว่า “เสี ยมที่ใช้ในการขุดมีหลักการทางานเหมือนกับลิ่ม” นักเรี ยนคิดว่าถูกต้อง
หรื อไม่อย่างไร
ก. ถูกต้อง เพราะปลายเสียมมีลกั ษณะแหลมคมเหมือนกับลิ่ม
ข. ถูกต้อง เพราะเสียมใช้เสียบในดินเพือ่ ให้ดินแยกออกจากกัน
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะเสียมไม่มีลกั ษณะเป็ นสามเหลี่ยมเหมือนกับลิ่ม
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะเสียมใช้สาหรับงัด ซึ่งมีหลักการทางานเหมือนกับคาน
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ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 17
ในการทางานของเครื่ องกลทุกชนิดไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องกลอย่างง่าย หรื อเครื่ องกลสมัยใหม่
ที่มีความซับซ้อน เราจะต้องให้งานหรื อพลังงานแก่เครื่ องกล แล้วเครื่ องกลจึงจะทางานให้แก่เรา
พลังงานที่เราให้แก่เครื่ องกลจานวนมากมักจะมีการสูญเสียไปเมื่อเครื่ องกลทางาน คาว่า “สูญเสีย”
ไม่ได้หมายความว่าพลังงานนั้นสูญหาย แต่หมายความว่าพลังงานได้เปลี่ยนรู ปไปเป็ นอีกรู ปหนึ่ง
ที่เราไม่ตอ้ งการ เช่น ส่วนใหญ่หลอดไฟจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็ นพลังงานความร้อนแทนที่
จะเป็ นแสง เครื่ องยนต์เปลี่ยนพลังงานเคมีที่สะสมในน้ ามันให้เป็ นพลังงานความร้อนเป็ นส่วนมาก
แทนที่จะเป็ นพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนพาหนะ
17. ข้อใดเป็ นการทาให้เครื่ องกลสูญเสียพลังงาน ขณะที่เครื่ องกลทางาน
ก. พลังงานที่ให้แก่เครื่ องกลมีการสูญหาย
ข. เครื่ องกลมีการดูดซับพลังงานบางส่วนไว้
ค. เครื่ องกลมีความร้อนเกิดขึ้นขณะที่ทางาน
ง. เครื่ องกลเปลี่ยนรู ปพลังงานไปเป็ นอีกรู ปหนึ่งที่เราไม่ตอ้ งการ
ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 18
แรงอนุรักษ์เป็ นแรงที่เมื่อมีแรงภายนอกทางานต้านกับแรงอนุรักษ์ งานที่เกิดจากแรง
ภายนอกจะไม่ข้ นึ อยูก่ บั เส้นทางการเคลื่อนที่ แต่ข้ นึ อยูก่ บั จุดเริ่ มต้นและจุดสุดท้ายเท่านั้น
แรงอนุรักษ์ ได้แก่ แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก และแรงสปริ ง ดังนั้นเมื่อยกวัตถุจากชั้นล่าง
ขึ้นไปวางที่ช้ นั ดาดฟ้าไม่วา่ จะเคลื่อนย้ายวัตถุตามเส้นทางใดก็จะทางานเท่ากัน เมื่อแรงภายนอก
ที่ทางานต้านกับแรงอนุรักษ์แล้ววัตถุจะเคลื่อนทีก่ ลับมาอยูท่ ี่เดิม งานของแรงภายนอกและงาน
ของแรงอนุรักษ์จะมีค่าเป็ นศูนย์
18. การโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศจนกระทัง่ ลูกบอลตกลงมายังจุดที่โยนมีแรงอนุรักษ์เกิดขึ้น
เพราะเหตุใด
ก. ลูกบอลมีการเคลื่อนที่ไม่ครบรอบ
ข. ผลรวมของงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีค่าเป็ นศูนย์
ค. แรงเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลกมีค่าไม่เท่ากับศูนย์
ง. ความโน้มถ่วงของโลกขึ้นกับเส้นทางที่วตั ถุเคลื่อนที่
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ให้ นักเรียนอ่ านข้ อความทีก่ าหนดให้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 19-20
เครื่ องกล (machines) เป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมาเพือ่ ช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน
โดยนักฟิ สิกส์ได้จดั ประเภทของเครื่ องกลอย่างง่ายไว้ 6 ชนิด ประกอบด้วย รอก คาน พื้นเอียง ล้อ
และเพลา สกรู และลิ่ม ในเครื่ องกลทุกชนิด จะพิจารณาแรงด้วยกัน 2 ชนิด คือ แรงพยายาม
และแรงต้านทาน โดยแรงพยายามเป็ นแรงที่ให้กบั เครื่ องกล และแรงต้านทานเป็ นแรง เนื่องจาก
น้ าหนักของวัตถุ เครื่ องกลอย่างง่ายจะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ต้งั แต่ยคุ เริ่ มมีอารยธรรม
จนกระทัง่ ทุกวันนี้เครื่ องกลมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็สืบทอดโดยตรง มาจากเครื่ องมือที่ใช้
เมื่อหลายพันปี มาแล้วที่ใช้ในการตัดต้นไม้สร้างที่หลบภัย และก่อสร้างพิรามิด เป็ นต้น
19. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นประโยชน์ของเครื่ องกลอย่างง่าย
ก. ช่วยผ่อนงานให้แก่มนุษย์
ข. ช่วยผ่อนแรงในการทางานของมนุษย์
ค. สร้างความลาบากในการทางานของมนุษย์
ง. ทาให้พ้นื ฐานแนวคิดในการพัฒนาเครื่ องกลเกิดความล้าสมัย
20. ในการยกหรื อเคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ สังเกตเห็นว่าจะนาไม้มาสอดด้านข้างวัตถุแล้วออกแรง
งัดวัตถุข้ นึ จัดว่าเป็ นเครื่ องกลอย่างง่ายชนิดใด
ก. พื้นเอียง เพราะขณะที่สอดต้องเอียงไม้
ข. คาน เพราะต้องใช้ไม้อีกตัวหนึ่งรองไม้ที่ใช้งดั
ค. ล้อและเพลา เพราะไม้ที่ใช้สอดมีลกั ษณะกลม
ง. ลิ่ม เพราะออกแรงงัดให้วตั ถุแยกหรื อยกวัตถุข้ นึ
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สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นางสาวหงส์จิรา เอียดหนู
12 มิถุนายน 2539
ชุมพร
91 หมู่ 7 ตาบลทุ่งหลวง อาเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
พ.ศ. 2561
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิ สิกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2564
การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา

