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The purposes of this research were as follows: (1) to create a discovery 

learning activity package on linear motion for tenth grade students; (2) to study physics 
concepts and (3) to study their attitudes toward physics. The research design was a one-
group pretest posttest design. The sample consisted of thirty-two tenth grade students 
studying in the science-mathematics program in the second semester of the 2018 
academic year at Bangpahan school. The sample in this study was selected by cluster 
random sampling. There were a total of seventeen teaching periods. The instruments used 
in the research included the following (1) a discovery learning activity package; (2) lesson 
plans emphasizing discovery learning; (3) a physics concepts test and (4) the attitudes 
toward physics test. The hypotheses were tested by t-test for dependent sample and t-
test for one sample. The results of this study were as follows: (1) students who learned 
through a discovery learning activity package had higher physics concepts after 
learning than before and after learning was higher than the set criteria of 60% and with 
a .01 level of statistical significance and (2) students who learned through a discovery 
learning activity package had attitudes toward physics after learning at a higher level than 
before and higher than the set criteria of 3.50 at a .01 level of statistical significance. 

 
Keyword : Activity package, Discovery Learning, Physics Concepts, Attitudes toward 
Physics 

 

 

 

 



  ฉ 

กิตติกร รมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บับนีส้ าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เป็นเพราะผูว้ิจยัไดร้บัความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ศักด์ิสุภาพ ท่ีปรึกษา และรองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธิ์ ท่ี
ปรกึษารว่ม ท่ีใหค้ าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ในการท าปริญญา
นิพนธท์กุขัน้ตอนจนส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.ณสรรค ์ผลโภค ท่ีกรุณาเป็นประธานกรรมการใน
การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์และ อาจารย ์ดร.วันเพ็ญ ประทุมทองท่ีเป็นกรรมการในการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธค์รัง้นี ้ซึ่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชนแ์ละท าใหป้ริญญานิพนธ์
ฉบบันีม้ีความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 

กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ ทองน า 
อาจารยโ์อภาส สขุหวาน อาจารยเ์พ็ญจนัทร ์นาคะรงัษี อาจารยอ์ษัฎายธุ จินพล และอาจารยไ์พฑรูย ์
ธิราพืช ท่ีกรุณาตรวจสอบและใหข้อ้แนะน าท่ีเป็นประโยชนใ์นการสรา้งเครื่องมือวิจยัครัง้นี ้

กราบขอบพระคุณ นายสมนึก จุย้ดอนกลอย ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางปะหันและคณะครู
โรงเรียนบางปะหนัท่ีใหค้วามอนเุคราะหใ์นการท าปริญญานิพนธจ์นส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู  ้วิทยาศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี
คอยช่วยเหลือและคอยใหค้ าแนะน าท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบางปะหนั ทกุคนท่ีใหค้วามรว่มมือและตัง้ใจในการท าปริญญานิพนธค์รัง้นีจ้นส าเร็จลลุ่วงไป
ดว้ยดี 

สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอ้งทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนามท่ีกรุณาให้
ความช่วยเหลือ สนบัสนนุและเป็นก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธฉ์บบันีจ้นส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี 

  
  

รตันธิ์กานต ์ งามแสนเลิศ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ............................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ....................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................. ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................ ช 

สารบญัตาราง .................................................................................................................. ฏ 

สารบญัรูปภาพ ................................................................................................................. ฑ 

บทท่ี 1 บทน า .................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ......................................................................................................................... 1 

ความมุ่งหมายของงานวจิยั ............................................................................................. 4 

ความส าคญัของการวิจยั ................................................................................................ 4 

ขอบเขตของการวิจยั ...................................................................................................... 4 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั .......................................................................................... 4 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั ..................................................................................... 4 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง ..................................................................................... 4 

เนือ้หาท่ีใชใ้นงานวิจยั .............................................................................................. 5 

ตวัแปรท่ีศึกษา ........................................................................................................ 5 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ .......................................................................................................... 5 

กรอบแนวคิดการวิจยั ..................................................................................................... 7 

สมมติฐานการวิจยั ......................................................................................................... 8 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ................................................................................. 9 

1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู ้................................................................ 10 

             



  ซ 

1.1 ความหมายของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้................................................................ 10 

1.2 ประเภทของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้..................................................................... 11 

1.3 องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้.............................................................. 13 

1.4 ขัน้ตอนการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรู ้............................................................... 17 

1.5 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรม ............................................................ 21 

1.6 ประโยชนข์องชดุกิจกรรมการเรียนรู ้................................................................... 24 

1.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู ้....................................................... 24 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบคน้พบ ................................................................ 27 

2.1 ความหมายของการเรียนรูแ้บบคน้พบ ................................................................ 27 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ ..................................... 28 

2.3 ประเภทของการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ............................................................ 29 

2.4 บทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ ..................................................... 30 

2.5 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการเรียนรูแ้บบคน้พบ ........................................................ 30 

2.6 ล าดบัขัน้ของการเรียนรูแ้บบคน้พบ .................................................................... 31 

2.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบคน้พบ ....................................................... 39 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมโนทศัน ์.................................................................................. 41 

3.1 ความหมายของมโนทศัน ์.................................................................................. 41 

3.2 ประเภทของมโนทศัน ์....................................................................................... 42 

3.3 การวดัมโนทศัน ์............................................................................................... 43 

3.4 การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัมโนทศัน์ ....................................................... 45 

3.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมโนทศัน ์......................................................................... 47 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเจตคติ ..................................................................................... 48 

4.1 ความหมายของเจตคติ ..................................................................................... 48 



  ฌ 

4.2 องคป์ระกอบของเจตคติ ................................................................................... 49 

4.3 เครื่องมือวดัเจตคติ .......................................................................................... 50 

4.4 การสรา้งเครื่องวดัเจตคติ .................................................................................. 52 

4.5 การหาคณุภาพของแบบวดัเจตคติ ..................................................................... 54 

4.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเจตคติ ............................................................................ 57 

5. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีแนวตรง ................................................................. 58 

5.1 ผลการเรียนรูก้ารเคล่ือนท่ีแนวตรง ..................................................................... 58 

5.2 สาระส าคญั ต าแหน่ง ระยะทางและการกระจดั ................................................... 58 

5.3 สาระส าคญัอตัราเร็ว ความเร็วและความเรง่ ....................................................... 59 

5.4 สาระส าคญั กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง ........................................................ 60 

5.5 สาระส าคญั สมการส าหรบัการเคล่ือนท่ีแนวตรง.................................................. 61 

5.6 สาระส าคญั การตกแบบเสร ี.............................................................................. 62 

บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั .................................................................................................. 63 

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ ............................................................................................... 63 

ระยะท่ี 2 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิยั..................................................................... 63 

ระยะท่ี 3 การด าเนินการทดลอง .................................................................................... 74 

ประชากร ............................................................................................................. 74 

กลุ่มตวัอย่าง......................................................................................................... 74 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง ................................................................................... 74 

เนือ้หาท่ีใชใ้นงานวิจยั ............................................................................................ 74 

แบบแผนการวิจยั .................................................................................................. 74 

ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง ................................................................................. 75 

ระยะท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลู ......................................................................................... 75 



  ญ 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ........................................................................................... 76 

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ............................................................................. 76 

ตอนท่ี 1 ผลการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ ..................... 77 

ตอนท่ี 2 ผลการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบท่ีส่งผลต่อมโนทัศน์
และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์........................................................................................ 79 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ .......................................................... 83 

สรุปผลการวิจยั ........................................................................................................... 85 

อภิปรายผลการวิจยั ..................................................................................................... 86 

ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................... 90 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าวิจยัไปใช ้.......................................................................... 90 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป .................................................................... 91 

บรรณานกุรม................................................................................................................... 92 

ภาคผนวก ....................................................................................................................... 98 

ภาคผนวก ก .................................................................................................................... 99 

รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือท่ีใชใ้นงานวจิยั .................................................... 99 

ภาคผนวก ข .................................................................................................................. 101 

ตวัอย่างแบบทดสอบท่ีใชใ้นงานวิจยั ...................................................................... 101 

ภาคผนวก ค ................................................................................................................. 105 

การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์แบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์......... 105 

ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูแ้ละตารางวิเคราะหแ์บบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส์
 ................................................................................................................ 105 

ภาคผนวก ง .................................................................................................................. 125 

ตวัอย่างเครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ........................................................................... 125 

ภาคผนวก จ .................................................................................................................. 147 



  ฎ 

ภาพกิจกรรมและผลงานนกัเรียน ........................................................................... 147 

ประวติัผูเ้ขียน ................................................................................................................ 152 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 เปรียบเทียบองคป์ระกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้................................................ 16 

ตาราง 2 เปรียบเทียบขัน้ตอนการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรู ้................................................. 20 

ตาราง 3 เปรียบเทียบขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรม .............................................. 23 

ตาราง 4 เปรียบเทียบล าดบัขัน้ตอนการเรียนรูแ้บบคน้พบ ..................................................... 34 

ตาราง 5 แสดงบทบาทครูผูส้อนและนกัเรียน ในการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ
คน้พบ ............................................................................................................................ 38 

ตาราง 6 สรุปการจดักิจกรรมการเรียนรูข้องแต่ละชดุกิจกรรม ................................................ 65 

ตาราง 7 แสดงการจดัท าเครื่องมือส าหรบัการวิจยั ............................................................... 71 

ตาราง 8 แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design .............................. 74 

ตาราง 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้................................................... 77 

ตาราง 10 เปรียบเทียบมโนทศันฟิ์สิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 กอ่นและหลงัไดร้บัการ 79 

ตาราง 11 เปรียบเทียบมโนทศันฟิ์สิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการจดัการ
เรียนรู ้............................................................................................................................. 80 

ตาราง 12 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัไดร้บั
...................................................................................................................................... 81 

ตาราง 13 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการจดัการ
...................................................................................................................................... 82 

ตาราง 14 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ของ
.................................................................................................................................... 106 

ตาราง 15 แสดงคะแนนมโนทศันฟิ์สิกสก์่อนและหลงัเรียนดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การ 108 

ตาราง 16 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และค่า t ของแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์...... 110 

             



  ฐ 

ตาราง 17 แสดงคะแนนเจตคติต่อวิชาฟิสิกสก์่อนและหลงัเรียนดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้
.................................................................................................................................... 112 

ตาราง 18 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ
.................................................................................................................................... 114 

ตาราง 19 แสดงตารางวิเคราะหแ์บบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์........................................... 124 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั .................................................................................. 8 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 37 

ภาพประกอบ 3 แสดงต าแหน่งอา้งอิงของรถ ....................................................................... 59 

ภาพประกอบ 4 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างความเร็วกบัเวลา ................................................ 61 

 

             



 

บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีนั้นมีมากขึน้ โลกของเราก้าวเข้าสู่กระแส
โลกาภิวฒันอ์ย่างรวดเร็ว ส าหรบัประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันา เครื่องมือท่ีส าคญัท่ีมีส่วน
ในการพฒันาประเทศชาติคือ การศึกษา เน่ืองจาก การศึกษาเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดการ
เรียนรู้และพัฒนาคนในชาติทั้งด้านความรูแ้ละทักษะในการใช้ชีวิต รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นหาก
ต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาขึน้จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรบัปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้นให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวความคิด หลกัการ กฎ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั
ได ้นกัเรียนไดศึ้กษาพฒันาความรู ้ความคิด มีความสามารถแกปั้ญหา โดยมีจดุหมายท่ีส าคญั คือ 
การเนน้สรา้งคนใหม้ีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรา้งสรรค ์คิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์มีการศึกษา
คน้ควา้อย่างเป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยคุปัจจบุนั ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนใหม้ีความรู ้ความคิดท่ี
มีระบบ คิดวิเคราะห ์สรา้งสรรค ์แกปั้ญหาเป็น รูจ้กัการพึ่งตนเองสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นบุคคลท่ี
มีศักยภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2560, น. 1-3) การจดักระบวนการเรียนรูใ้นวิชาวิทยาศาสตรจ์ะ
ยึดว่าเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัและจดักิจกรรมใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ฝึกใหท้ าได้
คิดเป็น ท าเป็นและนักเรียนต้องเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรูไ้ด้อย่างถูกต้อง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น. 9) 

จากการวิเคราะหผ์ลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (Ordinary National Educational 
Test หรือ O-NET) ปีการศึกษา 2557-2559 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ในสาระการเรียนรู ้แรงและการเคล่ือนท่ี โรงเรียนบางปะหัน พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนโรงเรียนบางปะหันมีคะแนนเฉล่ียเป็น 18.98, 25.45, 26.45 ซึ่งคะแนน
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เฉล่ียระดับประเทศเป็น  22.84, 28.59, 28.84 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉล่ียต ่ากว่า
ระดับประเทศในทุกปีและจากการส ารวจข้อมูลพบสภาพปัญหาและสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรง คือ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นท่ี
เนือ้หา ใหน้ักเรียนจ าเนือ้หาเพื่อไปสอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่เนน้ท่ีนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้
นกัเรียนขาดทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์นกัเรียนไม่
สามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (งานประกนัคณุภาพโรงเรียนบางปะหนั, 2559, น. 5-7) 
และจากการสมัภาษณค์รูผูส้อนท่ีมีประสบการณส์อนในรายวิชาฟิสิกสจ์ากโรงเรียนต่างๆในจงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา พบว่า ปัญหาในการจดัการเรียนรูว้ิชาฟิสิกสน์ักเรียนมกัจะจ าสูตรมาใช ้โดยไม่
เขา้ใจถึงท่ีมาของสูตร จึงส่งผลให้ไม่สามารถสรา้งองค์ความรูแ้ละสรุปความรูเ้ป็นความคิดรวบ
ยอดไดด้ว้ยตนเอง ดังท่ี (สมนึก บุญพาไสว, 2534, น. 19-21) กล่าวว่า ในการเรียนการสอนวิชา
ฟิสิกส ์นกัเรียนเนน้การจ าสตูรมาใชโ้ดยไม่เขา้ใจถึงมโนทศันน์ัน้ๆ อย่างแทจ้ริง ดงันัน้ในการจดัการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนจึงต้องพยายามจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์โดยสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดดว้ยตนเอง 

ฟิสิกสเ์ป็นวิชาท่ีส าคัญวิชาหน่ึงในวิทยาศาสตร ์ ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความจริงท่ีเกิดขึน้ใน
ธรรมชาติและเขา้ใจถึงปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีฟิ้สิกสย์งัเป็นพืน้ฐานในการ
ประยุกตใ์ชใ้นสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร ์อุตสาหกรรม เป็นตน้ เป้าหมายของการเรียน
ฟิสิกสคื์อผลผลิตท่ีเป็นตัวความรูแ้ละกระบวนการท่ีไดม้าซึ่งความรู ้ เนือ้หาในวิชาฟิสิกสม์ีลักษณะ
เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นหรือสมัผสัไดโ้ดยตรงจากประสาทสมัผสั จึงท าใหย้ากต่อการท า
ความเขา้ใจ (Musa Dikmenli, 2010, p. 235) ดงันัน้เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรูบ้รรลจุดุมุ่งหมายของ
การสอน ครูผู้สอนควรปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้สรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเองและครูผูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะแนวทางจนนักเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ซึ่งความ
เชื่อดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการสรา้งความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึน้โดยตัว
นกัเรียนเอง นกัเรียนเป็นผูส้รา้งความคิดและความหมายจากประสบการณเ์ดิมดว้ยตนเอง (วรรณ
ทิพา รอดแรงคา้, 2540, น. 52)  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Package) เป็นส่ือประสมชนิดหน่ึงท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ โดยเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความสนใจ ช่วยให้
นักเรียนเป็นอิสระสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ค าแนะน าท่ีปรากฏในชุดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนรูจ้ักคิดและเชื่อมโยงความคิดไปสู่แนวทาง
แกปั้ญหาและประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งส่ิงใหม่ๆต่อไป นกัเรียนสามารถคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ไม่
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เกิดความเบื่อหน่าย มีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา ครูผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือและใหค้ าแนะน า
เท่านั้น (บุญเกือ้ ควรหาเวช, 2543, น. 91) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรูข้อง สุรศักด์ิ แซ่เตียว (2549, น. 64) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับ อรวดี ศรีบัว (2558, น. 141-
155) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีมโนทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2546, น. 149)   

การเรียนรูแ้บบค้นพบ (Discovery Learning) เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรูแ้บบ
สืบเสาะท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบหรือความรู้
ดว้ยตนเอง นกัเรียนมีส่วนรว่มในการเรียนมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม โดยครูผูส้อนมีหนา้ท่ีในการ
เป็นผูช้ีแ้นะหรือหาวิธีการต่างๆมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนคน้พบความรูต่้างๆ
และเกิดการเรียนรูม้ากท่ีสุด เช่น การใชค้ าถามหรือการใชส่ื้อ อปุกรณต่์างๆ เพื่อกระตุน้นกัเรียนให้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ีและค้นพบองค์ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรูต้ลอดชีวิต 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542, น. 35; ภพ เลาหไพบูลย,์ 2542, น. 158-159) จากการศึกษางานวิจยั
ของ Basman Tompo (2016, p. 5676-5686) พบว่า รูปแบบการเรียนรูแ้บบคน้พบสามารถท าให้
มโนทัศนท่ี์คลาดเคล่ือนท่ีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลงและ อรวดี ศรีบัว (2558, น. 141-
155) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยวัฏจักรการเรียนรู ้7 ขั้นเสริมด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ มีมโนทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
นอกจากนีเ้มื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนอย่างจริงจงั นักเรียนไดค้น้ควา้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบติัจนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีจะเป็นการสรา้งใหน้ักเรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อรายวิชามากขึน้ (สวุฒัก ์นิยมคา้, 2531, น. 45) 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้น
การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรียนบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่าเมื่อน าชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เขา้ไปใชใ้นการ
จัดการเรียนรูก้ับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ใน
รายวิชาฟิสิกสแ์ลว้ จะช่วยส่งเสริมมโนทศันแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกสท่ี์ดีขึน้   
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ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
ในการวิจยันีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงันี ้ 

1. เพื่อสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนว
ตรง ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

2. เพื่อศึกษามโนทัศน์ฟิสิกสข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

 
ความส าคัญของการวจิัย 

1. ผลจากการวิจัยครัง้นี ้ไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การ
เคล่ือนท่ีแนวตรงในการน าไปใชจ้ดัการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และเป็นแนวทางในการ
จดัท าชดุกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรบัครูผูส้อนผูส้อนในระดบัชัน้อื่นต่อๆไป 

2. ผลจากการวิจัยครัง้นี ้ท าใหท้ราบถึงมโนทัศนแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนท่ี
ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ เรื่อง การเคล่ือนท่ี
แนวตรงเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในงานวจิัย 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 10 หอ้งเรียน จ านวน 390 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรียน

บางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561               1 
หอ้งเรียน จ านวน 32 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 17 

คาบ คาบละ 50 นาที 
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เนือ้หาที่ใช้ในงานวิจัย 
เนื ้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการการ

เรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1 มโนทศันฟิ์สิกส ์
2.2 เจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือส าเร็จรูปท่ีใชส้ าหรบัการจัดการเรียนรูต้ามแผน

ท่ีวางไว ้เพื่อใหบ้รรลุจดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู ้โดยเนน้นักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนศึกษา
และใชส่ื้อต่างๆในชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผูส้อนสรา้งขึน้ท่ีมีขัน้ตอนระบุอย่างเป็นระบบ ชดัเจน  

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ หมายถึง ส่ือส าเร็จรูปท่ีผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบคน้พบโดยนักเรียนสามารถคน้พบความรูไ้ดด้ว้ย
ตนเองเพื่อส่งเสริมมโนทศันแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์ซึ่งชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบ
คน้พบเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบผสม ใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูโ้ดยปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและใหค้ าปรกึษา ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้
การเรียนรูแ้บบคน้พบ มีองคป์ระกอบดงันี ้ 

2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรบันักเรียน ประกอบดว้ย ชุดกิจกรรมการเรียนรูย้่อย
จ านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 แนวตรงแสนสนุกและชุดท่ี 2 แนวด่ิงหรรษา แต่ละชุดกิจกรรมย่อย
ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม ค าน า ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมมโนทศัน ์ใบกิจกรรม แบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม เอกสารอา้งอิง 

2.2 คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรบัครูผูส้อน ประกอบดว้ย ชื่อกิจกรรม ค า
น า ค าชีแ้จงการใชช้ดุกิจกรรมส าหรบัครูผูส้อน จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ใบความรู ้กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมมโนทัศน ์แนวการตอบใบกิจกรรม แนวการตอบแบบฝึกหัดทา้ยกิจกรรม เอกสารอา้งอิง
และแผนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้แบบค้นพบจะ
ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520, น.20; พจนา 
ทรัพย์สมาน, 2549, น.17-18; วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532, น.11; 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2545, น.117; สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2553, น.20-
21; สนีุย ์เหมะประสิทธิ์, 2557, น. 199-211; สวุิทย ์มลูค า และ อรทยั มลูค า, 2545, น.31-32) 

ขั้นที่ 1 ขั้นจุดประกายความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นสรา้งความรูสึ้ก
อยากรูอ้ยากเรียน ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชนข์องส่ิงท่ีจะเรียน ครูผูส้อน
กระตุน้และเรา้ความสนใจของนักเรียนใหส้นใจท่ีจะศึกษาบทเรียน ครูผูส้อนชีแ้จงจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจ (Exploration) เป็นขั้นท่ีมุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีเป็น   
มโนทศันห์ลกัการและทฤษฎี อาจมีการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการตัง้
ค าถามหรือใหน้กัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นที่  3 ขั้นสืบเสาะค้นหาข้อมูล ( Inquiry and Acquisition)  เป็นขั้นท่ีให้
นกัเรียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้ ศึกษารวบรวมขอ้มลู ทดลองเพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู ้ดว้ย
กระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมอง ร่วมคิดและร่วมปฏิบัติเพื่อกระจ่างหรือเกิดความเข้า ใจใน
ขอ้ความรูน้ัน้ๆ 

ขั้นที่ 4 ขั้นค้นพบและน าไปใช้ (Discovery and Apply) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนให้
นักเรียนน าเสนอแนวทางน าขอ้ค้นพบท่ีไดเ้พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้อาจจะใชว้ิธีการท าแบบฝึกหัด
หรือน าเสนอหนา้ชั้นเรียน มุ่งใหน้ักเรียนไดน้ าขอ้ความรูท่ี้เขา้ใจแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
ใหม่หรือไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

3. มโนทัศน์ฟิสิกส  ์หมายถึง ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีต่างๆทางฟิสิกส ์ในเรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ซึ่งทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ต าแหน่ง การกระจดั ความเร็วและความเรง่ของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเรง่คงตัว
จากกราฟและสมการรวมทัง้ทดลองหาค่าความเร่งโนม้ถ่วงของโลกและค านวณปริมาณต่างๆท่ี
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมโนทศันฟิ์สิกสว์ดัจากแบบวดัมโนทศันฟิ์สิกสท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ครอบคลมุองคป์ระกอบ 
3 ดา้น จากค าจ ากดัความท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

3.1 มโนทัศนเ์ชิงบรรยาย หมายถึง มโนทัศนท่ี์เกิดจากการสังเกตวตัถุหรือเหตกุารณ์
โดยตรง หลายๆครัง้ แลว้เชื่อมโยงลักษณะรว่มท่ีส าคญัเขา้ดว้ยกันจนเกิดเป็นมโนทัศนเ์กี่ยวกับส่ิง
นัน้ 
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3.2 มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี หมายถึง มโนทศันท่ี์ไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง แต่สามารถ
ศึกษาจากหลกัฐานท่ีไดม้าจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 

3.3 มโนทศันเ์ชิงความสมัพนัธ์ หมายถึง มโนทศันท่ี์บอกถึงความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุ
และผล 

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยสรา้งแบบวัดมโนทัศนฟิ์สิกส ์ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้  

4. เจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์หมายถึง ความรูสึ้กนึกคิด ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อวิชา
ฟิสิกส ์ทัง้ทางดา้นบวกและลบ ซึ่งวัดจากแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกสท่ี์ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดค่าออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีการของ     ลิ
เคิรท์ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  จ านวน 20 ข้อ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงันี ้

 4.1 ดา้นเนือ้หา หมายถึง ความรูสึ้ก ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อเนือ้หาในรายวิชา
ฟิสิกสท่ี์เนือ้หามีความหลากหลาย น่าเรียนรู ้ทันสมัย สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
และเป็นประโยชนต่์อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4.2 ดา้นครูผูส้อน หมายถึง ความรูสึ้ก ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อครูผูส้อนในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกสท่ี์ครูผูส้อนเอาใจใส่ ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา ยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้รียนและมีความพรอ้มในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ความรูสึ้ก ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกสซ์ึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนดึงดูด น่าสนใจ เหมาะสม
กบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน  

4.4 ดา้นบรรยากาศในการเรียน หมายถึง ความรูสึ้ก ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
บรรยากาศในการเรียนทัง้ในดา้นหอ้งเรียน ส่ือ อปุกรณใ์นการเรียนและต าราหนงัสือเรียน  
 
กรอบแนวคิดการวจิัย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรูแ้บบค้นพบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง เป็นส่ือ
ส าเร็จรูปท่ีสรา้งขึน้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบคน้พบ โดยนกัเรียนสามารถคน้พบองค์
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มีทฤษฎีมาจาก ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี, 2555, 
น. 90) ภายในชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมย่อยและแบบฝึกหัดท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งนักเรียน
สามารถศึกษาหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน       
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(สวุิทย ์มลูค า, 2551, น. 10) ซึ่งเป็นชดุกิจกรรมการเรียนรูแ้บบผสม ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูโ้ดยปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมีครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
(สคุนธ ์สินธพานนท,์ 2553, น. 16-17) การจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นชดุกิจกรรมแต่ละชดุ ใชรู้ปแบบ
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ดียวกัน คือ ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 จดุ
ประกายความสนใจ (Engagement)  ขั้นท่ี 2 ส ารวจ (Exploration) ขั้นท่ี 3 สืบเสาะหาข้อมูล 
(Inquiry and Acquisition) และขัน้ท่ี 4 คน้พบและน าไปใช ้(Discovery and Apply) จากการศึกษา
งานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า การจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมสามารถส่งเสริมมโนทศันฟิ์สิกส ์(สรุศกัด์ิ 
แซ่เตียว, 2549, น. 64; อรวดี ศรีบวั, 2558, น. 141-155) และเจตคติต่อวิชาฟิสิกสไ์ด ้(นพคณุ แดง
คุณ, 2552, น. 57-58; ไสว บรรณาลัย, 2547, น. 90) ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรูแ้บบค้นพบเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนรูท่ี้ช่วย ส่งเสริมมโนทัศน์
ฟิสิกสแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดแสดงดัง
ภาพประกอบ 1 

 

 
 

 

 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีมโนทศันฟิ์สิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีมโนทศันฟิ์สิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

3. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

4. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรอิสระ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบ

คน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

 

ตัวแปรตาม 

1. มโนทศันฟิ์สิกส ์

2. เจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งและได้น าเสนอหัวขอ้
ต่อไปนี ้

1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1.1 ความหมายของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1.2 ประเภทชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1.3 องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1.4 ขัน้ตอนการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1.5 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรม 
1.6 ประโยชนข์องชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู ้

2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
2.1 ความหมายของการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
2.3 ประเภทของการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
2.4 บทบาทของครูผูส้อนในการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
2.5 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
2.6 ล าดบัขัน้ของการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
2.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบคน้พบ 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมโนทศัน ์
3.1 ความหมายของมโนทศัน ์
3.2 ประเภทของมโนทศัน ์
3.3 การวดัมโนทศัน ์
3.4 การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัมโนทศัน ์
3.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมโนทศัน ์
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเจตคติ 
4.1 ความหมายของเจตคติ 
4.2 องคป์ระกอบของเจตคติ 
4.3 เครื่องมือวดัเจตคติ 
4.4 การสรา้งเครื่องมือวดัเจตคติ 
4.5 การหาคณุภาพของแบบวดัเจตคติ 
4.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเจตคติ 

5. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
5.1 ผลการเรียนรูก้ารเคล่ือนท่ีแนวตรง 
5.2 สาระส าคญั ต าแหน่ง ระยะทางและการกระจดั 
5.3 สาระส าคญั อตัราเร็ว ความเร็วและความเรง่ 
5.4 สาระส าคญั กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
5.5 สาระส าคญั สมการส าหรบัการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
5.6 สาระส าคญั การเคล่ือนท่ีแนวด่ิง 

 

1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับชุดกจิกรรมการเรียนรู ้
1.1 ความหมายของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

นักการศึกษา (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2559, น. 29; นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2545, น. 146; 
ภพ เลาหไพบูลย,์ 2534, น. 225; สคุนธ ์สินธพานนท,์ 2553, น. 14; เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต, 2528, 
น. 175) ไดใ้หค้วามหมายของชดุกิจกรรมไวว้่า เป็นส่ือส าเร็จรูปท่ีใชส้ าหรบัการจดัการเรียนรูต้าม
แผนท่ีวางไว ้เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู ้โดยเนน้นักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียน
ศึกษาและใชส่ื้อต่างๆในชดุการเรียนการสอนท่ีผูส้อนสรา้งขึน้ ท่ีประกอบดว้ยค าแนะน าให้นกัเรียน
ท ากิจกรรมต่างๆอย่างมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชัดเจน มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรู ้คู่มือครูผู้สอน 
เนือ้หา แบบทดสอบและมีการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรูไ้ว ้ท าให้นักเรียนไดร้บัความรูใ้นแนว
เดียวกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับ Houstion (1972 อ้างถึงใน  ศิริรัตน์ ราชยอด, 2558, น. 33) ได้
กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรูว้่า เป็นชุดประสบการณท่ี์จัดเตรียมไวใ้ห้นักเรียน 
เพื่อบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้
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จากค าจ ากัดความขา้งตน้ สรุปไดว้่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้หมายถึง ส่ือส าเร็จรูปท่ี
ใชส้ าหรบัการจัดการเรียนรูต้ามแผนท่ีวางไว ้ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ โดย
เนน้นกัเรียนเป็นส าคัญ นกัเรียนศึกษาและใชส่ื้อต่างๆในชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผูส้อนสรา้งขึน้ท่ีมี
ขัน้ตอนระบุอย่างเป็นระบบ ชดัเจน  

1.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บุญเกือ้ ควรหาเวช (2543, น. 145) ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมเป็น 3 ประเภท 

ดงันี ้
1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมส าหรับผู้สอนท่ีต้องการปู

พืน้ฐานใหน้ักเรียนส่วนใหญ่ไดรู้แ้ละเขา้ใจในเวลาเดียวกัน มุ่งในการขยายเนือ้หาสาระใหช้ัดเจน
ขึน้ชุดกิจกรรมแบบนีจ้ะช่วยใหผู้ส้อนลดการพูดใหน้อ้ยลงและเป็นการใชส่ื้อการสอนท่ีมีพรอ้มอยู่
ในชดุกิจกรรมในการเสนอเนือ้หามากขึน้ ส่ือท่ีใชอ้าจไดแ้ก่ รูปภาพ แผนภมูิ หรือกิจกรรมที่ก าหนด
ไว ้เป็นตน้ 

2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมส าหรบัให้นักเรียนร่วมกันเป็น
กลุ่มเล็กๆประมาณ 5-7 คน โดยใชส่ื้อการสอนท่ีบรรจุไวใ้นชดุกิจกรรมแต่ละชดุ มุ่งท่ีจะฝึกทักษะ
ในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนและนกัเรียนมีโอกาสท างานรว่มกนั ชดุกิจกรรมชนิดนีม้กัจะใชส้อนในการสอน
แบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศนูยก์ารเรียน เป็นตน้ 

3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ  เป็นชุดกิจกรรม
ส าหรบัเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือ นกัเรียนจะตอ้งศึกษาหาความรูต้ามความสามารถและ
ความสนใจของตนเองอาจเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ไดส่้วนมากมกัจะมุ่งให้นักเรียนไดท้ าความ
เข้าใจเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติมนักเรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ด้วยชุด
กิจกรรมชดุกิจกรรมชนิดนีอ้าจจะจดัในลกัษณะของหน่วยการสอนส่วนย่อยหรือโมดลูก็ได ้

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 16-17) ได้กล่าวไว้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัผูส้อนในการจดัการศึกษาในระบบนัน้สามารถจดัท าได ้4 รูปแบบ คือ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้สอน เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้สอนใช้
ประกอบการจดัการเรียนรู ้ประกอบดว้ยคู่มือผูส้อน ส่ือการเรียนรูท่ี้หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม
และส่ือการเรียนรูป้ระกอบการบรรยายของผูส้อน ชดุกิจกรรมการเรียนรูนี้ม้ีเนือ้หาสาระเพียงหน่วย
เดียวและใชก้บันกัเรียนทัง้ชัน้แบ่งเป็นหวัขอ้ท่ีจะบรรยาย มีการก าหนดกิจกรรมตามล าดบัขัน้ 
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2. ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้
นักเรียนไดศึ้กษาความรูร้่วมกัน โดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆท่ีก าหนดไว้ในชุดกิจกรรม
การเรียนรูห้รืออาจจะเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู ้กล่าวคือ ในแต่ละศูนยก์ารเรียนรูจ้ะมีชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อยของหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา นักเรียนแต่ละกลุ่มจะ
หมนุเวียนศึกษาความรูแ้ละท ากิจกรรมของชดุกิจกรรมการเรียนรูจ้นครบทกุศนูยก์ารเรียนรู ้

3. ชดุกิจกรรมการเรียนรูร้ายบุคคล เป็นชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใหน้ักเรียนศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนจะเรียนรูต้ามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่ง
สามารถศึกษาไดท้ัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนและเมื่อศึกษาจนครบตามขั้นตอนแลว้นกัเรียน
สามารถประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองไดด้ว้ยตนเอง 

4. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบผสม เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้มีการจัดกิจกรรม
หลากหลาย บางขั้นตอนครูผูส้อนอาจใชว้ิธีการบรรยายประกอบการใชส่ื้อ บางขั้นตอนครูผูส้อน
อาจให้นักเรียนศึกษาความรูด้้วยตนเองเป็นรายบุคคลและบางขั้นตอนอาจให้นักเรียนศึกษา
ความรูจ้ากชดุกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมกลุ่ม 

จากค าจ ากัดความขา้วตน้ สามารถสรุปประเภทของชดุกิจกรรมการเรียนรูไ้ดเ้ป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่  

1. ชดุกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรบัครูผูส้อน เป็นชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ครูผูส้อนใช้
ประกอบการจัดการเรียนรูแ้บบบรรยาย โดยครูผูส้อนจะเป็นผูด้  าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ มีการ
ก าหนดกิจกรรมตามล าดบัขัน้ตอน 

2. ชดุกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรบันกัเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้นักเรียน

ศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเองรายบุคคล โดยจะเรียนรูต้ามขัน้ตอนท่ีก าหนดไวใ้นชดุกิจกรรม สามารถ
ศึกษาไดท้ัง้ในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียนและสามารถประเมินผลการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรบันกัเรียนเรียนรว่มกนัเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ างานรว่มกนั 

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสม เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีความ
หลากหลาย ครูผู้สอนและนักเรียนใช้ร่วมกัน กิจกรรมบางอย่างครูผู้สอนต้องเป็นผู้ด าเนินการ 
กิจกรรมบางอย่างนกัเรียนตอ้งปฏิบติัดว้ยตนเอง 
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จากค าจ ากัดความข้างต้น กล่าวคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีหลายประเภท แต่ละ
ประเภทครูผูส้อนและนักเรียนมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัออกไป ในการสรา้งชุดกิจกรรมจะตอ้งเลือก
ประเภทจองชดุกิจกรรมใหม้ีความเหมาะสม นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดม้ากท่ีสุด ส าหรบังานวิจัยนี้
ผู้วิจัยสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบผสม ซึ่งบางขั้นตอนครูผู้สอนอาจใช้วิธีการบรรยายโดย
ประกอบส่ือ บางขั้นตอนครูผูส้อนอาจใหน้ักเรียนศึกษาความรูด้ว้ยตนเองเป็นรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม 

1.3 องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทิศนา แขมมณี (2534, น. 10-12) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูป้ระกอบดว้ย

ส่วนต่างๆ ดงันี ้
1. ชื่อกิจกรรม  
2. ค าชีแ้จง เป็นส่วนท่ีอธิบายจดุมุ่งหมายหลักของกิจกรรมและลักษณะของการ

จดักิจกรรมเพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมาย 
3. จดุมุ่งหมาย เป็นส่วนท่ีระบุจดุมุ่งหมายท่ีส าคญัของกิจกรรมนัน้  
4. ส่ือ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณท่ี์จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพื่อช่วยให้

ผูส้อนทราบว่าตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 
5. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นส่วนท่ีระบุวิธีการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้

บรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้เป็นขัน้ตอน 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 18-19) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญของชุด

กิจกรรมการเรียนรู ้คือ 
1. ค าชี ้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นค าชี ้แจงให้นักเรียนทราบ

จดุประสงคข์องการเรียน ศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
2. บัตรค าสั่ง เป็นการชีแ้จงรายละเอียดของการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ัน้

ว่าตอ้งปฏิบติัตามขัน้ตอนอย่างไร 
3. บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบติัการ บางชุดกิจกรรมการเรียนรูอ้าจออกแบบใหม้ี

บตัรกิจกรรมหรือบตัรปฏิบติัการ ซึ่งเป็นบตัรท่ีบอกใหน้กัเรียนท ากิจกรรมต่างๆ 
4. บตัรเนือ้หา เป็นบตัรท่ีบอกเนือ้หาท่ีให้นกัเรียนศึกษา ส่ิงท่ีควรมีในบัตรเนือ้หา

คือ หวัเร่ือง สตูร นิยามและค าอธิบาย 
5. บัตรแบบฝึกหัดหรือบัตรงาน เป็นแบบฝึกหัดท่ีให้นักเรียนท าหลังจากได้ท า

กิจกรรมและศึกษาเนือ้หาจนเขา้ใจแลว้ 
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6. บัตรเฉลยแบบฝึกหัด เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดเสร็จแลว้ สามารถตรวจสอบ
ความถกูตอ้งจากบตัรเฉลยแบบฝึกหดั 

7. บัตรทดสอบ เมื่อนักเรียนไดท้ าบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแลว้ นักเรียนจะมีความรู้
ในหวัขอ้ท่ีเรียนนัน้ๆต่อจากนัน้จึงใหน้กัเรียนท าบตัรทดสอบ 

8. บตัรเฉลยบตัรทดสอบ เป็นบตัรท่ีมีค าเฉลยของบัตรทดสอบท่ีนักเรียนได้ท าไป
แลว้เป็นการตรวจสอบในการศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ 

วรรณทิพา รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2532, น. 11) ได้กล่าวไว้ว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1. ชื่อเรื่อง จะต้องมีความชัดเจน น่าสนใจและบอกให้ทราบว่าลักษณะของ
กิจกรรมที่ตอ้งการเป็นอย่างไร 

2. จุดประสงค์ ต้องบอกจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนั้นๆโดยบอกพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดตามกิจกรรมนัน้ๆ 

3. ค าชีแ้จง เป็นการกล่าวใหเ้ห็นภาพอย่างกวา้งๆเพื่อให้ครูผูส้อนไดเ้ห็นภาพใน
การฝึกและกิจกรรม 

4. เวลาท่ีใช ้ตอ้งประมาณว่ากิจกรรมนัน้ๆควรใชเ้วลาเท่าไร  
5. วสัดอุปุกรณ ์ตอ้งระบุอปุกรณท่ี์จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยใหผู้้สอน

ทราบว่าตอ้งเตรียมอะไรล่วงหนา้บา้ง 
6. ใบความรู ้ตอ้งมีเนือ้หาท่ีครอบคลุมรายละเอียดและสอดคลอ้งกับกิจกรรมท่ี

ปฏิบติั 
7. การสร้างสถานการณ์หรือการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เกิดข้อค าถาม 

ความคิดประเด็นปัญหา ซึ่งจะน ามาในการพิสจูนห์าขอ้เท็จจริงต่อไป 
8. กิจกรรม จะต้องมีขั้นตอนและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูส้อน 
9. แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรรม แบบทดสอบจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แนวคิดและเนือ้หาท่ีตัง้ไว ้
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จากค าจ ากดัความขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดองคป์ระกอบ
ของชุดกิจกรรมโดยได้เปรียบเทียบองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ดังตาราง 1 และได้ สรุป
องคป์ระกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรูจ้ากท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ดงันี ้ 

1.3.1 ชื่อกิจกรรม  
1.3.2 ค าน า 
1.3.3 ค าชีแ้จงในการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรู ้ 
1.3.4 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 
1.3.5 ใบความรู ้
1.3.6 กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมมโนทศัน ์  
1.3.7 ใบกิจกรรม 
1.3.8 แบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม 
1.3.9 เอกสารอา้งอิง 
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1.4 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
Butt (1974 อ้างถึงใน  บัวซ้อน ต ามะ, 2554, น. 32) ได้เสนอหลักการสร้างชุด

กิจกรรมการเรียนรูไ้ว ้ดงันี ้
1. ก่อนท่ีจะท าการสรา้งตอ้งก าหนดโครงรา่งครา่วๆก่อนว่า จะเขียนเกี่ยวกบัเร่ือง

อะไร มีวตัถปุระสงคอ์ะไร 
2. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท า 
3. เขียนวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกนั 
4. แจงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมของนกัเรียน 
5. ก าหนดอปุกรณท่ี์จะใชใ้นแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 
6. ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นแบบฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 
7. ก าหนดการประเมินผลว่าจะประเมินก่อนหรือหลงัเรียน 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2545, น. 123) กล่าวถึงขัน้ตอนการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
ส าคญั 10 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดหมวดหมู่ เนือ้หาและประสบการณ์อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือ
บูรณาการ เป็นแบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 

2. ก าหนดหน่วยการสอน แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการสอน โดยประมาณ
เนือ้หาวิชาท่ีจะถ่ายทอดความรูแ้ก่นกัเรียนไดใ้นหน่ึงสปัดาหห์รือหน่ึงครัง้ 

3. ก าหนดหวัเร่ือง 4-5 หวัเร่ือง 
4. ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ มโนทัศน์และหลักการท่ีก าหนดจะต้อง

สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวคิด สาระและหลักเกณฑ์ส าคัญไว้เพื่อเป็นแนว
ทางการจดัเนือ้หามาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 

5. ก าหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง เป็นจุดประสงค์ทั่วไปก่อนแลว้
เปลี่ยนเป็นจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่มีเงื่อนไขและเกณฑก์ารเปล่ียนพฤติกรรม 

6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ซึ่งเป็นแนวทางการเลือกและการผลิตส่ือการเรียนการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึง กิจกรรม
ทกุอย่างท่ีนกัเรียนปฏิบติั เช่น การอ่าน การท ากิจกรรมตามใบงาน ตอบค าถาม เขียนภาพ เล่นเกม 
เป็นตน้ 
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7. ก าหนดแบบประเมินผลต้องประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยใชแ้บบทดสอบอิงเกณฑ ์เพื่อใหผู้ส้อนทราบค่าหลงัจากผ่านกิจกรรมมาเรียบรอ้ยแลว้นักเรียน
ไดเ้ปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูต้ามจดุประสงคท่ี์ตัง้ไวห้รือไม่ 

8. เลือกและผลิตส่ือการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณแ์ละวิธีการท่ีครูผูส้อนใชคื้อ 
เป็นส่ือการสอนทัง้สิน้ เมื่อผลิตส่ือการสอนของแต่ละหัวเรื่องแลว้ก็จัดส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็น
หมวดหมู่น าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกว่า ชดุกิจกรรมการเรียนรู ้

9. หาประสิทธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ 
10. การใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรู ้ชดุกิจกรรมที่ไดป้รบัปรุงแลว้และมีประสิทธิภาพ 

สามารถน าไปสอนนกัเรียนไดต้ามประเภทของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
สุคนธ์ สินธพานนท ์(2553, น. 19-20) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสรา้งชุดกิจกรรมการ

เรียนรูไ้ว ้ดงันี ้
1. เลือกหวัขอ้ (Topic) ก าหนดขอบเขตและประเด็นส าคญัของเนือ้หา ผูส้รา้งควร

เลือกหัวขอ้และประเด็นส าคัญ ไดจ้ากการวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรูข้อง
หลกัสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในระดบัชัน้ท่ีสอนว่าหวัขอ้ใดเหมาะสมท่ีควรน าไปสรา้งชุดกิจกรรม
การเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนสามารถศึกษาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

2. ก าหนดเนือ้หาท่ีจะจดัท าชดุกิจกรรม ค านึงถึงพืน้ฐานของนกัเรียน 
3. เขียนจุดประสงคใ์นการจัดการเรียนการสอน การเขียนจุดประสงคค์วรเขียน

เป็นลักษณะจุดประสงค์เฉพาะหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้สอนและนักเรียนทราบ
จดุประสงคว์่าเมื่อศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรูจ้บแลว้ นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถอย่างไร 

4. สรา้งแบบทดสอบ 
5. จดัท าชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
6. วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
7. การรวบรวมและจดัท าส่ือการเรียนรู ้
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จากขัน้ตอนในการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูข้า้งตน้ สรุปไดว้่า การสรา้งชดุกิจกรรม
การเรียนรูต้อ้งมีขัน้ตอน คือ มีการก าหนดเนือ้หาท่ีน ามาใชใ้นการสรา้งชดุกิจกรรม ศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง มีการก าหนดจ านวนชุดกิจกรรม หลังจากนั้นออกแบบชุดกิจกรรมโดยก าหนด
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม รวมไปถึงก าหนดการวัดผลประเมินผลแล้วน าชุดกิจกรรมไป
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและน าไปทดลองใชเ้พื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งก่อนน าไปใชจ้ริง ทัง้นี ้
ผูว้ิจัยไดเ้ปรียบเทียบขั้นตอนการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูไ้วด้งัตาราง 2 และไดส้รุปเป็นขั้นตอน
ในการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูไ้ดด้งันี ้

1.4.1 ก าหนดเนือ้หาท่ีน ามาใชใ้นการท าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งเนือ้หาท่ีใชค้รัง้
นีเ้ป็น เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

1.4.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
1.4.3 ก าหนดจ านวนชดุกิจกรรมการเรียนรู ้โดยแบ่งเป็น 2 ชดุกิจกรรม ไดแ้ก่ 

ชดุกิจกรรมที่ 1 แนวตรงแสนสนกุ 
ชดุกิจกรรมที่ 2 แนวด่ิงหรรษา  

1.4.4 ก าหนดองคป์ระกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ไดแ้ก่ ชื่อกิจกรรม ค าน าค า
ชี ้แจงการใช้ชุดกิจกรรม  จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรมและเอกสารอา้งอิง 

1.4.5 ก าหนดแบบประเมินผลตอ้งประเมินผลใหต้รงกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1.4.6 น าชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนือ้หา 
1.4.7 ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ป

ทดลองใชก้บักลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหม้ีความเหมาะสม  
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1.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 
ชัยยงค ์พรหมวงศ ์(2520, น. 20) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรม

ไวด้งันี ้
1. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาพืน้ความรูเ้ดิมของนกัเรียน 
2. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน 
3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นสอน) ครูผู้สอนบรรยายหรือให้มีการ

แบ่งกลุ่มเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู ้
4. ขัน้สรุปผลการจดัการเรียนรู ้เพื่อสรุปมโนทศันแ์ละหลกัการท่ีส าคญั 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อดพูฤติกรรมการเรียนรูท่ี้เปลี่ยนไปแลว้ 

วรรณทิพา รอดแรงคา้ และ พิมพันธ์ เดชะคุปต ์(2532, น. 11) กล่าวถึงขั้นตอนการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมไวด้งันี ้

1. ขัน้น า เป็นการเตรียมความพรอ้มของนกัเรียน 
2. ขัน้กิจกรรม เป็นขัน้ท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนรว่มในการปฏิบติักิจกรรม 
3. ขัน้อภิปราย เป็นส่วนท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสน าประสบการณม์าวิเคราะห์

เพื่อความเขา้ใจที่ชดัเจนขึน้ 
4. ขั้นสรุป เป็นส่วนท่ีครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้จากขั้น

กิจกรรมและขัน้อภิปราย 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 20-21) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรม ไวด้งันี ้
1. ขั้นเรา้ความสนใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ทบทวนความรู้ใน

เนือ้หาเดิม เกม ปริศนา ค าถาม เป็นตน้ 
2. ขัน้แจง้จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
3. ขัน้ศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ 
4. ขั้นสรุปทบทวนความรู ้ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูใ้นประเด็น

ส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
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จากท่ีกล่าวมาขา้งต้น นักการศึกษา (ชัยยงค ์พรหมวงศ,์ 2520, น. 20; วรรณทิพา 
รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2532, น. 11; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553, น. 20-21) ได้
กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรม  สรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้้วยชุด
กิจกรรม มีการจัดการเรียนรูไ้ปในแนวทางเดียวกนั โดยเริ่มจากการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเรา้ความ
สนใจ  การประกอบกิจกรรมการเรียนรู ้การศึกษาชดุกิจกรรมและการสรุป อภิปรายผลการจัดการ
เรียนรู ้ซึ่งครูผูส้อนมีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก ใหค้ าแนะน าต่างๆในการจดักิจกรรมการเรียนรูจ้น
ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมได้ส าเร็จด้วยตนเอง งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
เปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมของนักการศึกษาแต่ละท่านไวด้ังตาราง 3 
และสรุปล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรม เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบไว ้3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.5.1 ขัน้เรา้ความสนใจของนกัเรียน เป็นขัน้เตรียมความพรอ้มของนักเรียน โดย
มีการใชว้ิธีการจดัการเรียนรูต่้างๆ เช่น การใชค้ าถาม ปริศนา เกม เป็นตน้ 

1.5.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนชีแ้จงจุดประสงค์การเรียนรู ้
นกัเรียนมีส่วนรว่มในการปฏิบติักิจกรรมโดยศึกษาขัน้ตอนในชดุกิจกรรมการเรียนรู ้

1.5.3 ขั้นสรุปความรู ้เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท่ี้ไดจ้าก
การปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้
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1.6 ประโยชนข์องชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 21-22) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการ

เรียนรูไ้ว ้ดงันี ้ 
1. นักเรียนไดใ้ชค้วามสามารถในการศึกษาความรูใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย

ตนเองเป็นการฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู ้ทกัษะการอ่านและสรุปความรูอ้ย่างเป็นระบบ 
2. การท าแบบฝึกหัด ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น 

แกปั้ญหาเป็น  
3. นักเรียนมีวินัยในตนเอง จากการท่ีนักเรียนท าตามค าสั่งในขั้นตอนต่างๆท่ี

ก าหนดในชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ 
4. นักเรียนรูจ้ักท างานร่วมกับผูอ้ื่น รบัฟังความคิดเห็นของกันและกัน ฝึกความ

เป็นประชาธิปไตย 
5. สามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้ ขึน้อยู่กับการออกแบบของผู้สอนท่ีเอือ้ต่อ

การศึกษาดว้ยตนเอง 
นิพนธ์ ศุขปรีดี (2545, น. 147-148) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ว ้

ดงันี ้
1. ชดุกิจกรรมการเรียนรูช้่วยลดภาระงานครูผูส้อน 
2. ท าใหน้ักเรียนได้รบัความรูใ้นแนวเดียวกัน เพราะการจัดการเรียนรูแ้บบเดิม

ครูผูส้อนแต่ละคนอาจจดัการเรียนรูห้ลายแบบในเรื่องเดียวกัน ท าใหเ้กิดปัญหาความแตกต่างใน
ดา้นประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู ้

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีชัดเจน มีแบบทดสอบ
ประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน 

4. ชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดัการเรียนรูอ้ย่างน่าเชื่อถือ 
เพราะ ผลิตขึน้ดว้ยวิธีการเขา้สู่ระบบ โดยกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. มีแบบทดสอบส าหรับการทดสอบหลังเรียนด้วยตนเอง พรอ้มเฉลย ท าให้
นกัเรียนทราบผลการเรียนรูข้องตนเองว่าบรรลจุดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไวห้รือไม่ 

1.7 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ศิริรตัน ์ราชยอด (2558, น. 83-86) ไดส้รา้งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแ์บบบูรณา

การ เรื่องระบบร่างกายมนุษย ์ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร ์เจตคติต่อวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแ์บบบูรณาการ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนมักกะสันพิทยา  กรุงเทพมหานคร 1 ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียน 31 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลา
เรียน 25 คาบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแ์บบบูรณาการ เรื่อง 
ระบบร่างกายมนุษย์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์หลังไดร้บัการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้ละสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 65) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เจตคติต่อวิทยาศาสตรห์ลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู ้อยู่ในระดบัดี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

บัวซอ้น ต ามะ (2554, น. 68-73) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบ
โครงงานและชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวดับางปะกอก จ านวน 60 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 30 คนและกลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 30 คน โดยกลุ่มทดลองท่ี 1 ไดร้บัการ
สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ์กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดร้บัการสอนดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแ์บบ
สืบเสาะหาความรู ้ใชเ้วลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานวิทยาศาสตรก์ับนักเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรูด้ว้ยการใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตรแ์บบสืบเสาะหาความรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ
โครงงานวิทยาศาสตรก์บันกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยการใชช้ดุกิจกรรมวิทยาศาสตรแ์บบ
สืบเสาะหาความรูแ้ตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุวรรณี พลิคามิน (2550, น. 61-62) ได้สรา้งชุดการเรียนแบบค้นพบโดยการแนะ
แนวทาง เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ส าหรบันักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนท่ีไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนแบบคน้พบโดยการแนะแนวทาง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์องนักเรียนหลังเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนแบบค้นพบโดยการแนะ
แนวทาง เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ช่วงชั้นท่ี 4 อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 ท่ีก าหนดไว้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ปัญจพร แสนจนัทร ์(2558, น. 83-92) ไดพ้ฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาเคมีท่ีเน้น
ความรูคู้่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ คณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชดุกิจกรรมการ
เรียนรูว้ิชาเคมีท่ีเนน้ความรูคู้่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจัยเป็นนักเรียนจาก โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง จ านวน 49 คน โดยจัดการเรียนการ
สอนดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ผลงานวิจยัพบว่าชดุ
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ท่ี เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 77.63/72.45 นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
หลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสิติ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความพึงพอใจต่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาเคมีท่ีเนน้ความรูคู้่คุณธรรมอยู่ใน ระดับมาก จึงอาจ
กล่าวไดว้่าชดุกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาเคมีท่ีเนน้ความรูคู้่คณุธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

อรวดี ศรีบัว (2558, น. 141-155) ได้เปรียบเทียบมโนทัศน์ เรื่อง งานและพลังงาน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยวัฏจักรการ
เรียนรู ้7 ขั้นเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรก์บัการเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ี
ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขั้นเสริมดว้ยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร ์หลังเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับชุดกิจกรรมการเรียนรูข้า้งตน้ จะเห็นไดว้่าชุด
กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อรายวิชา มโนทัศน ์และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้ด้วยตนเองตามขั้นตอนต่างๆในชุดกิจกรรมการเรียนรู ้โดย
ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้ค าปรึกษา จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
มโนทศันท่ี์สงูขึน้และนกัเรียนไดด้ าเนินการจดักิจกรรมดว้ยตนเองจึงมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา 
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2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเรยีนรู้แบบค้นพบ 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบค้นพบ 

นักการศึกษา (พจนา ทรพัยส์มาน, 2549, น. 2; พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2545, น. 204-
206; พันธ์ ทองชุมนุม, 2547, น. 58; ภพ เลาหไพบูลย,์ 2542, น. 158-159) ไดใ้หค้วามหมายของ
การเรียนรูแ้บบคน้พบ (Discovery Learning) ไวว้่า เป็นการเรียนรูท่ี้เนน้กระบวนการตอบสนอง
ของนักเรียนต่อสถานการณ์ต่างๆดว้ยตัวของนักเรียนเอง โดยไดร้บัค าแนะน าจากผู้สอนอย่างมี
ขอบเขตจ ากดัหรือไม่ไดร้บัเลย ผูส้อนเป็นผูท้  าใหน้กัเรียนแกปั้ญหาของตนเองโดยอาศยัขอ้เท็จจริง 
อปุกรณแ์ละเหตกุารณต่์างๆ นกัเรียนใชก้ระบวนการเรียนรูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเอง จากการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามขั้นตอน มองหาความสัมพันธ์ท่ีจะสรุปเป็นหลักการขึน้มา กระบวนการของการ
คน้พบเป็นส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับการใชค้ าถามของผูส้อน ผูส้อนตอ้งเป็นผูม้ีความสามารถในการตัง้
ค าถาม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยนักเรียนในการรวบรวมความคิดและเกิดการหยั่งรูข้ึน้ นอกจากนกัเรียน
จะได้เรียนรูเ้นือ้หาวิชาและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตรแ์ล้วยังได้เรียนรูว้ิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลหรือรวบรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้มาอย่างมีความหมายอีกด้วยและเน่ืองจาก
เป้าหมายของการสอนอยู่ท่ีเนน้ให้นักเรียนคน้พบโดยตนเอง ผูส้อนตอ้งมีความช านาญในการให้
ค าแนะน า โดยท่ีนกัเรียนไม่รูสึ้กว่าเป็นการบอกค าตอบล่วงหนา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั John W. Collins 
& Nancy Patricia O'Brien (2003, p. 108-109)  ท่ีไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูแ้บบคน้พบไว้
ว่า เป็นการเรียนท่ีนักเรียนจะถูกจดัใหอ้ยู่ในสถานการณใ์หส้ามารถพัฒนาความคิดรวบยอดหรือ
เข้าถึงหลักการด้วยตนเองด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ มักเกิดจากการระบุปัญหา โดย
ครูผูส้อนเป็นผูจ้ัดวางแนวทางไวใ้ห ้ซึ่งจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีลึกซึง้และจ าไดน้าน นอกจากนี้ 
Moore Kenneth D (1994, p. 212-213) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูแ้บบคน้พบไวว้่า เป็นการ
เรียนโดยให้นักเรียนแกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาความรูแ้ละทักษะ โดย
ครูผูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะแนวทาง  

จากค าจ ากัดความข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูแ้บบค้นพบ หมายถึง การ
จัดการเรียนรูท่ี้เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการตอบสนองของนักเรียนต่อสถานการณ์
ต่างๆดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรซ์ึ่งผูส้อนใหค้ าแนะน าอย่างมีขอบเขตจ ากดั
หรือไม่ใหค้ าแนะน าเลยและเป็นผูท้  าให้นกัเรียนแกปั้ญหาของตนเองโดยอาศัยขอ้เท็จจริง นกัเรียน
สามารถพฒันาความคิดรวบยอดหรือเขา้ถึงหลกัการดว้ยตนเองและสามารถมองหาความสัมพันธ์
ท่ีจะสรุปเป็นหลกัการขึน้มา 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 
ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) 

Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซียและ Piage เป็นนักทฤษฎีการเรียนรูใ้นกลุ่ม
พุทธนิยม (Cognitivism) ใหค้วามสนใจศึกษาเรื่องพัฒนาการทางเชาวปั์ญญา กระบวนการรูคิ้ด
หรือกระบวนการทางปัญญา ซึ่งกระบวนการรูคิ้ด หมายถึง กระบวนการของสมองในการปรบั 
เปลี่ยน ลด ตดัทอน ขยาย จดัเก็บและใชข้อ้มลูท่ีรบัเขา้มาทางประสาทสมัผัส การบอกความหมาย
ของส่ิงท่ีรบัรู ้ความหมายของส่ิงเดียวกนัส าหรบัแต่ละคนย่อมแตกต่างกนัตามประสบการณ ์เชื่อวา่ 
การเรียนรูเ้ป็นเรื่องเฉพาะตวั การตีความหมายของส่ิงท่ีเรียนรูเ้ป็นไปตามประสบการณเ์ดิม ความ
เชื่อ ความสนใจ การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในตัวนักเรียน นักเรียนสรา้งความรูจ้าก
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกับความรูค้วามเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม แนวคิดดังกล่าวเป็นรากฐาน
ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2555, น. 90-98) โดยมีการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการเรียนการสอน ดงันี ้

2.2.1 ผลการเรียนรูมุ้่งเนน้ท่ีกระบวนการสรา้งความรู ้นกัเรียนตอ้งฝึกฝน การ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

2.2.2 เป้าหมายการเรียนรูเ้ปล่ียนจากการถ่ายทอดสาระความรูท่ี้ตายตัวเป็น
การเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู ้

2.2.3 นักเรียนตอ้งเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ไดจ้ัดกระท า ศึกษาส ารวจ 
ลองผิดลองถกู จนเกิดเป็นความรูค้วามเขา้ใจ 

2.2.4 ใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ฏิสมัพนัธท์างสงัคมเพื่อการรว่มมือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูส้รา้งความรูร้ว่มกนั 

2.2.5 นักเรียนเป็นผู้เลือกท่ีต้องการเรียน ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบและ
แกปั้ญหาการเรียนของตนเอง 

2.2.6 ครูผู้สอนเปล่ียนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ  านวยความ
สะดวกช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนรู ้ 

2.2.7 การประเมินผลการเรียนรูใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่น 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า ในการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบใหม้ีประสิทธิภาพ

นั้นนักเรียนต้องได้ศึกษาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเพื่อนในชั้นเรียน ครูผูส้อนเปล่ียนบทบาทจากผูถ้่ายทอดความรูเ้ป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนรว่มการจดัการเรียนรูม้ากท่ีสดุ 
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2.3 ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบค้นพบ 
Cooney,David & Henderson (1975 อา้งถึงใน สวุรรณี พลิคามิน, 2550, น. 30) ได้

แบ่งประเภทของการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. การคน้พบโดยการแนะแนวทาง (Guided discovery) คือ ผูส้อนใหห้ลกัเกณฑ์

ซึ่งมีแนวทางท่ีจะแกปั้ญหาได ้แต่ไม่ไดบ้อกผลลัพธใ์หห้รือผูส้อนไม่ใหห้ลักเกณฑ ์แต่บอกผลลพัธ์
ให ้โดยผูส้อนพยายามดึงความรูท่ี้มีอยู่ในตวันกัเรียนออกมาใช ้โดยอาศยัค าถามหรือการอธิบายท่ี
เตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อน านักเรียนไปสู่การหาค าตอบเองและค้นพบความคิดรวบยอดหรือ
หลกัการต่างๆ 

2. การคน้พบอย่างแทจ้ริง (Unguided discovery) คือ ผูส้อนไม่ใหท้ัง้หลกัเกณฑ์
และผลลัพธ์นักเรียนจะตอ้งเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้หาดว้ยตนเองทัง้สิน้ อาจจะอาศัยการแนะน าบา้ง
เล็กนอ้ยหรือไม่ตอ้งแนะน าเลย ยกเวน้การอธิบายเกี่ยวกบัค าศพัทห์รือขอ้อา้งอิง 

Biggs (1968 อ้างถึงใน สุวรรณี พลิคามิน, 2550, น. 30) ได้แบ่งลักษณะการสอน
ของวิธีการสอนแบบคน้พบออกเป็น 5 วิธี คือ 

1. การคน้พบโดยบังเอิญ (Fortuitous Discovery) เป็นการสอนท่ีผูส้อนไม่ชีแ้นะ
ใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆแต่นกัเรียนจะคน้พบจากการศึกษาดว้ยตนเอง 

2. การค้นพบจากการจัดสถานการณ์ของครูผู้สอน (Free and Exploratory 
Discovery) ซึ่งจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และก าหนดสถานการณ์ท่ีจ าเป็นให้ไม่มีการซักถาม 
นกัเรียนใชอ้ปุกรณต์ามท่ีก าหนดให ้

3. การค้นพบโดยการแนะแนวทาง (Guided Discovery) เป็นการสอนท่ีผูส้อน
จดัเตรียมค าถามเร่ิมตน้ ลกัษณะของการถามเป็นการถามใหน้กัเรียนคิด บางครัง้อาจจะมีอปุกรณ์
ประกอบดว้ย 

4. การค้นพบโดยการแนะน า (Directed Discovery) ผู้สอนจะชี ้แนวทางการ
คน้พบตลอดดว้ยการใชค้ าถาม ผูส้อนจะถามค าถามเมื่อนกัเรียนตอ้งการ  

5. การค้นพบโดยใช้โปรแกรม (Programmed Discovery) มีลักษณะคล้าย
บทเรียนโปรแกรมประกอบดว้ยบตัรงาน ซึ่งมักขึน้ตน้ดว้ย ท่านจะตอ้ง ท าอย่างนั้น อย่างนี ้ตัง้แต่
เร่ิมตน้จนจบ 

จากประเภทของการจัดการเรียนรูแ้บบคน้พบขา้งตน้ ผูว้ิจัยไดใ้ชป้ระเภทการคน้พบ
แบบการค้นพบโดยการแนะแนวทางซึ่งมีการก าหนดหลักเกณฑ์ซึ่งมีแนวทางท่ีจะแกปั้ญหาได้ 
ผูส้อนจะใชค้ าถามในการกระตุน้ใหน้กัเรียนไปสู่การคน้พบค าตอบ 
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2.4 บทบาทผู้สอนในการจดัการเรียนรู้แบบค้นพบ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับบทบาทของผู้สอนในการจัดการ

เรียนรูแ้บบคน้พบของนักการศึกษา (พรรณทิพย ์มา้มณี, 2520, น. 25; ยุพิน พิพิธกุล, 2530, น. 
140) สรุปไดด้งันี ้

2.4.1 ครูผูส้อนควรกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 
2.4.2 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดเองและใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้

นกัเรียนไดคิ้ดและพฒันาความคิดรวบยอด 
2.4.3 ครูผูส้อนส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน 

2.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบค้นพบ 
2.5.1 ขอ้ดีของการเรียนรูแ้บบคน้พบ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับขอ้ดีของการเรียนรูแ้บบคน้พบ
ของนักการศึกษา (พจนา ทรพัยส์มาน, 2549, น. 36-37; พันธ์ ทองชุมนุม, 2547, น. 59) สามารถ
สรุปไดด้งันี ้

2.5.1.1 มีการเพิ่มพูนทางสติปัญญา ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ละพัฒนา
ความคิดอย่างเต็มท่ี 

2.5.1.2 ก่อให้เกิดแรงจูงใจ  อันเ ป็นผลเ น่ืองมาจากนักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการค้นพบ มีโอกาสค้นพบศักยภาพท่ีแท้จริง นักเรียนจะมีความพอใจใน
ความสามารถของตนเอง 

2.5.1.3 นกัเรียนไดร้บัขอ้มลูความรูจ้ากประสบการณต์รง แลว้ใชก้ระบวนการ
คิดเชื่อมโยงสรุปส่ิงท่ีเรียนรู ้ รูแ้ละเขา้ใจสิ่งท่ีเรียนอย่างถ่องแท ้สามารถถ่ายโยงการเรียนรู ้มีเหตผุล
ในการสรุป 

2.5.1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนมีนกัเรียนเป็นศนูยก์ลางของกิจกรรม 
2.5.1.5 เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 ขอ้จ ากดัของการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
พนัธ ์ทองชมุนมุ (2547, น. 59-60) กล่าวถึงขอ้จ ากดัของการเรียนรูแ้บบคน้พบไว้

ดงันี ้
2.5.2.1 ใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมากส าหรบัการท่ีจะ

ใหน้กัเรียนไดท้ าการรวบรวมขอ้มลู จดัล าดบัความคิดและสรุปผล 
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2.5.2.2 ในการสอนแบบคน้พบตอ้งใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้
ใหม่ ซึ่งผูส้อนอาจจะไม่ทราบว่านักเรียนก าลังพยายามคน้หาอะไรและไม่สามารถคาดหวังได้ว่า
นกัเรียนจะไดอ้ะไรจากการคน้พบนัน้ 

2.5.2.3 เนือ้หาท่ียากเกินไปอาจไม่เหมาะส าหรบัการสอนแบบคน้พบ 
2.5.2.4 หากนักเรียนมีการเรียนรูช้า้ ไม่มีทักษะหรือมีประสบการณน์อ้ย ไม่

สามารถใชว้ิธีการเรียนการสอนแบบคน้พบแกปั้ญหาการเรียนได ้
2.6 ล าดับขัน้ของการเรียนรู้แบบค้นพบ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2545, น. 117) ไดก้ล่าวถึงล าดับขัน้
ของการเรียนรูแ้บบคน้พบ ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เผชิญปัญหา เป็นการท าความเขา้ใจปัญหาและมีความตอ้งการจะแกไ้ข 
2. ขัน้ระบุปัญหาท่ีเผชิญใหช้ดัเจน 
3. ขัน้ตัง้สมมติฐานเพื่อคาดคะเนค าตอบของปัญหา 
4. ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อใชพ้ิสจูนส์มมติฐานท่ีก าหนด 
5. ขัน้สรุปผลการคน้พบ 

สวุิทย ์มลูค า และ อรทยั มลูค า (2545, น. 31-32) ไดก้ล่าวถึงล าดบัขัน้ของการเรียนรู้
แบบคน้พบ ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน ผูส้อนกระตุน้และเรา้ความสนใจของนกัเรียนใหส้นใจท่ีจะ
ศึกษาบทเรียน 

2. ขัน้เรียนรู ้ประกอบดว้ย 
- ครูผูส้อนใชว้ิธีการจัดการเรียนรูแ้บบอุปนัยช่วงแรกเพื่อให้นักเรียนค้นพบ

ขอ้สรุป 
- ครูผูส้อนใชว้ิธีการเรียนรูแ้บบนิรนยั เพื่อใหน้กัเรียนน าขอ้สรุปท่ีไดใ้นขั้นแรก

ไปใช้เพื่อเรียนรูห้รือค้นพบข้อสรุปใหม่ในตอนท่ีสอง โดยอาศัยเทคนิคการซักถาม โต้ตอบหรือ
อภิปราย 

3. ขัน้น าไปใช ้ครูผูส้อนใหน้กัเรียนน าเสนอแนวทางน าขอ้คน้พบท่ีไดไ้ปใชใ้นการ
แกปั้ญหา อาจจะใชว้ิธีการท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อประเมินผลว่านกัเรียนเกิด
การเรียนรูจ้ริงหรือไม่ 
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พจนา ทรพัยส์มาน (2549, น. 17-18) ไดก้ล่าวถึงล าดบัขัน้ของการเรียนรูแ้บบค้นพบ 
ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นจุดประกายความสนใจ เป็นกิจกรรมสรา้งความรูสึ้กอยากรูอ้ยากเรียน ท า
ใหน้กัเรียนเห็นคณุค่าความส าคญัและประโยชนข์องส่ิงท่ีจะเรียน 

2. ขั้นวางแผนการเรียนรู ้เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนไดว้างแผนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
โดยร่วมกันก าหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู ้ประเด็นเนือ้หาย่อย แนวทางการบันทึกและ
สรุปผลการเรียนรูพ้รอ้มทัง้จดัท าเครื่องมือท่ีใชใ้นการเรียนรู ้

3. ขั้นลงมือเรียนรูต้ามแผน เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้ ศึกษา
รวบรวมขอ้มลู ศึกษาปัญหา ศึกษาทดลอง ตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อแสวงหาและคน้พบความรู ้ขอ้คิด
แนวทางการปฏิบติัดว้ยตนเอง 

4. ขัน้น าเสนอขอ้มลูการเรียนรู ้เป็นกิจกรรมที่นกัเรียนไดน้ าขอ้มลูคน้พบท่ีไดจ้าก
การเรียนรู ้มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุป
ความคิดรวบยอด คณุค่าความส าคญั แนวคิดแนวทางการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัและสรุปขัน้ตอน
กระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

5. ขั้นจัดท าชิ ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้ นักเรียนน าความรู้ ข้อค้นพบ 
ข้อสรุปท่ีได้จากการเรียนรูม้าน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พรอ้มทั้งบอกเรื่องราว
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเรียนรู ้แสดงความรูสึ้กต่อผลงาน แลว้น าผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูแ้ละประเมินซึ่งกนัและกนั 

 สุนีย ์เหมะประสิทธิ์ (2557, น. 203-204) ไดก้ล่าวถึงล าดับขั้นของการเรียนรู้แบบ
คน้พบ ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นส ารวจ เป็นขั้นท่ีมุ่งให้นักเรียนไดร้บัขอ้ความรูท่ี้เป็นมโนทัศน ์หลักการและ
ทฤษฎี โดยผูส้อนใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถามประกอบการบรรยายและอภิปรายหรือให้นกัเรียนศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนและปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

2. ขั้น สืบเสาะหาข้อมูล เ ป็นขั้น ท่ีมุ่ ง ให้นัก เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมอง รว่มคิดและรว่มปฏิบติัเพื่อกระจ่างหรือเกิดความเขา้ใจที่คงทนใน
ขอ้ความรูน้ัน้ๆ 

3. ขั้นคน้พบและประยุกตใ์ช ้เป็นขั้นท่ีมุ่งใหน้ักเรียนไดน้ าขอ้ความรูท่ี้เขา้ใจแลว้
ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่หรือไปใชใ้นการแกปั้ญหา ขั้นนีมุ้่งพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ 
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ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นกัการศึกษา (พจนา ทรพัยส์มาน, 2549, น. 17-18; ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2545, น. 117; สุนีย ์เหมะประสิทธิ์, 2557, น. 203-204; สุ
วิทย ์มูลค า และ อรทัย มูลค า, 2545, น. 31-32) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรูแ้บบคน้พบ สรุปได้
ว่า ขัน้ตอนการเรียนรูแ้บบคน้พบมีการจดัการเรียนรูไ้ปในแนวทางเดียวกัน โดยเร่ิมจากการน าเขา้สู่
บทเรียนหรือจุดประกายความสนใจ การเผชิญปัญหา ตั้งสมมติฐาน ส ารวจ สืบเสาะหาขอ้มูล 
สรุปผลการคน้พบและการน าไปใช ้ซึ่งนักเรียนจะสามารถคน้พบองคค์วามรูจ้ากการจัดกิจกรรม
ต่างๆผ่านขั้นตอนกระบวนการสอนแบบค้นพบ โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ  านวยความสะดวก ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือ  งานวิจัยนีผู้้วิจัยได้เปรียบเทียบขั้นตอนการเรียนรูแ้บบค้นพบของนักการ
ศึกษาแต่ละท่านไว้ดังตาราง 4 และสรุปล าดับขั้นตอนการเรียนรูแ้บบค้นพบ เพื่อน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรูแ้บบคน้พบไว ้ 5 ขั้นตอน 
ดงันี ้

2.6.1 ขั้นจุดประกายความสนใจ เป็นขั้นสรา้งความรูสึ้กอยากรูอ้ยากเรียน ท าให้
นกัเรียนเห็นคณุค่าความส าคญัและประโยชนข์องส่ิงท่ีจะเรียน ครูผูส้อนกระตุน้และเรา้ความสนใจ
ของนกัเรียนใหส้นใจที่จะศึกษาบทเรียน ครูผูส้อนชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

2.6.2 ขั้นส ารวจ เป็นขั้นท่ีมุ่งให้นักเรียนไดร้บัความรูท่ี้เป็นมโนทัศนห์ลักการและ
ทฤษฎ ีอาจมีการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถามหรือใหน้กัเรียน
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

2.6.3 ขั้นสืบเสาะคน้หาขอ้มูล เป็นขั้นท่ีใหน้ักเรียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้ ศึกษา
รวบรวมขอ้มลู ทดลองเพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู ้ดว้ยกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมอง รว่ม
คิดและรว่มปฏิบติัเพื่อกระจ่างหรือเกิดความเขา้ใจในขอ้ความรูน้ัน้ๆ 

2.6.4 ขั้นสรุปผลและน าเสนอข้อมูลการค้นพบ เป็นขั้นท่ีนักเรียนได้น าข้อมูล
ค้นพบท่ีได้จากการเรียนรู้ มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ประเมินค่าและสรุปความคิดรวบยอด  

2.6.5 ขัน้น าไปใช ้เป็นขัน้ท่ีครูผูส้อนใหน้กัเรียนน าเสนอแนวทางน าขอ้คน้พบท่ีได้
ไปใชใ้นการแกปั้ญหา อาจจะใชว้ิธีการท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อประเมินผลว่า
นกัเรียนเกิดการเรียนรูจ้ริงหรือไม่ 
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จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรม มีการจัดการเรียนรูไ้ปใน
แนวทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเรา้ความสนใจ การประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู ้การศึกษาชดุกิจกรรมและการสรุป อภิปรายผลการจดัการเรียนรู ้ซึ่งครูผูส้อนมีหนา้ท่ีอ านวย
ความสะดวก ให้ค าแนะน าต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้นท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชดุกิจกรรมไดส้ าเร็จดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปล าดบัขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุด
กิจกรรม เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรู้
แบบคน้พบไว ้3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นเรา้ความสนใจของนักเรียน เป็นขั้นเตรียมความพรอ้มของนักเรียน โดยมี
การใชว้ิธีการจดัการเรียนรูต่้างๆ เช่น การใชค้ าถาม ปริศนา เกม เป็นตน้ 

2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนชี ้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
นกัเรียนมีส่วนรว่มในการปฏิบติักิจกรรมโดยศึกษาขัน้ตอนในชดุกิจกรรมการเรียนรู ้

3. ขั้นสรุปความรู ้เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนและนักเรียนร่วมกนัสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้

และจากการศึกษาขั้นตอนการเรียนรูแ้บบค้นพบมีการจัดการเรียนรูไ้ปในแนวทาง
เดียวกัน โดยเริ่มจากการน าเข้าสู่บทเรียนหรือจุดประกายความสนใจ การเผชิญปัญหา 
ตัง้สมมติฐาน ส ารวจ สืบเสาะหาขอ้มูล สรุปผลการคน้พบและการน าไปใช ้ซึ่งนกัเรียนจะสามารถ
คน้พบองคค์วามรูจ้ากการจดักิจกรรมต่างๆผ่านขั้นตอนกระบวนการสอนแบบคน้พบ โดยครูผูส้อน
เป็นผูอ้  านวยความสะดวก ใหค้ าแนะน า ช่วยเหลือ  ผู้วิจัยจึงไดส้รุปล าดับขั้นตอนการเรียนรูแ้บบ
คน้พบ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรู้
แบบคน้พบไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นจุดประกายความสนใจ เป็นขั้นสรา้งความรูสึ้กอยากรูอ้ยากเรียน ท าให้
นกัเรียนเห็นคณุค่าความส าคญัและประโยชนข์องส่ิงท่ีจะเรียน ครูผูส้อนกระตุน้และเรา้ความสนใจ
ของนกัเรียนใหส้นใจที่จะศึกษาบทเรียน ครูผูส้อนชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

2. ขั้นส ารวจ เป็นขั้นท่ีมุ่งให้นักเรียนได้รับความรูท่ี้เป็นมโนทัศน์หลักการและ
ทฤษฎ ีอาจมีการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถามหรือใหน้กัเรียน
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

3. ขั้นสืบเสาะค้นหาข้อมูล เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษา
รวบรวมขอ้มลู ทดลองเพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู ้ดว้ยกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมอง รว่ม
คิดและรว่มปฏิบติัเพื่อกระจ่างหรือเกิดความเขา้ใจในขอ้ความรูน้ัน้ๆ 
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4. ขัน้สรุปผลและน าเสนอขอ้มลูการคน้พบ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนไดน้ าขอ้มลูคน้พบท่ี
ไดจ้ากการเรียนรู ้มารว่มกนัวิเคราะหอ์ภิปราย เปรียบเทียบเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์ประเมินค่าและ
สรุปความคิดรวบยอด  

5. ขั้นน าไปใช ้เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนใหน้ักเรียนน าเสนอแนวทางน าขอ้คน้พบท่ีไดไ้ป
ใชใ้นการแกปั้ญหา อาจจะใชว้ิธีการท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลว่า
นกัเรียนเกิดการเรียนรูจ้ริงหรือไม่ 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
ผูว้ิจัยจึงผนวกขั้นตอนท่ีสัมพันธ์กันเขา้ดว้ยกันเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ขั้นจุดประกายความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นสรา้งความรูสึ้ก
อยากรูอ้ยากเรียน ท าใหน้ักเรียนเห็นคุณค่าความส าคัญและประโยชนข์องส่ิงท่ีจะเรียน ครูผูส้อน
กระตุน้และเรา้ความสนใจของนักเรียนใหส้นใจท่ีจะศึกษาบทเรียน ครูผูส้อนชีแ้จงจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจ (Exploration) เป็นขั้นท่ีมุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีเป็น   
มโนทศันห์ลกัการและทฤษฎี อาจมีการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการตัง้
ค าถามหรือใหน้กัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นที่  3 ขั้นสืบเสาะค้นหาข้อมูล ( Inquiry and Acquisition)  เป็นขั้นท่ีให้
นกัเรียนไดล้งมือศึกษาคน้ควา้ ศึกษารวบรวมขอ้มลู ทดลองเพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู ้ดว้ย
กระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมอง ร่วมคิดและร่วมปฏิบัติเพื่อกระจ่างหรือเกิดความเข้า ใจใน
ขอ้ความรูน้ัน้ๆ 

ขั้นที่ 4 ขั้นค้นพบและน าไปใช้ (Discovery and Apply) เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนให้
นักเรียนน าเสนอแนวทางน าขอ้ค้นพบท่ีไดเ้พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้อาจจะใชว้ิธีการท าแบบฝึกหัด
หรือน าเสนอหนา้ชั้นเรียน มุ่งใหน้ักเรียนไดน้ าขอ้ความรูท่ี้เขา้ใจแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
ใหม่หรือไปใชใ้นการแกปั้ญหา   
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขัน้ตอนการเรียนรูแ้บบ

คน้พบ 

1. ขัน้เรา้ความสนใจ 
(Engagement) 

2. ขัน้จดักิจกรรมการเรียนรู ้

(Learning management) 

 

4. ขั้นค้นพบและน าไปใช ้
(Discovery and Apply) 

4. ขัน้สรุปผลการคน้พบ 
(Conclusion and Discovery) 

2. ขั้นส ารวจ 
(Exploration) 

1. ขั้นจุดประกายความสนใจ 
(Engagement) 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้

ดว้ยชดุกิจกรรม 

3. ขั้นสืบเสาะค้นหาข้อมูล 
(Inquiry and Acquisition) 

1. ขัน้จุดประกายความสนใจ 
(Engagement) 

2. ขัน้ส ารวจ 
(Exploration) 

3. ขัน้สืบเสาะคน้หาขอ้มลู 
(Inquiry and Acquisition) 

3. ขัน้สรุปความรู ้
(Conclusion) 

5. ขัน้น าไปใช ้
(Apply) 
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ตาราง 5 แสดงบทบาทครูผูส้อนและนกัเรียน ในการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูแ้บบคน้พบ  
 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ บทบาทครูผู้สอน บทบาทนักเรียน 
1. ขั้นจุดประกายความสนใจ 
(Engagement) 

- กระตุน้เรา้ความสนใจนกัเรียน 
- ตัง้ค าถามท่ีเชื่อมโยงจาก
เหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนั 
- ทบทวนองคค์วามรูเ้ดิม 

- แสดงความสนใจในเร่ืองท่ีจะ
เรียน 
- โตต้อบกบัครูผูส้อน 

2. ขั้นส ารวจ (Exploration) - ตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียน
สามารถคน้ควา้หาความรูไ้ด้
อย่างมีทิศทาง 
- สงัเกตการณป์ฏิบติักิจกรรม
ของนกัเรียน 
- ใหเ้วลานกัเรียนในการคน้หา
ความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูต่างๆ 

- ศึกษาหาความรูจ้าก
แหล่งขอ้มลูต่างๆ เช่น ใบ
ความรู ้หนงัสือเรียน 
อินเทอรเ์น็ต 
- ตรวจสอบความรูท่ี้ไดก้บั
เพื่อนภายในกลุ่ม 

3. ขั้นสืบเสาะค้นหาข้อมูล 
(Inquiry and Acquisition) 

- กระตุน้ใหน้กัเรียนไดร้ว่มกนั
คน้ควา้หาความรูจ้ากการท า
กิจกรรมในชดุกิจกรรม 
- เป็นท่ีปรกึษาใหค้ าแนะน ากบั
นกัเรียน 

- ลงมือศึกษา คน้ควา้ หา
ความรู ้รวบรวมขอ้มลู ทดลอง 
เพื่อตรวจสอบความรูท่ี้ได ้
- บนัทึกความรูท่ี้ไดจ้ากการท า
กิจกรรมลงในใบกิจกรรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้อภิปราย
ถึงความรูท่ี้ไดก้บัเพื่อนภายใน
กลุ่ม  
- ตรวจสอบแนวความคิดของ
ตนเองท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 

4. ขั้นค้นพบและน าไปใช้ 
(Discovery and Apply) 

- กระตุน้ใหน้กัเรียนคน้พบ
ความรูห้รือมโนทศันท่ี์ไดจ้าก
การท ากิจกรรม 
- กระตุน้ใหน้กัเรียนน าเสนอ
ความรูท่ี้ได ้

- สรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการท า
กิจกรรมเป็นแผนผงัมโนทศัน ์
- อธิบายมโนทศันท่ี์ไดร้ว่มกบั
เพื่อนในกลุ่มและภายในชัน้
เรียน 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

 
จากตาราง 5 ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บทบาทครูผู้สอน คือ มีการตั้งค าถามเพื่อ

กระตุน้ความสนใจของนักเรียนใหน้ักเรียนไดรู้จ้กัคิด เปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดป้ฏิบัติกิจกรรมดว้ย
ตนเองและมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมต่างๆ รว่มกบัเพื่อนในชัน้เรียน ครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกชีแ้นะ ใหค้ าแนะน าในเร่ืองต่างๆ บทบาทนกัเรียน คือ มีความสนใจกบัส่ิงท่ีจะเรียน โตต้อบ
กับครูผู้สอน ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลนั้นๆโดยการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนในชัน้เรียนและมีส่วนรว่มในการแสดง
ความคิดเห็น น าเสนอความรูท่ี้ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 

2.7 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบค้นพบ 
Basman Tompo (2016, p. 5676-5686) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

คน้พบเพื่อลดความเขา้ใจผิดในวิชาวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนมธัยมศึกษาในอินโดนีเซีย ใหม้ีความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา การทดลองใชรู้ปแบบ
การจัดการเรียนรูแ้บบคน้พบ ไดด้ าเนินการในสองชัน้เรียนท่ีแตกต่างกนัใน ผลการศึกษาหลังจาก
การทดลองสองครั้งพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบค้นพบ  มีความถูกต้องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบมีความถูกต้องเน่ืองจากการประเมิน
องคป์ระกอบการเรียนรูท้ัง้หมดท่ีจดัท าโดยผูต้รวจสอบท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเกณฑ ์มีการระบุไวว้่า
เป็นประโยชน ์ความสามารถของครูผูส้อนในการจัดการการเรียนรูอ้ยู่ในระดับสูง มีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากความเขา้ใจผิดของนักเรียนวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมของนักเรียนใน
การเรียนรูเ้ป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลของแบบสอบถามของนักเรียนใหผ้ลตอบรบัเชิง
บวกกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบค้นพบ  สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนแบบค้นพบมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ บทบาทครูผู้สอน บทบาทนักเรียน 
 - เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้

อธิบายถึงองคค์วามรูท่ี้ได ้
- น าความรูท่ี้ไดไ้ปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหา สถานการณ์
ต่างๆ 
- รบัฟังขอ้มลู ความรูท่ี้ไดจ้าก
กลุ่มเพื่อนอื่นๆในชัน้เรียน 
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สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2557, น. 199-211) ได้ศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรูว้ิชาชีพครู โดยการเรียนรูแ้บบค้นพบ 2 ประเภท คือ การเรียนรูแ้บบค้นพบท่ีมีการ
ชีแ้นะ (Guided Discovery) และ การเรียนรูแ้บบคน้พบอย่างแทจ้ริงหรืออย่างอิสระ (Pure or Free 
Discovery) โดยมีรูปแบบ การจัดเรียนรูซ้ึ่งประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 ขั้นส ารวจ (Exploration) ขั้นท่ี 2 
ขั้นสืบเสาะหาข้อมูล (Inquiry and Acquisition) ขั้นท่ี 3 ขั้นค้นพบและประยุกต์ใช้ (Discovery 
and Application) ผลวิจยัพบว่า  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนของนิสิตครูสงูขึน้กว่าก่อนเรียน
และสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้โดยรวมและรายดา้น
ทกุดา้น ทกัษะการจดัการเรียนรูข้องนิสิตครูหลงัเรียนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์
ก าหนด (คือระดับดี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คะแนนจรรยาบรรณวิชาชีพครูก่อน
เรียนของนิสิตครูต ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด แต่คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑท่ี์
ก าหนดอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ นิสิตครูมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการ
เรียนรู ้คือ เกิดความรู ้ความเขา้ใจและมั่นใจในความสามารถของตนในการประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้น
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รองลงไปคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การเห็นคุณค่า วิชาชีพครู การท างานเป็นทีมและการรับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง ตามล าดบั 

วรรธนภรณ ์ศรีสุข (2553, น. 67) ไดเ้ปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบก่อนเรียนและหลงัเรียนและ 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรูแ้บบค้นพบกับการเรียนรู้ตามคู่มือครู (สสวท.) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ จ านวน 2 
หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 33 คน เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยัคือ สารในชีวิตประจ าวนั กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์จ านวน 26 ชั่วโมง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูแ้บบค้นพบ 
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ การทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้
แบบคน้พบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหส์งูกว่านกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครู (สสวท.) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ไสว บรรณาลัย (2547, น. 90) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
วิชาฟิสิกสร์ะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดร้บัการสอนท่ีเนน้นักเรียนเป็นส าคญั กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์ - คณิตศาสตร ์โรงเรียนวดัปากน า้
วิทยาคม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 19 คน 1 หอ้งเรียน ใชว้ิธีสุ่ม
แบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ นกัเรียนท่ีไดร้บั
การสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญัมีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเรียนรูแ้บบคน้พบขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการ
เรียนรูแ้บบค้นพบ สามารถส่งเสริมมโนทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ์ละเจตคติต่อรายวิชาได ้ เน่ืองจากการเรียนรูแ้บบคน้พบ เป็นการเรียนรูท่ี้เนน้นักเรียน
เป็นส าคญั นกัเรียนสามารถคน้ควา้หาความรู ้สรุปความสมัพนัธ์ต่างๆและเขา้ถึงหลกัการต่างๆได้
ดว้ยตนเอง จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มโนทศัน ์เจตคติต่อรายวิชาท่ีสงูขึน้ 
 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับมโนทัศน ์
3.1 ความหมายของมโนทัศน ์

นักการศึกษา (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศ์ักด์ิ, 2545, น. 32; คณะกรรมการพัฒนาการ
สอนและผลิตวสัดอุปุกรณก์ารสอนวิทยาศาสตร,์ 2525, น. 28; ชนินทรช์ยั อินทิราภรณ ์และ สวุิทย ์
พวงสวุรรณ, 2552, น. 51; ภพ เลาหไพบูลย,์ 2542, น. 3) ไดใ้หค้วามหมายของมโนทศันไ์วว้่า เป็น
ความคิดรวบยอด ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณต่์างๆ อันเกิดจากการสังเกต
หรือการไดร้บัประสบการณเ์กี่ยวกบัส่ิงนัน้ๆหรือเรื่องนัน้หลายๆแบบ แลว้ใชค้ณุลกัษณะของส่ิงนั้น
หรือเรื่องนั้นน ามาประมวลเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นขอ้สรุปหรือค าจ ากัดความของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น เมื่อ
พดูว่า ชา้ง เราจะมีความคิดรวบยอดหรือมโนทศันว์่าว่าชา้งประกอบขึน้เป็นรูปรา่งซึ่งมีงวง มีงา ขา 
ล าตวั หาง จนเป็นรูปรา่งชา้งขึน้มา หรือ เมื่อเห็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ์+ ความคิดรวบยอด
หรือมโนทัศน์ท่ีมีต่อส่ิงนั้น คือ การรวมกัน โดยแต่ละบุคคลย่อมมีมโนทัศน์เกี่ยวกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณท่ี์แตกต่างกนั 

จากค าจ ากัดความขา้งตน้ สรุปไดว้่า มโนทัศน ์หมายถึง ความคิดรวบยอด ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณต่์างๆอันเกิดจากการสังเกตหรือได้รับประสบการณ์
เกี่ยวกบัส่ิงนัน้ๆหลายๆแบบแลว้น ามารวมกนัเป็นขอ้สรุปหรือค าจ ากดัความของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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3.2 ประเภทของมโนทัศน ์
Bruner, Goodnow & Austin (1956 อา้งถึงใน ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, น. 5) ไดจ้ัด

ประเภทของมโนทศันเ์ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. มโนทัศนท่ี์ใชค้ าเชื่อมในทางเดียวกัน (Conjunctive Concepts) เป็นการรวม

คุณลักษณะและคุณค่าเขา้ดว้ยกัน ค านิยามแบบนีจ้ะบอกถึงลักษณะใดบา้งท่ีน ามารวมกันเป็น
มโนทศัน ์

2. มโนทศันท่ี์ใชค้ าเชื่อมในทางตรงกนัขา้มกัน (Disjunctive Concepts) เป็นการ
รวมคุณลักษณะโดยใชค้ าเชื่อมเป็น หรือ ค านิยามแบบนีเ้ป็นการรวมกันของคุณลักษณะเพื่อให้
เกิดเป็นมโนทศัน ์

3. มโนทัศน์เกี่ ยวกับความสัมพันธ์  (Relational Concepts)  เ ป็นการระบุ
ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุลกัษณะท่ีส าคญั 

Lawson Anton E (2000, p. 996-1018) ไดแ้บ่งมโนทศันว์ิทยาศาสตรเ์ป็น 5 ประเภท 
ดงันี ้

1. มโนทัศนเ์ชิงการแบ่งประเภท (Classification Concepts) คือ มโนทัศนท่ี์เป็น
ค าอธิบายลกัษณะรว่มขอ้เท็จจริงต่างๆท่ีน าไปบรรยายถึงวตัถหุรือปรากฏการณต่์างๆ 

2. มโนทัศน์เชิงบรรยาย (Descriptive Concepts) คือ มโนทัศน์ท่ีเกิดจากการ
สังเกตวัตถุหรือเหตุการณโ์ดยตรง หลายๆครั้ง แล้วเชื่อมโยงลักษณะร่วมท่ีส าคัญของวัตถุหรือ
เหตกุารณเ์ขา้ดว้ยกนัเกิดเป็นมโนทศันเ์กี่ยวกบัส่ิงนัน้ 

3. มโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์ (Relational Concepts) คือ มโนทัศน์ท่ีบอก
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เท็จจริงท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

4. มโนทัศน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Concepts) คือ มโนทัศน์ท่ีอยู่นอกเหนือ
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสหรือข้อเท็จจริง ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่มีหลักฐานท่ี
สนบัสนนุใหเ้กิดความเขา้ใจในส่ิงเหล่านัน้  

5. มโนทัศนเ์ชิงสอดแทรก (Intermediate Concepts) คือ มโนทัศนท่ี์ไม่สามารถ
สังเกตได้โดยตรง แต่สามารถรับรูไ้ด้ การรับรู ้หรือการเกิดมโนทัศน์ประเภทนี้มีข้อจ ากัดอยู่ท่ี
ระยะเวลาท่ีจะสงัเกตสถานการณอ์ื่นๆ 

จากการวิเคราะห์ผลการเรียนรู ้ในเรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกล่าวว่า ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่ง การกระจัด 
ความเร็วและความเรง่ของการเคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวตรงท่ีมีความเรง่คงตวัจากกราฟและสมการ
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รวมทัง้ทดลองหาค่าความเรง่โนม้ถ่วงของโลกและค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง จากค าจ ากดั
ความในผลการเรียนรูผู้ว้ิจัยสรุปค าส าคัญ คือ การอธิบาย การทดลอง การอธิบายความสัมพันธ์
และการค านวณ ซึ่งจากการศึกษาประเภทของมโนทัศนผ์ูว้ิจัยสรุปจากผลการเรียนรูเ้ป็นมโนทัศน์
ได ้3 ดา้น ดังนี ้1) มโนทัศนเ์ชิงบรรยาย เป็นการอธิบาย เชื่อมโยงลักษณะส าคัญของส่ิงต่างๆเขา้
ดว้ยกัน 2) มโนทัศนเ์ชิงทฤษฎี เป็นการศึกษาจากหลักฐานท่ีมาสนับสนุนใหเ้กิดความเขา้ใจ คือ 
ศึกษาจากการทดลอง เช่น การทดลองจากเครื่องเคาะสญัญาณเวลา ซึ่งนกัเรียนไม่สามารถสงัเกต
ไดโ้ดยตรงตอ้งท าการทดลองเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 3) มโนทัศนเ์ชิงความสัมพันธ์ เกิดจากการ
อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างเหตแุละผล ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เท็จจริง เช่น กราฟความสมัพนัธ์
ต่างๆ การค านวณหาปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีแนวตรง  

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยน าแนวคิดข้างต้นไปสร้างแบบวัดมโนทัศน์ฟิสิกส์ท่ี
ประกอบด้วย 3 มโนทัศน์ คือ มโนทัศน์เชิงบรรยาย มโนทัศน์เชิงทฤษฎีและมโนทัศน์เชิง
ความสมัพนัธ ์

3.3 การวัดมโนทศัน ์
ชติุมา รอดสดุ (2550, น. 28-29) ไดส้รุปแนวทางการวดัมโนทศันไ์ด ้ดงันี ้

1. ใชแ้บบวดัมโนทศันแ์บบอตันยั 
2. ใชแ้บบวัดมโนทัศนแ์บบปรนัยตอนเดียว (One-tier multiple choice format) 

โดยก าหนดสถานการณ ์(Distracter) ใหเ้พื่อน าไปสู่ขอ้ค าถาม 
3. ใช้แบบวัดมโนทัศน์แบบสองตอน เป็นแบบวัดมโนทัศน์แบบปรนัย 2 ตอน 

(Two-tier multiple-choice format) โดยตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเชิงเนือ้หาและตอนท่ี 2 เป็นการ
เขียนเหตผุลสนบัสนนุค าตอบท่ีเลือกในตอนท่ี 1 

Cruickshank; et al (1995 อา้งถึงใน เกริก ศกัด์ิสภุาพ, 2556, น.17) ไดเ้สนอประเภท
ของแบบวดัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบวดัมโนทศัน ์สรุปไดด้งันี ้

1. แบบวัดท่ีสรา้งการตอบสนองเอง (Created Response Items) ได้แก่ แบบ
อัตนัยซึ่งต้องการให้นักเรียนเรียบเรียงค าตอบด้วยค าของตนเองมากกว่าการเลือกค าตอบท่ี
เหมาะสมจากท่ีก าหนดให ้ซึ่งการเขียนตอบจะแสดงออกถึงระดับสติปัญญา (Cognitive Level) 
องคค์วามรูท่ี้มีและมโนทศันข์องนกัเรียนได ้

2. แบบวัดท่ีตอบสนองจากส่ิงท่ีก าหนดให ้ (Selected Response Items) ไดแ้ก่ 
แบบเลือกตอบ แบบจับคู่ ถูกผิด ในส่วนของแบบเลือกตอบจะสามารถประเมินการเรียนรู้ลงใน



  44 

ขอบเขตเนือ้หาและสติปัญญาไดก้วา้งกว่า เน่ืองจากใชเ้วลาในการท าแบบวัดนอ้ยและครูผู้สอน
ประเมินผลไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์จึงสามารถน ามาวดัมโนทศันไ์ด้ 

Odum & Kelly (2001 อา้งถึงใน  เกริก ศักด์ิสุภาพ, 2556, น. 18) ไดเ้สนอล าดับขั้น
ในการพฒันาแบบวดัมโนทศันท์างวิทยาศาสตรแ์ละสรุปไดด้งันี ้

1. ศึกษามโนทัศนท่ี์คลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนจากการท าแบบ
วดัมโนทศันแ์บบเลือกตอบท่ีก าหนดใหเ้ขียนเหตผุลสนบัสนนุในการเลือกตอบ 

2. สรา้งแบบวดัมโนทศันแ์บบเลือกตอบ ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน (Two-
tier multiple-choice format) คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเชิงเนือ้หา (Content question) ซึ่งอาจมี 2-4 ตวัเลือก 
ตอนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกบัเหตผุลสนบัสนนุค าตอบท่ีเลือกในตอนท่ี 1 ซึ่งมี 4 

เหตผุลสนบัสนนุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ เหตผุลสนบัสนนุค าตอบ 3 เหตผุลแรก สรา้งขึน้จาก
การศึกษามโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนท่ีของนกัเรียนและเหตุผลสนบัสนนุค าตอบเหตผุลท่ี 4 มีลกัษณะ
เป็นปลายเปิด 

3. น าแบบวัดมโนทัศน์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการ
จัดล าดับมโนทัศนข์องสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี ซึ่งก าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนไว ้ดงันี ้

1. มโนทัศน์ท่ีสมบูรณ์ หมายถึง ค าตอบถูกและให้เหตุผลประกอบครบ
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแต่ละแนวคิด ให ้3 คะแนน 

2. มโนทัศนท่ี์ไม่สมบูรณ ์หมายถึง ค าตอบถูกและใหเ้หตุผลถูกตอ้งแต่ขาด
องคป์ระกอบบางส่วนส าคญัของแต่ละมโนทศัน ์ให ้2 คะแนน 

3. มโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน หมายถึง ค าตอบถกูตอ้ง แต่การใหเ้หตผุลอธิบาย
มีบางส่วนถกูตอ้งและบางส่วนไม่ถกูตอ้ง ให ้1 คะแนน 

4. ความเข้าใจผิด หมายถึง ค าตอบถูกหรือผิดแต่การให้เหตุผลไม่ถูกต้อง
หรือไม่ตอบค าถาม ให ้0 คะแนน  

จากแนวคิดเกี่ยวกบัการวดัมโนทศัน ์สรุปไดว้่าการวดัมโนทศันส์ามารถวัดไดจ้าก
แบบวัดมโนทัศน ์3 แบบ ไดแ้ก่ 1) แบบวัดมโนทัศนแ์บบปรนัยเลือกตอบ 2) แบบวัดมโนทัศนแ์บบ
ปรนัย 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบและตอนท่ี 2 เป็นการเขียนเหตุผลสนับสนุน
ค าตอบท่ีเลือกในตอนท่ี 1 และ 3) แบบวดัมโนทศันแ์บบอตันยั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดและออกแบบ แบบ
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วัดมโนทัศนฟิ์สิกสซ์ึ่งสรา้งขึน้เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยครอบคลุม
องคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ มโนทศันเ์ชิงบรรยาย มโนทศันเ์ชิงทฤษฎีและมโนทศันเ์ชิงความสมัพนัธ์ 

3.4 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดมโนทัศน ์
นักการศึกษา (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 197-211; สรินธร สิน

จินดาวงศ,์ 2547, น. 21-33) กล่าวถึงวิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบไว ้ 2 ประเภท คือ การ
วิเคราะหห์าคุณภาพรายขอ้และการวิเคราะหห์าคณุภาพทัง้ฉบบั ส าหรบัการวิเคราะหห์าคุณภาพ
รายขอ้ สามารถวิเคราะหไ์ด ้2 ลกัษณะ คือ การหาความยากง่ายและการหาค่าอ านาจจ าแนก ส่วน
การวิเคราะหห์าคุณภาพทัง้ฉบบัสามารถวิเคราะหไ์ด ้2 ลักษณะ คือ หาค่าความเท่ียงตรงและหา
ค่าความเชื่อมั่น 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถในการวดัส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งการ
วัดได้ถูกต้อง แม่นย า หรือหมายถึงความสามารถในการให้ความหมายในส่ิงท่ีวัดได้อย่างไม่
ผิดพลาด แบ่งออกเป็น  

1.1 ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง เครื่องมือท่ี
สามารถวดัไดต้ามเนือ้หาท่ีตอ้งการจะวดั พิจารณาวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล 

1.1.1 ความเ ท่ียงตรงเชิ ง เหตุผล (Logical Validity)  ก่อนจะมีการ
วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเหตุผลนั้นจะต้องสร้างตารางวิเคราะห์รายละเอียดและเขียน
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาให้ความสอดคล้องของ
เนือ้หากับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญอย่างนอ้ย 5 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งเป็น +1 ไม่แน่ใจ เป็น 
0 และไม่สอดคลอ้งเป็น -1 และน าคะแนนมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 

1.1.2 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เป็นการพิจารณาว่า
แบบทดสอบสามารถวดัไดต้รงตามนิยามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

1.2 ความเ ท่ียงตรงตาม เกณฑ์สัมพันธ์  (Criterion-Related Validity) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนท่ีผูส้อบท าไดจ้ากแบบทดสอบกบัเกณฑภ์ายนอกท่ีเป็นอิสระ 

1.3 ความเท่ียงตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) หมายถึง คุณภาพ
ของเครื่องมือท่ีสามารถวดัไดต้รงตามลกัษณะหรือตามทฤษฎีต่างๆของโครงสรา้งนัน้ 

2. ความยากง่าย (Difficulty) ข้อสอบท่ีดีต้องมีความยากท่ีพอเหมาะ คือ 
ประกอบดว้ยขอ้ท่ียาก ง่าย ค่อนขา้งยากและค่อนขา้งง่าย ประกอบอยู่ดว้ยกัน ซึ่งการพิจารณา
ความยากง่ายของขอ้สอบขึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องการสอบ ถา้เป็นขอ้สอบเพื่อคัดเลือกบุคคล 
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ควรจะมีความยากค่อนขา้งสูง ส่วนขอ้สอบเพื่อพิจารณาว่าบุคคลเกิดการเรียนรูห้รือไม่ควรเป็น
ขอ้สอบระดบัปานกลาง ขอ้สอบท่ีดีควรมีความยากง่ายตัง้แต่ 0.2 – 0.8 

3. ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) เป็นการพิจารณาแยกแยะผูส้อบออกเป็น
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน พิจารณาจากคะแนนสอบว่ามีการกระจายมากนอ้ยเพียงใด โดยค่าอ านาจ
จ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 – 1.00 โดยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 
0.20 หรือ 0.20 – 1.00 จึงจะถือว่าใชไ้ด ้ซึ่งสามารถหาค่าอ านาจจ าแนกไดด้งันี ้

3.1 ใช้สูตรแบบง่าย สูตรนี้ใช้กับข้อสอบท่ีตรวจให้คะแนนชนิดท่ีท าถูก 1 
คะแนน ท าผิด 0 คะแนน ซึ่งมักใชเ้ปอรเ์ซ็นตใ์นการแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต ่า เป็น 27% หรือ 33% หรือ 
50% ถา้จ านวนนักเรียนท่ีใชท้ดสอบมีจ านวนมากหรือมากกว่า 100 คนขึน้ไปก็จะใช ้27% ในการ
แบ่งกลุ่มสงูกลุ่มต ่า แต่ถา้จ านวนนกัเรียนท่ีใชใ้นการทดสอบมีจ านวนนอ้ยคือต ่ากว่า 100 คน ก็ใช ้
50% หรือ 33% ในการแบ่งกลุ่มสงูกลุ่มต ่า 

3.2 ค่าสหสัมพันธ์แบบพอยต์ไบซีเรียล (Point biserial Correlation) วิธีนีม้ี
ข้อตกลงเบือ้งต้นว่าข้อสอบแต่ละข้อจะต้องให้คะแนนโดยท าถูกได้ 1 คะแนน และ ท าผิดได้ 0 
เท่านัน้ 

3.3 ค่าสหสัมพันธ์แบบไบซีเรียล (Biserial Correlation) มีขอ้จ ากัดว่า ขอ้มูล
จะมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติเท่านัน้และกลุ่มผูส้อบจ านวนมากกว่า 100 คนขึน้ไป 

3.4 ใช้การเปิดตารางจุง-เตย์-ฟาน (Chung-The-Fan) โดยต้องแบ่งกลุ่ม
ผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน ใช้เทคนิค 27% โดยข้อสอบนั้นต้องตรวจให้
คะแนน ถกู 1 ผิด 0 และจะตอ้งท าการทดสอบกบันกัเรียนเท่ากบัหรือมากกว่า 100 คนขึน้ไป 

4. ความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ความคงท่ีในผลของการวัด ไม่ว่าจะวดักี่ครัง้ผล
จะต้องเท่ากันภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบกระท าได ้2 กรณี คือ 

4.1 การหาความเชื่อมั่นโดยความสอดคลอ้งจากการทดสอบซ า้ ไดแ้ก่  
4.1.1 วิธีการสอบซ า้ (Test-retest Method) เป็นการน าแบบทดสอบชุด

เดียวกันไปสอบกับผูส้อบกลุ่มเดียวกัน 2 ครัง้ แลว้ค านวณหาความสัมพันธ์ของคะแนนจากสูตร
สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product Moment Coefficient Correlation)   

4.1.2 แบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel Tests or Equivalence Tests) เป็น
การสอบโดยการใชแ้บบทดสอบ 2 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะใกลเ้คียงกัน ทัง้ดา้นเนือ้หา ความยากง่าย
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และค่าอ านาจจ าแนก การหาความเชื่อมั่นโดยการน าแบบทดสอบทัง้ 2 ชดุ ไปสอบกบักลุ่มท่ีศึกษา
กลุ่มเดียวกนัและน ามาหาความเชื่อมั่นโดยใชส้ตูรเดียวกบัการสอบซ า้ 

4.2 การหาความเชื่อมั่นจากความสอดคลอ้งภายใน ไดแ้ก่  
4.2.1 วิธีแบ่งครึ่งฉบับ (Split-haft) คือ การใชแ้บบทดสอบชุดเดียวสอบ

ครัง้เดียวแต่น าคะแนนของแต่ละคนมาแบ่งครึ่งขอ้คู่-ขอ้ค่ี และน ามาค านวณหาความเชื่อมั่นจาก
สตูรของเพียรส์นั เช่นกนั 

4.2.2 วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Procedure) หา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 และ KR-21 จ าเป็นต้องมีการตรวจให้คะแนน
แบบถกูได ้1 ผิดได ้0 เท่านัน้  

4.2.3 วิธีของครอนบคั (Cronbach Alpha Procedure) ในรูปสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธแ์อลฟา พฒันามาจากสตูร KR-20 ซึ่งไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจใหค้ะแนน แบบ ถกู 1 ผิด 0 ก็
ได ้

จากค าจ ากัดความขา้งตน้ ผูว้ิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัมโนทัศนฟิ์สิกส ์
ดังนี ้หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านพิจารณาความเท่ียงตรง หาค่า
ความยากง่าย ไดค่้า ตัง้แต่ 0.2 – 0.8 ซึ่งมีคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ ์หาค่าอ านาจจ าแนกจากการ
ใชสู้ตรแบบง่ายแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต ่า 50% และหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัมโนทัศนฟิ์สิกส์
ทัง้ฉบบัจากวิธีของคเูดอร ์ริชารด์สนั (Kuder-Richardson Procedure) โดยใชส้ตูร KR-20 

 3.5 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับมโนทัศน ์
เกริก ศักด์ิสุภาพ (2556, น. 114-119) ได้ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียน

การสอนท่ีเนน้ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส ์(PECA) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละมโนทัศน์
ฟิสิกสห์ลงัการทดลองในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นสูงกว่าก่อนการทดลอง สงูกว่ากลุ่มควบคุม
และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเว้นในกลุ่มทดลอง 2 เมื่อ
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด คะแนนเฉล่ียรอ้ยละดา้นเชิงทฤษฎีและดา้นเชิงความสมัพนัธ ์แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

มณีรัตน์ เกตุไสว (2540, น. 79-81) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้านมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรข์ั้นบูรณาการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกสด์า้นมโนมติทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองแตกต่างกนั
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อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีปรบัแลว้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
สงูกว่ากลุ่มควบคมุ 

ศศิวิมล สนิทบุญ (2559, น. 85-88) ได้ศึกษามโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เรื่อง ฟิสิกสอ์ะตอม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
มโนทัศนท์างวิทยาศาสตร  ์เรื่อง ฟิสิกสอ์ะตอม หลังไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขัน้ (5E) รว่มกบัการใชค้ าถามเชิงวิเคราะหห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และมีพฒันาการอยู่ในระดบักลางเฉล่ียรอ้ยละ 40.37  

จุไรรัตน์ สอนสีดา (2560, น. 21-37) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้7 ขั้น ร่วมกับกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาตามเทคนิคของโพลยาท่ีมีต่อมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร ์ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาและเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า มโนทศันท์างวิทยาศาสตร ์ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาและ   เจต
คติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
7 ขัน้ รว่มกบักระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาตามเทคนิคของโพลยาหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับมโนทัศน์ขา้งต้น จะเห็นไดว้่าการเรียนรู้แบบ
คน้พบ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ สามารถส่งเสริมมโนทัศนใ์หก้บันกัเรียน
ได้ เน่ืองจากการเรียนรูแ้บบค้นพบ เป็นการเรียนรูท่ี้เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถ
คน้ควา้หาความรู ้สรุปความสมัพนัธต่์างๆและเขา้ถึงหลกัการต่างๆไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนีย้งัช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนได ้
 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับเจตคติ 

4.1 ความหมายของเจตคต ิ
เจตคติ (Attitude) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Aptus” ซึ่งแปลว่า ความ

เหมาะสมหรือความเหมาะเจาะ(Fitness) แต่ความหมายของเจตคตินั้นมีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของเจตคติไวห้ลากหลายแตกต่างกนัไปตามแนวคิดของตน  

นักการศึกษา (กุญชรี ค้าขาย, 2540, น. 159; ชนินทรช์ัย อินทิราภรณ์ และ สุวิทย์ 
พวงสุวรรณ, 2552, น. 21-22; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549, น. 3; ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 
2543, น. 50-54) ไดใ้หค้วามหมายของ เจตคติ ไวว้่า เป็นความรูสึ้ก ความคิดเห็นของบุคคลต่อส่ิง
เรา้ใดส่ิงเรา้หน่ึงท่ีอยู่ลอ้มรอบตัวเรา จนเกิดความพรอ้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา อาจจะไป
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ในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ เช่น พอพูดถึงจิ ้งจกจะเกิดความรู้สึกเกลียดหรือพูดถึงทุเรียนจะเกิด
ความรูสึ้กอยากรบัประทาน เจตคติ เมื่อเกิดขึน้แลว้ค่อนขา้งคงทนแต่ก็เปลี่ยนแปลงไดแ้ละแสดงให้
เห็นได้ จึงเป็นคุณลักษณะท่ีซ่อนเรน้อยู่ภายในใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Thurstone (1946 อ้างถึงใน 
ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543, น. 52) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า เจตคติ เป็นระดบัความ       มาก
นอ้ยของความรูสึ้กในดา้นบวกหรือลบท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง ซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได ้เช่น ส่ิงของ บุคคล 
บทความ องคก์าร ความคิด เป็นตน้ ความรูสึ้กเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นความแตกต่างว่าเห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ย 

จากค าจ ากดัความขา้งตน้ สรุปไดว้่า เจตคติ หมายถึง ความรูสึ้กนึกคิด ความคิดเห็น
ของบุคคลต่อส่ิงเรา้ใดส่ิงเรา้หน่ึงท่ีอยู่ล้อมรอบตัวเรา จนเกิดความพรอ้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ออกมา ความรูสึ้กเหล่านีอ้าจจะแสดงในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ไดห้รืออาจกล่าวไดว้่าเป็นระดับความ
มากนอ้ยของความรูสึ้กในดา้นบวกหรือลบต่อส่ิงเรา้นัน้ๆ 

4.2 องคป์ระกอบของเจตคต ิ
กุญชรี ค้าขาย (2540, น. 159-160) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของเจตคติมีอยู่ 3 

องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบดา้นความรู ้ดา้นความรูสึ้กและดา้นพฤติกรรม ดงันี  ้
1. ดา้นความรู ้(Cognitive Component) หมายถึง ภาพรวมท่ีเกิดขึน้ในความคิด

ของบุคคลเมื่อบุคคลรบัรูส่ิ้งเรา้ ความรูนี้อ้าจอยู่ในรูปของความเชื่อ ความคิดเห็น หรือ ความรูจ้กั
ส่ิงเรา้นั้นๆโดยปกติองค์ประกอบด้านความรูจ้ะเป็นตัวก าหนดองค์ประกอบด้านความรูสึ้กและ
พฤติกรรม 

2. ดา้นความรูสึ้ก (Felling Component) เป็นสภาวะความรูสึ้กหรือสภาวะทาง
อารมณข์องบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเรา้ในลักษณะของการประเมิน องคป์ระกอบดา้นนีเ้ห็นไดช้ดักว่าดา้น
ความรู ้เน่ืองจากเมื่อเกิดความรูสึ้กจะมีผลต่อดา้นสรีระดว้ย 

3. ดา้นพฤติกรรม (Action Component) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้กับความคิด
และกระบวนการทางสรีระท าใหพ้รอ้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเรา้ตามความรูแ้ละ
ความรูสึ้กท่ีมีอยู่ 

สอดคลอ้งกับ Kretch (1948 อา้งถึงใน  ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549, น. 9-11) ไดก้ล่าวไว้
ว่า การท่ีบุคคลใดจะเกิดเจตคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นบวกหรือลบ บุคคลนั้น
จะต้องผสมผสานคุณลักษณะย่อยหลายๆอย่าง เช่น การรับรู ้การประเมินค่า ความสนใจ ซึ่ง
คณุลกัษณะเหล่านีจ้ะรวมตวัเป็นความรูสึ้กและเจตคติของบุคคลนัน้ ซึ่งองคป์ระกอบท่ีส าคัญของ
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เจตคติแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นความรู ้ดา้นความรูสึ้กและดา้นความ
โนม้เอียงท่ีจะปฏิบติั ดงันี ้

1. ความรู ้(Cognitive Component) บุคคลใดจะมีเจตคติต่อส่ิงใดได้บุคคลนั้น
จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในส่ิงนั้นก่อน เพื่อใชเ้ป็นรายละเอียดส าหรบัใหเ้หตุผลในการท่ีจะสรุป
เป็นความเชื่อต่อไป 

2. ความรูสึ้ก (Felling Component) เป็นองคป์ระกอบท่ีเกี่ยวกับความรูสึ้กหรือ
อารมณข์องบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหลังจากรูแ้ละเขา้ใจส่ิงนั้นแลว้กล่าวคือเมื่อบุคคลใดรูแ้ละ
เขา้ใจเรื่องใด จะสรุปความเห็นในรูปการประเมินผลว่าส่ิงนัน้เป็นส่ิงท่ีพอใจหรือไม่ ส าคญัหรือไม่ ดี
หรือเลว ซึ่งเท่ากบัเกิดอารมณห์รือความรูสึ้กต่อส่ิงนัน้ 

3. ความโนม้เอียงท่ีจะปฏิบัติ (Action Component) เป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยท่ี
รวมตวัมาจากความรูแ้ละความรูสึ้กท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด จนท าใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะปฏิบติัหรือ
ตอบสนองต่อส่ิงนัน้ ในทิศทางท่ีสนบัสนนุ คลอ้ยตามหรือขดัแยง้ตามความรูสึ้กท่ีเป็นพืน้ฐานนัน้ 

จากค าจดักดัความขา้งตน้ สรุปไดว้่า การท่ีบุคคลใดจะเกิดเจตคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น
จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคัญ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู ้ดา้น
ความรูสึ้กและดา้นพฤติกรรมหรือความโนม้เอียงท่ีจะปฏิบัติ 

4.3 เคร่ืองมือวัดเจตคต ิ
ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543, น. 60-63) ไดก้ล่าวว่า เน่ืองจากเจตคตินัน้

วัดไดย้าก เครื่องมือการวดัจึงมีไดห้ลายรูปแบบ แลว้แต่สถานการณท่ี์ตอ้งการวดั เครื่องมือท่ีนิยม
ใชก้นัอยู่มี 5 ชนิด คือ 

1. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย ผู้
สัมภาษณท่ี์ดีตอ้งฟังมากกว่าพูด ยึดตามแนววัตถุประสงคท่ี์จะวดัและบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง การ
สัมภาษณ์ใชป้ากเป็นเครื่องมือส าคัญ เมื่อได้ผลอย่างไรก็มีการบันทึกไว้ การวัดเจตคติโดยการ
สัมภาษณจ์ะตอ้งสรา้งขอ้ค าถามในการสัมภาษณใ์หดี้เป็นมาตรฐาน ขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะตอ้ง
กระตุน้ใหผู้ถู้กสัมภาษณต์อบความรูสึ้กต่อเป้าเจตคติท่ีผูท้  าการสัมภาษณต์อ้งการได้ขอ้ค าถาม
หรือขอ้รายการนัน้ตอ้งเขียนความรูสึ้กท่ีสามารถวดัเจตคติใหต้รงเป้าหมาย 
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ลกัษณะของการสมัภาษณท่ี์ดีควรมีลกัษณะดงันี ้
1.1 การสมัภาษณต์อ้งเป็นการกระตุน้ใหผู้ถู้กสมัภาษณอ์ยากจะตอบและให้

ค าตอบท่ีคงท่ีพอสมควรคือถามใหผู้ถ้กูสมัภาษณต่ื์นตวัอยู่เสมอ 
1.2 ค าถามท่ีถามพยายามถามใหต้รงจุดท่ีสุดหรือเป็นค าถามท่ีมีความแจ่ม

ชดัว่า ผูส้มัภาษณต์อ้งการใหต้อบในแง่ไหน ไม่ควรใชค้ าถามกวา้งเกินไป อาจจะท าใหก้ารลงสรุป
ไดย้าก 

1.3 ค าถามควรมีความเชื่อมั่นสูง แม้จะใช้ค าถามเดิมถามซ า้อีกก็จะไดร้บั
ค าตอบเหมือนเดิม 

1.4 ค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์ควรจะได้ค าตอบท่ีสามารถน าไปขยายอิงสู่
เหตกุารณท่ี์คลา้ยคลึงกนัได ้

2. การสังเกต (Observation) คือ การเฝ้ามองดูส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
เครื่องมือส าคัญของการสังเกตก็คือ ตาและหู การเฝ้าดูโดยบนัทึกในสมองนั้นจะท าใหใ้หลื้มเลือน
ไดง้่าย ขอ้รายการ (Checklist) ท่ีจะใชใ้นการสงัเกตควรเตรียมไวเ้พื่อพรอ้มในการสงัเกค 

3. การรายงานตนเอง (Self-Report) เครื่องมือแบบนีต้อ้งการใหผู้ถู้กสอบแสดง
ความรูสึ้กของตนเองตามส่ิงเรา้ท่ีเขาไดส้มัผสั นั่นคือ ส่ิงเรา้ท่ีเป็นขอ้ความ ขอ้ค าถามหรือเป็นภาพ
เพื่อใหผู้ส้อบแสดงความรูสึ้กออกมาอย่างตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตราวัดท่ีถือว่าเป็น
แบบมาตรฐาน (Standard Form) เป็นแนวการสร้างของเทอร์สโตน (Thurstone) กัตแมน 
(Guttman) ลิเกิต (Likert) และออสกูด (Osgood)  

4. เทคนิคการจินตนาการ (Projective Techniques) ต้องอาศัยสถานการณ์
หลายอย่างเขา้เรา้ผูส้อบ สถานการณท่ี์ก าหนดใหจ้ะไม่มีโครงสรา้งท่ีแน่นอน ท าใหผู้ส้อบจะตอ้ง
จินตนาการออกมาตามแต่ประสบการณเ์ดิมของตน แต่ละคนจะแสดงออกมาไม่เหมือนกัน เช่น 
ประเภทใหเ้ติมประโยคใหส้มบูรณ ์ภาพนามธรรม เติมเร่ืองราวสัน้ๆ เล่านิทานจากภาพ เป็นตน้  

5.การวัดทางสรีระภาพ (Physiological measure) การวัดดา้นนีอ้าศัยเครื่องมือ
ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออื่นๆในการสงัเกตการณเ์ปลี่ยนแปลงสภาพของรา่งกาย เช่น การใช ้          กลัป์
วานอมิเตอรช์นิดหน่ึง เพื่อวดัดคูวามตา้นทานกระแสไฟฟ้าในผิวหนงั เมื่อคนเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางอารมณ์ ส่วนผสมของสารเคมีต่างๆจะเกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพปกติ เรียกว่า มี
กระแสไฟฟ้าไหลสามารถเปล่ียนแปลงขนาดได ้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าก็จะสามารถวัดตรวจสอบ
เปรียบเทียบกบัขณะท่ีรา่งกายอยู่ในสภาพปกติได ้   
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จากค าจัดกัดความขา้งต้น สรุปไดว้่า เครื่องมือวัดเจตคติมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
ขึน้อยู่กับสถานการณท่ี์ต้องการจะวัดว่าสอดคล้องกับเครื่องมือรูปแบบไหน ในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัย
เลือกใชเ้ครื่องมือวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกสแ์บบการรายงานตนเอง (Self - Report) เพื่อใหน้กัเรียนได้
แสดงความรูสึ้กความคิดเห็นออกมา 

4.4 การสร้างเคร่ืองวัดเจตคต ิ
เครื่องมือวัดเจตคติในท่ีนี ้คือ แบบวัดเจตคติ เป็นการวัดความรูสึ้ก ความคิดเห็นท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซึ่งการวดัเจตคติมีท่ีนิยม 3 วิธี (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2538, น. 106-109) คือ 
1. วิธีของเทอรส์โตน ก าหนดช่วงความรูสึ้กของคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็น 11 ช่วง 

จากน้อยท่ีสุดจนไปถึงมากท่ีสุด แต่ละช่วงมีระยะห่างเท่าๆกัน จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า The 
Method of Equal-Appearing Intervals การสร้างมาตราวัดเจตคติตามวิธีของเทอร์สโตน มี
ขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ก าหนดประเด็นหรือเรื่องท่ีจะสรา้งแบบวัด ท่ีเรียกว่า Psychological 
object  

1.2 ก าหนดโครงสรา้งของเรื่องท่ีจะวัด เป็นการก าหนดว่าเรื่องนีจ้ะวัดใน
แง่มุมใดบ้าง เช่น วิธีการสอนของครู ประโยชน์ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ เพื่อจะได้เป็น
แนวทางในการคิดขอ้ความไดส้ะดวกขึน้ 

1.3 สรา้งขอ้ความท่ีไดก้ าหนดแง่มุมต่างๆ ไวอ้ย่างละมากๆขอ้ ใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได ้โดยมีขอ้ความเชิงบวก เชิงลบและเชิงกลางๆ คือ ผูส้รา้งคาดหวังว่าผูต้อบจะตอบ
ทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและความรูสึ้กกลางๆ จ านวนขอ้ความควรมีประมาณ 100-120 ขอ้ความ  

1.4 ก าหนดกลุ่มบุคคลท่ีจะใหเ้ป็นผูต้ัดสิน ซึ่งเป็นผูท่ี้มีความช านาญและมี
ประสบการณใ์นเรื่องนั้นๆ ควรมีจ านวนหลายคน ตามทฤษฎีมีถึง 50 คน ในทางปฏิบัติอาจมีสัก 
10 คน หรือนอ้ยกว่าเล็กนอ้ยใหผู้ต้ดัสินพิจารณาขอ้ความว่าแต่ละขอ้ความควรอยู่ในช่วงความรูสึ้ก
ใด 11 ช่วง 

1.5 น าผลการจัดอันดับของแต่ละคนมารวมกัน ซึ่งจะท าให้ทราบว่าระดับ
ความคิดเห็นมีผูต้ัดสินมากนอ้ยเพียงใดในแต่ละขอ้ความแลว้น ามาหาค่าประจ าขอ้ความ (Scale 
value-S) และ ค่าการกระจาย (Quartile deviation-Q) 

ค่า S แสดงให้ทราบว่าผู้ตัดสินพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็นข้อความประเภท
สนับสนุนหรือต่อตา้น S ต ่าๆ เป็นขอ้ความประเภทสนับสนุนหรือเป็นขอ้ความท่ีผูต้ัดสินมีทัศนคติ
ทางบวก ค่า S สงู เป็นขอ้ความประเภทต่อตา้นหรือเป็นขอ้ความท่ีผูต้ดัสินมีทศันคติทางลบ 
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ค่า Q แสดงใหท้ราบว่าผูต้ัดสินมีความเห็นสอดคลอ้งกนัมากนอ้ยเพียงใด ค่า  Q 
สูง แสดงว่าผู้ตัดสินมีความเห็นต่างกันมากหรือขัดแย้งกันมาก ค่า Q ต ่าแสดงว่าผู้ตัดสินมี
ความเห็นคลา้ยๆกนัหรือสอดคลอ้งกนัมาก 

2. วิธีของลิเคิรท์ ก าหนดช่วงความรูสึ้กของคนเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดับ คือ เห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ขอ้ความจะเป็นขอ้ความท่ีแสดง
ความรูสึ้กต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทัง้ในทางท่ีดี (ทางบวก) และในทางท่ีไม่ดี (ทางลบ) และมีจ านวนพอๆกนั 
ขอ้ความเหล่านีอ้าจมีประมาณ 18-20 ขอ้ความ การก าหนดน า้หนกัคะแนนการตอบแต่ละตวัเลือก 
กระท าภายหลงัจากท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลมาแลว้ การสรา้งมาตราวัดเจตคติตามวิธีของ      ลิเคิรท์ มี
ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาทัศนคติของใครท่ีมีต่อ    
ส่ิงใด 

2.2 ใหค้วามหมายของเจตคติต่อส่ิงท่ีจะศึกษานั้นใหแ้จ่มชดั เพื่อใหท้ราบว่า
ส่ิงท่ีเป็นประเด็นท่ีจะวดันัน้ประกอบดว้ยคณุลกัษณะใดบา้ง 

2.3 สรา้งขอ้ความให้ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีส าคัญๆของส่ิงท่ีจะศึกษาให้
ครบถว้นทุกแง่มุมและตอ้งมีขอ้ความท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการท่ีเมื่อน าไป
วิเคราะหแ์ลว้ เหลือจ านวนขอ้ความท่ีตอ้งการ 

ตวัอย่างขอ้ความทางบวก เช่น 
วิชาฟิสิกสท์ าใหค้นฉลาด 

ตวัอย่างขอ้ความทางลบ เช่น 
วิชาฟิสิกสเ์ป็นวิชาท่ีเรียนยากกว่าวิชาอื่น 
2.4 ตรวจขอ้ความท่ีสรา้งขึน้ซึ่งท าไดโ้ดยผูส้รา้งขอ้ความเองและน าไปใหผู้ม้ี

ความรูใ้นเรื่องนั้นๆตรวจสอบโดยพิจารณาในเรื่องของความครบถว้นของคุณลักษณะของส่ิงท่ี
ศึกษาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ตลอดจนลักษณะการตอบกับข้อความท่ีสร้างว่า
สอดคลอ้งกบัหรือไม่เพียงใด เช่น พิจารณาว่า ควรจะใหต้อบว่า เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หรือ ชอบมากท่ีสุด ชอบมาก ปานกลาง ชอบนอ้ย ชอบนอ้ยท่ีสดุ 
เป็นตน้ 
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2.5 ท าการทดลองขั้นต้นก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง โดยการน าข้อความท่ีได้
ตรวจสอบแลว้ ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างจ านวนหน่ึง เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความ
และภาษาท่ีใช้อีกครั้งหน่ึงและเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเท่ียงตรง อ านาจ
จ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติทัง้ชดุดว้ย 

2.6 ก าหนดการใหค้ะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือกโดยทั่วไปท่ีนิยมใช ้คือ 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 4 3 2 1 (หรือ 4 3 2 1 0) ส าหรบัขอ้ความทางบวกและ 1 2 3 4 5 (หรือ 0 1 
2 3 4) ส าหรบัขอ้ความทางลบ ซึ่งการก าหนดแบบนีเ้รียกว่า Arbitrary weighting method  

3. วิธีการวดัเจตคติโดยความหมายทางภาษา (วิธีของออสกูด) ใชค้ าคณุศพัทม์า
อธิบายความหมายของส่ิงเรา้ โดยมีคณุสมบติัตรงขา้มกนัเป็นขัว้ของมาตราวัด ค าคณุศพัทท่ี์ใชใ้น
การอธิบายคณุลกัษณะของส่ิงเรา้ สามารถอธิบายได ้3 รูปแบบ คือ 

3.1 องคป์ระกอบดา้นการประเมินค่า (Evaluative factor) เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีแสดงออกดา้นคณุค่า ค าคณุศพัทท่ี์ใชอ้ธิบาย เช่น ดี - ชั่ว จริง - เท็จ ฉลาด - โง่ สวย - น่าเกลียด 
เป็นตน้ 

3.2 องคป์ระกอบดา้นศักยภาพ (Potential factor) เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดง
ถึง ก าลงั อ านาจ เช่น แข็งแรง – อ่อนแอ หนกั – เบา หนา – บาง หยาบ – ละเอียด เป็นตน้ 

3.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรม (Activity factor) เป็นคุณศัพท์ท่ีแสดงถึง
ลกัษณะกิจกรรมต่างๆ เช่น ชา้ – เร็ว เฉ่ือยชา – กระตือรือรน้ เป็นตน้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติ ผู้วิจัยได้ก าหนดและออกแบบ
เครื่องมือวัดเจตคติในลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดค่า
ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีการของลิเคิรท์ คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นครูผูส้อน ดา้นกิจกรรมการสอนและดา้น
บรรยากาศในการเรียน จ านวน 20 ขอ้ 

4.5 การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคต ิ
ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543, น. 298-330) กล่าวว่า เครื่องมือในการวัด

เจตคติควรมีคณุภาพดี การหาคณุภาพเครื่องมือไม่นิยมหาค่าความยากง่าย เพราะส่วนใหญ่ ไม่มี
ค าตอบถูกหรือผิดเด่นชัดมีแต่ค าตอบเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย โดยมีระดับความรูสึ้กต่อเน่ืองกัน
ส่วนใหญ่จะหาค่าความเท่ียงตรง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น ดงันี ้



  55 

1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือวัดท่ีสามารถวดัใน
ส่ิงท่ีต้องการวัดได้ วัดได้อย่างยุติธรรม ชอบด้วยเหตุผล แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา ความเท่ียงตรงตามโครงสรา้งและความเท่ียงตรงตามเกณฑส์มัพนัธ์ 

2. ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index) หมายถึง ความสามารถในการแยก
ลกัษณะคน 2 กลุ่มได ้นั่นคือ แยกคนท่ีมีคณุลกัษณะนัน้สูงกบัคนท่ีมีคุณลักษณะนั้นต ่าได ้การวัด
อ านาจจ าแนกมีหลายแบบ ขึน้อยู่กับธรรมชาติของคะแนนท่ีไดจ้ากขอ้สอบนั้นๆซึ่งท่ีนิยมวัดดา้น
ความรูสึ้กมีดงันี ้

2.1 ดัชนีพอยทไ์บซีเรียล ดัชนีแบบนีเ้ป็นลักษณะสหพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 
ตัวแปรหรือคะแนน 2 กลุ่มนั่นเอง แต่มีขอ้ตกลงว่า คะแนนกลุ่มหน่ึงเป็นแบบค่าต่อเน่ือง อีกกลุ่ม
หน่ึงเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง มี 2 กลุ่ม เช่น ใช่-ไม่ใช่ หรือ ถกู-ผิด 

2.2 ดชันีสหสมัพนัธเ์พียรส์นั เน่ืองจากมีขอ้ตกลงว่า กรณีตวัเลือกเป็นคะแนน
แบบช่วงเท่ากัน เช่น 1,2,3 หรือ 1,2,3,4 หรือมากกว่านั้นก็ได ้ดา้นคะแนนมากมักจะเป็นลักษณะ
เห็นด้วยอย่างมาก เมื่อมีผู้ตอบเลือกตัวเลือกท่ีมีคะแนนมาก ย่อมได้คะแนนรวมมากด้วย หรือ
ผูต้อบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนนอ้ย ย่อมไดค้ะแนนรวมนอ้ยดว้ย ลกัษณะของคะแนน 2 อย่าง
ขึน้ลงตามกนั แสดงว่าขอ้นัน้จ าแนกได ้

2.3 อ านาจจ าแนกจากการทดสอบที ใชใ้นกรณีคะแนนแสดงความรูสึ้กแต่ละ
ข้อมีมากกว่า 1 คะแนน แต่ละข้อควรให้คะแนนเหมือนๆกัน นั่นคือถ้า 3 ก็คะแนน 3 เหมือนกัน
หมด ถา้ขอ้ละ 5 คะแนนก็ให ้5 คะแนนเหมือนกนัหมด โดยหลกัการคือ พยายามหาความแตกต่าง
ของคะแนนกลุ่มท่ีไดค้ะแนนสงูกบักลุ่มไดค้ะแนนต ่า ว่าท าขอ้นัน้ๆ ไดค้ะแนนเป็นไปตามสภาพเป็น
จริงหรือไม่ ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสงูควรท าขอ้นัน้ไดค้ะแนนสงู ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่าควรท าขอ้นั้นไดค้ะแนน
ต ่า ถา้แบบนีค้วามแตกต่างของคะแนนเฉล่ียกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าจะต่างกัน ขอ้นั้นถือว่าจ าแนกคน
ได ้แต่ในทางปฏิบัติคะแนนกลุ่มสงูกบักลุ่มต ่าอาจไม่แตกต่างกันหรือนยักลับกันคือกลุ่มต ่าอาจสูง
กว่ากลุ่มสงู ถา้ในกรณีอ านาจจ าแนกจะใชไ้ม่ได ้

หลกัในการหาอ านาจจ าแนกแบบ t-test ท าตามขัน้ตอนดงันี ้
2.3.1 สรา้งขอ้สอบและเอาไปทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง แลว้น ามา

ตรวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้แต่ละคน จนครบทกุขอ้ รวมคะแนนของแต่ละคนไว ้
2.3.2 เรียงคะแนนแต่ละคนจากมากไปหานอ้ยหรือจากนอ้ยไปหามากก็

ได ้แลว้ตดั 25 เปอรเ์ซ็นตบ์น และ 25 เปอรเ์ซ็นตล่์าง 
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2.3.3 การวิเคราะหข์อ้แต่ละขอ้ จะตอ้งหาดูว่าขอ้นั้นมีกลุ่มสูงไดค้ะแนน
แต่ละตวัเลือกกี่คนและกลุ่มต ่าไดค้ะแนนแต่ละตวัเลือกในขอ้เดียวกนันัน้กี่คน  

2.3.4 แต่ละข้อหาคะแนนเฉล่ียของกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า หาคะแนน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า 

2.3.5 ใชสู้ตร t-test ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียสอง
กลุ่ม 

2.3.6 ค่า t ท่ีควรยอมรับคือ 1.75 ถ้าค านวณค่าใดเท่ากับค่ามาตรฐาน
หรือเกณฑห์รือสงูกว่า ถือว่าขอ้นัน้มีอ  านาจจ าแนกใชไ้ด ้แต่ถา้ค่า t นอ้ยกว่าเกณฑแ์ปลว่าใชไ้ม่ได ้
ตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง ในกรณีค่า t เป็นลบ (-) และถึงค่าตัวเลขจะสูงกว่าเกณฑ ์แต่ก็ถือว่าใชไ้ม่ได้
เหมือนกนัเพราะจะเป็นผลกลบักนั คือ กลุ่มสงูไดค้ะแนนต ่า แต่กลุ่มต ่าไดค้ะแนนสงู 

2.4 การหาอ านาจจ าแนกรวมทัง้ฉบับ การหาอ านาจจ าแนกแต่ละข้อท าให้
เราสามารถแกไ้ขปรบัปรุงขอ้สอบแต่ละขอ้ได้ ขอ้ใดไม่ดีไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด สามารถตัดทิง้หรือ
ปรบัปรุงทดลองใหม่ได ้เป็นการดีอีกแบบหน่ึง แต่กรณีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้สอบรีบด่วนหรือมีค าถาม
ว่าขอ้สอบทัง้ฉบบัมีค่าอ านาจจ าแนกเป็นเท่าใด สามารถหาทัง้ฉบบัเพื่อตอบค าถามได้ 

3. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความแน่นอน คงเสน้คงวา ซึ่งเป็นดัชนีท่ี
ชีใ้ห้เห็นว่า คะแนนของคนคนหน่ึง ถ้าสอบข้อสอบฉบับเดิมหลายครั้ง ได้คะแนนเหมือนเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง การหาความเชื่อมั่นสามารถหาไดด้งัต่อไปนี ้

3.1 แบบสอบซ า้ หมายความว่า สอบวัดความรูสึ้กของกลุ่มหน่ึงครัง้แรกแลว้ 
เวน้ระยะเวลาพอเหมาะสมแลว้น าแบบทดสอบชดุเดิมไปสอบกลุ่มหรือคนเดิมอีกครัง้หน่ึง เพื่อจะดู
ว่าคนคนเดิมสอบสองครัง้ คะแนนจะเหมือนเดิมหรือไม่ ถา้ขอ้สอบดีจริง ความรูสึ้กของคนเดียวกัน
ต่อส่ิงหน่ึง ในระยะเวลาไม่นานมักจเหมือนเดิม ดังนั้น คะแนนน่าจะเท่าเดิม การหาสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นแบบนี ้ตอ้งใชส้หสัมพนัธ์แบบเพียรส์ัน หรือ Product Moment Correlation (PM) จะ
ไดค้ะแนนแบบต่อเน่ือง 2 ชดุ 

3.2 แบบทดสอบคู่ขนาน จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเกณฑเ์หล่านี ้วดัเป้าเดียวกนั มี
ความยากง่ายหรือสดัส่วนของการตอบไดค้ะแนนแต่ละแบบทดสอบพอๆกนั มีความแปรปรวนจาก
คะแนนการวดัพอๆกนัและถา้เป็นขอ้สอบท่ีวัดองคป์ระกอบเดียวกันหลายๆขอ้ เมื่อแบบทดสอบทัง้ 
2 ฉบบั เป็นคู่ขนานกนั ถา้ตอ้งการหาความเชื่อมั่นสามารถน าไปสอบกลุ่มเดียวกนัทัง้ 2 ฉบบั แลว้
ตรวจใหค้ะแนนฉบับ ก และ ฉบับ ข จ าแนกว่า คนท่ี 1 ไดค้ะแนนฉบับ ก เท่าไหร่และได้ฉบับ ข 
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เท่าไร คนท่ี 2 และคนต่อๆไปท าแบบเดียวกนั ต่อจากนัน้น ามาหาสหสมัพนัธแ์บบ PM ในวิธีท่ี 1 ค่า
สหสมัพนัธข์องคะแนนฉบบั ก และ ฉบบั ข เรียกว่าเป็นความเชื่อมั่นได ้ 

3.3 แบบหาความคงเสน้คงวาภายใน การหาความเชื่อมั่นแบบนี ้สอบเพียง
ครัง้เดียวสามารถหาการกระจายของแต่ละขอ้ว่าเป็นอย่างไรและหาการกระจายของคะแนนรวม
ทัง้หมดเป็นเท่าไร แลว้น ามาหาความเกี่ยวพันกัน ความเชื่อมั่นท่ีนิยมใชคื้อ สัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบชั (Cronbach) 

จากค าจ ากัดความข้างต้น ผู้วิจัยหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ 
ดังนี ้หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านพิจารณาความเท่ียงตรง หาค่า
อ านาจจ าแนกจากการทดสอบค่า t และหาความเชื่อมั่นของแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกสท์ัง้ฉบบั
จากสมัประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบชั (Cronbach)  

4.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับเจตคต ิ
เกริก ศักด์ิสุภาพ (2556, น. 114-119) ได้ศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียน

การสอนท่ีเนน้ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส ์(PECA) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2 มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์
หลังการทดลองในภาพรวมและรายด้านทุกดา้นสูงกว่าก่อนทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ยกเวน้ในดา้นเนือ้หาท่ีแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและ
เมื่อเทียบกับเกณฑท่ี์ก าหนด คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลอง 1และกลุ่มทดลอง 2 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 

นพคุณ แดงคุณ (2552, น. 57-58) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิทยาศาสตรโ์ดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ เร่ือง รา่งกายมนษุย ์ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละเจตคติต่อวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จุไรรัตน์ สอนสีดา (2560, น. 21-37) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้7 ขั้น ร่วมกับกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาตามเทคนิคของโพลยาท่ีมีต่อมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร ์ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาและเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า มโนทัศนท์างวิทยาศาสตร ์ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาและเจต
คติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
7 ขัน้ รว่มกบักระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาตามเทคนิคของโพลยาหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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หทัยา โรจนว์ิรตัน ์ (2559, น. 105-108) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน การคิดวิเคราะหแ์ละเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค  STAD ก่อนเรียนและหลังเรียนและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  70 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก ่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชลบุรี “สขุบท” ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า  เจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ (7E) รว่มกบัเทคนิค STAD 
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคติข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบ
คน้พบ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ สามารถส่งเสริมเจตคติใหก้บันกัเรียนได ้
เน่ืองจากการเรียนรูแ้บบค้นพบ เป็นการเรียนรูท่ี้เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้ค้นคว้าหา
ค าตอบดว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบติัจนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีซึ่งเป็นการสรา้งใหน้ักเรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อรายวิชามากขึน้ นอกจากนีย้งัสามารถส่งเสริมความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาได ้
 
5. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเคลือ่นท่ีแนวตรง 

5.1 ผลการเรียนรู้การเคลื่อนที่แนวตรง 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2560, น. 191) ก าหนดผลการ

เรียนรู ้เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ดังนี ้ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่ง การ
กระจัด ความเร็วและความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟ
และสมการ รวมทัง้ทดลองหาค่าความเรง่โนม้ถ่วงของโลกและค านวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

5.2 สาระส าคัญ ต าแหน่ง ระยะทางและการกระจัด 
นักการศึกษา  (นิรันดร์ สุวรัตน์ , 2553, น.  72-73; สถาบันส่ง เสริมการสอน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, น. 37-42) กล่าวว่า ในการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุในแนวเสน้ตรง ต าแหน่งของวัตถุและจุดอา้งอิงจะอยู่บนแนวเสน้ตรงเดียวกัน อาจจะใชเ้สน้
จ านวนในการบอกต าแหน่ง โดยให ้จดุ 0 เป็นต าแหน่งอา้งอิง แลว้ใหต้ าแหน่งท่ีอยู่ทางขวามือของ
จุดอา้งอิง (0) มีระยะห่างจากจุดอา้งอิงเป็นบวก (+) และต าแหน่งท่ีอยู่ทางซา้ยมือของจดุอา้งอิง 
(0) มีระยะห่างจากจดุอา้งอิงเป็นลบ (-) เช่น 
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จากภาพประกอบ 3 จะไดว้่า รถคันท่ี 1 อยู่ ณ ต าแหน่ง -20 หน่วย เมื่อเทียบกบั 
0 และรถคนัท่ี 2 อยู่ ณ ต าแหน่ง +30 หน่วย เมื่อเทียบกบั 0 

ระยะทาง หมายถึง ความยาวของเส้นทางท่ีวัตถุนั้นเคล่ือนท่ีได้ โดยวัดจาก
จุดเริ่มตน้ไปจนถึงจดุสุดทา้ย ระยะทาง เป็นปริมาณสเกลาร ์มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียวไม่ตอ้งบ่ง
บอกทิศทาง มีหน่วยเป็นเมตร (m) ใชส้ญัลกัษณ ์“ S ” 

การกระจัด หมายถึง เวกเตอร์ท่ีลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการ

เคล่ือนท่ี เป็นปริมาณเวกเตอร ์มีหน่วยเป็น เมตร (m) ใช้สัญลักษณ ์“ S⃑ ” การกระจัดหาไดจ้าก
เสน้ตรงท่ีเขียนหัวลูกศรก ากับโดยลากจากจุดเริ่มตน้ไปยังจุดสุดทา้ยของการเคล่ือนท่ี ความยาว
ของเสน้ตรงแทนขนาดของการกระจดัและทิศท่ีหวัลกูศรชีจ้ะแทนทิศของการกระจดั 

5.3 สาระส าคัญอัตราเรว็ ความเร็วและความเร่ง 
นักการศึกษา (นิรันดร์ สุว รัตน์, 2553, น.  76-84; สถาบันส่ง เสริมการสอน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, น. 44-60) กล่าวถึง อัตราเร็ว ความเร็ว
และความเรง่ ดงันี ้

อัตราเร็วเฉล่ีย (vav) หมายถึง ระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีได้ในหน่ึงหน่วยเวลา 
(ในช่วงเวลาหน่ึงท่ีพิจารณาเท่านัน้) เขียนสมการไดเ้ป็น 

vav = 
s

t
 

อัตราเร็วขณะใดขณะหน่ึง คืออัตราเร็ว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งหมายถึง 
ระยะทางท่ีวตัถเุคล่ือนท่ีไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา เมื่อช่วงเวลาท่ีเคล่ือนท่ีนอ้ยมากๆ 

ความเร็วเฉล่ีย (v⃑av) หมายถึง การกระจดัของวตัถุท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหน่วยเวลา 

(ในช่วงเวลาท่ีพิจารณาเท่านัน้) เขียนสมการไดเ้ป็น 

    v⃑av = 
s⃑

t
 

ภาพประกอบ 3 แสดงต าแหน่งอา้งอิงของรถ 

1 2 
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ความเร็วขณะใดขณะหน่ึง คือ ความเร็ว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงหรือความเร็วท่ีจดุ
ใดจดุหน่ึง ซึ่งหมายถึง การกระจดัท่ีวตัถเุคล่ือนท่ีไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา เมื่อช่วงเวลาท่ีเคล่ือนท่ีนอ้ย
มากๆ 

ความเร่ง หมายถึง อัตราการเปล่ียนแปลงความเร็วหรือความเร็วท่ีเปล่ียนแปลง

ไปในหน่ึงหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร ์มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2 ใชส้ญัลกัษณ ์ a⃑ 

ความเรง่ =  
ความเร็วที่เปล่ียนแปลงไป 

ช่วงเวลาที่เปล่ียนความเร็ว 
 , a⃑ =  V⃑2- V⃑1

t2 -t1
 

การหาอตัราเร็วเฉล่ียโดยใชเ้ครื่องเคาะสญัญาณเวลา เครื่องเคาะสญัญาณเวลา
เป็นท่ีบันทึกจุดบนแถบกระดาษเพื่อหาอัตราเร็วของวัตถุเมื่อดึง แถบกระดาษท่ีสอดใต้กระดาษ
คารบ์อนจะเกิดจุดบนกระดาษ จุดเหล่านีจ้ะช่วยใหท้ราบระยะทางและเวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ี
เพราะเวลาระหว่างจุด 2 จุดท่ีเรียงกัน (1 ช่วงจุด) เท่ากับ 1/50  วินาที ขอ้มูลเวลาและระยะทาง
เหล่านัน้จะน ามาใชห้าอตัราเร็วเฉล่ีย สามารถหาอตัราเร็วเฉล่ียและอตัราเร็วขณะหน่ึงไดด้งันี ้

อตัราเร็วเฉล่ีย (vav) หาไดจ้าก การวดัระยะทางแลว้น าไปหารกบัช่วงเวลาของการ
เคล่ือนท่ี มีหน่วยเป็น m/s 

อัตราเร็วขณะใดขณะหน่ึง หาได้จากอัตราเร็วเฉล่ียระหว่าง 2 ช่วงจุด ซึ่งจุดท่ี
ตอ้งการนัน้อยู่กึ่งกลางของช่วงเวลานัน้มีหน่วยเป็น m/s 

5.4 สาระส าคัญ กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรง 
นักการศึกษา (นิรันดร์ สุวรัตน์ , 2553, น.  89-98; สถาบันส่ง เสริมการสอน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, น. 63-75) กล่าวถึง กราฟการเคล่ือนท่ี
แนวตรง ดงันี ้ 

ความสมัพนัธข์องกราฟการกระจดักบัเวลา ( s – t ) 
กราฟ s กับ t สามารถน ามาหาค่าระยะทางกับการกระจดัในช่วงเวลาต่างๆ

ได ้นอกจากนัน้ยงัหาค่าอตัราเร็วเฉล่ียและความเร็วเฉล่ียไดจ้ากความชนั (slope) 
ความสมัพนัธข์องกราฟความเร็วกบัเวลา ( v – t ) 

กราฟ v กับ t สามารถน ามาหาค่าความเร่งเฉล่ียได้จากความชัน (slope) 
และหาการกระจดัไดจ้ากพืน้ท่ีใตก้ราฟ 

ความสมัพนัธข์องกราฟความเรง่กบัเวลา ( a – t ) 
กราฟ a กบั t สามารถน ามาหาค่าความเร็วเฉล่ียไดจ้ากพืน้ท่ีใตก้ราฟ 
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ภาพประกอบ 4 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างความเร็วกบัเวลา 

5.5 สาระส าคัญ สมการส าหรับการเคลื่อนทีแ่นวตรง 
นักการศึกษา (นิรันดร์ สุวรัตน์, 2553, น. 102-103; สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, น. 81-86) กล่าวถึง สมการส าหรบัการ
เคล่ือนท่ีแนวตรง ดงันี ้ 

วัตถุมีการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งคงตัว ถา้วัตถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเริ่มตน้ (u) 
หลังเวลาผ่านไป t วินาที ความเร็วเปล่ียนเป็น v เมื่อน ามาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกบัเวลาจะได ้ดงัภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 

m = 
y2  - y1

x2  - x1
 

 

a = 
v2 - v1

t2 - t1
 

 

a = 
v - u

 t
 

จะได ้  v = u + at   ____________ (1) 
จากภาพสามารถหาสมการของระยะทางของการเคล่ือนดว้ยความเร่งคงตัว ได้

จากพืน้ท่ีใตก้ราฟนี ้เน่ืองจากพืน้ท่ีใตก้ราฟระหว่างความเร็วกบัเวลาคือระยะทางท่ีวตัถเุคล่ือนท่ีได้ 
 

พืน้ท่ีใตก้ราฟ = พืน้ท่ีรูปส่ีเหล่ียมคางหม ู

พืน้ท่ีใตก้ราฟ = 
1

2
 x สงู x (ผลบวกดา้นคู่ขนาน) 

s     =     
1

2
 x t x (u + v) 
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s   =  (
u+v

2
) t ______________ (2) 

 
น าสมการ (1) แทนในสมการ (2) จะได ้

s   =  ut + 
1

2
at2____________________ (3) 

จากสมการ (1) v = u + at  จะได ้  t  =  
v - u

a
  ดงันัน้น าค่า t ไปแทนในสมการ (2) 

จะได ้

v2 = u2+2as ______________________ (4) 
5.6 สาระส าคัญ การตกแบบเสร ี

นักการศึกษา (นิรันดร์ สุวรัตน์, 2553, น. 119-121; สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , 2561, น. 89) กล่าวถึง การเคล่ือนท่ีแนวด่ิง 
ดงันี ้

วัตถุท่ีอยู่บนพืน้โลกล้วนอยู่ใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีมีทิศพุ่งเข้าสู่
ศูนยก์ลางของโลก แรงโนม้ถ่วงของโลก ท าใหเ้กิดความเร่งส่งผลใหว้ัตถุตกลงสู่พืน้ผิวโลกอย่าง
อิสระ ความเรง่เน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (m/s2) บนพืน้โลก 

ดงันัน้สรุปไดว้่า การเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงภายใตแ้รงดึงดดูของโลก คือ การเคล่ือนท่ี
อย่างอิสระของวตัถุโดยมีความเรง่คงท่ีเท่ากบั Gravitational acceleration (ความเรง่โนม้ถ่วงของ

โลก) (g⃑) มีทิศพุ่งเขา้หาจดุศนูยก์ลางของโลกมีค่าประมาณ 9.8 หรือ 10 m/s
2
 

ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของวตัถภุายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลกมี 3 ลกัษณะ ดงันี ้
ลักษณะท่ี 1 ปล่อยวัตถุลง ความเร็วต้นมีค่าเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาที ค่า

ความเร่งโนม้ถ่วงของโลกมีค่าคงท่ีเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2 มีทิศลง ดังนั้น ความเร็วของวัตถมุี
ค่าเพิ่มมากขึน้จนกระทบพืน้ดิน 

ลักษณะท่ี 2 ปาวัตถุลง ความเร็วต้นมีค่ามากกว่า 0 เมตรต่อวินาที ค่า
ความเร่งโนม้ถ่วงของโลกมีค่าคงท่ีเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2 มีทิศลง ดังนั้น ความเร็วของวัตถมุี
ค่าเพิ่มมากขึน้จนกระทบพืน้ดิน 

ลักษณะท่ี 3 โยนวัตถุขึน้ ความเร็วต้นมีค่ามากกว่า 0 เมตรต่อวินาที ค่า
ความเร่งโนม้ถ่วงของโลกมีค่าคงท่ีเท่ากับ 9.8 เมตรต่อวินาที2 มีทิศลง ดังนั้น ความเร็วของวัตถมุี
ค่าลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดมีค่าเท่ากับศูนย ์หลังจากนั้นวัตถุเคล่ือนท่ีลง ความเร็วมีค่า
เพิ่มมากขึน้จนกระทบพืน้ดิน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยในครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการ
เรียนรู้แบบค้นพบ เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์ฟิสิกส์และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ   
ระยะท่ี 2 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
ระยะท่ี 3 การด าเนินการทดลอง  
ระยะท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลู 

 
ระยะท่ี 1 การเตรียมการ 

ในระยะการเตรียมการ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการพืน้ฐานของ

ชดุกิจกรรมการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ มโนทศันแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์
2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ้ผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการ

เรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรบัปรุง พ.ศ.2560) 
รายวิชาฟิสิกส ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สาระท่ี 6 ฟิสิกส ์เพื่อออกแบบชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
เนน้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ผลการเรียนรูแ้ละสาระการ
เรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์

3. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมและการเรียนรูแ้บบค้นพบเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 
 

ระยะท่ี 2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนว
ตรง 

1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ้ผลการเรียนรูแ้ละขอบเขตของเนือ้หาจากหนังสือ
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรบัปรุง พ.ศ.2560) 



  64 

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรู ้การ
จดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมและการเรียนรูแ้บบคน้พบ 

1.3 ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ จากคู่มือครูและหนังสือ
เรียนวิชาฟิสิกส ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรบัปรุง พ.ศ.2560)
เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง แลว้ก าหนดหวัเร่ืองเพื่อใหท้ราบถึงกิจกรรมที่ท าแต่ละหน่วย ดงันี ้

ชดุท่ี 1 แนวตรงแสนสนกุ 
ชดุท่ี 2 แนวด่ิงหรรษา 

1.4 ด า เ นินการชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน โดยแต่ละชุดกิจกรรมย่อย 
ประกอบดว้ย  

1.4.1 ชื่อกิจกรรม  
1.4.2 ค าน า 
1.4.3 ค าชีแ้จงในการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรู ้ 
1.4.4 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 
1.4.5 ใบความรู ้
1.4.6 กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมมโนทศัน ์  
1.4.7 ใบกิจกรรม 
1.4.8 แบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม 
1.4.9 เอกสารอา้งอิง 

การวิจัยในครัง้นีจ้ดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบ
คน้พบ 4 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้จดุประกายความสนใจ (Engagement) 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจ (Exploration) 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้สืบเสาะคน้หาขอ้มลู (Inquiry and Acquisition) 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้คน้พบและน าไปใช ้(Discovery and Apply) 

ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ แสดงดงัตาราง 6 
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ชุดที ่ กิจกรรม 
เวลาที่ใช้

(คาบ) 

 ทดสอบก่อนเรียน 1 

 

 

 

 

1 

แนวตรงแสนสนุก 

ระยะทางและการกระจัด 

     - กิจกรรม คน้หาขมุทรพัย ์

     - กิจกรรม แยกดีดีมีรางวลั 

อัตราเร็ว ความเร็วและความเรง่ 

     - กจิกรรม คิด จินตนาการ 

     - กจิกรรม คน้หาอตัราเร็วและความเร็ว 

การทดลองหาอัตราเร็วเฉลี่ย 

กราฟการเคลื่อนที่ 

     - กิจกรรม สไลเดอรเ์จา้ปัญหา 

สมการการเคลื่อนที่แนวตรง 

2 

 

 

3 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

แนวดิ่งหรรษา 

การเคลื่อนที่แนวดิ่ง 

     - กิจกรรม ด่ิงพสธุา 

     - กิจกรรม Bingo แนวด่ิง 

การทดลอง ถุงทรายตกเสรี 

2 

 

 

2 

 ทดสอบหลังเรียน 1 

รวม 17 

 
1.5 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบค้นพบท่ีสร้างขึน้เสนอต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ ความ
ครอบคลมุ ความสอดคลอ้งเนือ้หาสาระและกิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนรู ้แลว้น ามาปรบัปรุง
ตามขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย 

ตาราง 6 สรุปการจดักิจกรรมการเรียนรูข้องแต่ละชดุกิจกรรม 
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1.6 น าชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบท่ีปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ย
แลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคณุภาพของชดุกิจกรรม โดยผูเ้ชี่ยวชาญจะเป็นครู
ท่ีมีความช านาญในการสอนวิชาฟิสิกสม์ากกว่า 5 ปี หรือเป็นผูท่ี้มีคณุวุฒิการศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิตท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสอนฟิสิกสพ์ิจารณาความเท่ียงตรงตามเนือ้หา ความชัดเจนและความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใชภ้ายในชดุกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อวิเคราะห์
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็น ดงันี ้

คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าชดุกิจกรรมการเรียนรูน้ัน้มีความสอดคลอ้ง 
คะแนน   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าชดุกิจกรรมการเรียนรูน้ัน้มีความสอดคลอ้งหรือไม่ 
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าชดุกิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ไม่มีความสอดคลอ้ง 

หลงัจากนัน้พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป แต่ถา้ส่วน
ใดมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50 ก็น ามาแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่า ชดุกิจกรรมมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ซึ่งสรุป
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญไดด้งันี ้

1.5.1 ควรตรวจสอบรูปภาพท่ีเป็นกราฟ ตวัเลขในกราฟไม่ชดัเจน 
1.5.2 แบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลาย แต่ค าชีแ้จง

ควรมีความชดัเจนมากขึน้  
1.5.3 พิมพเ์นือ้หาผิดบางจดุ  

1.6 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญและปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้ับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อ าเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน เพื่อปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา ภาษา ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน แลว้น ามาแกไ้ขขอ้บกพร่องก่อนน าไปใชจ้ริง ซึ่งประเด็นท่ีตอ้งปรบัแก ้
คือ โจทยบ์างขอ้ใชภ้าษาท่ีท าใหน้กัเรียนเขา้ใจยากจึงปรบัแกใ้หน้กัเรียนเขา้ใจไดง้่ายยิ่งขึน้ 

2. การสรา้งคู่มือครูผูส้อนชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การจัดการเรียนรูแ้บบค้นพบ 
เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง โดยผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 จัดท าคู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับครูผู้สอน ประกอบด้วย ชื่อ
กิจกรรม ค าน า ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครูผู้สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมมโนทัศน์ แนวการตอบใบกิจกรรม แนวการตอบแบบฝึกหัดท้าย
กิจกรรม เอกสารอา้งอิงและแผนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบจ านวน 7 แผน 



  67 

2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเนือ้หา ภาษาท่ีใชแ้ละกิจกรรมต่างๆในการจดัการเรียนรู ้แลว้น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2.3 น าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจัดการเรียนรูซ้ึ่งผูเ้ชี่ยวชาญจะเป็นครูท่ีมีความช านาญในการสอน
วิชาฟิสิกสม์ากกว่า 5 ปีหรือเป็นผูท่ี้มีคณุวฒุิการศึกษาในระดบัดษุฎีบณัฑิตท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสอน
ฟิสิกส ์โดยประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแผนการจัดการ
เรียนรูอ้ยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.50 ถือว่าแผนการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้มีความ
เหมาะสมในการน าไปใช ้ซึ่งสรุปขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญไดด้งันี ้

2.3.1 ควรปรบัปรุงจดุประสงคก์ารเรียนรูใ้หม้ีความครบถว้นตามเนือ้หา 
2.3.2 เพิ่มเกณฑใ์นการวดัประเมินผลใหค้รบถว้น 

2.4 น าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญและไดป้รบัปรุง
ตามค าแนะน า ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์  
อ าเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 30 คน ผูว้ิจยัพบขอ้บกพรอ่งคือ 1) ระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 2) นกัเรียนมีพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอ์่อน จึงท าให้
การค านวณเป็นไปไดช้า้ ขอ้ดีคือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
การเรียนรูแ้บบค้นพบช่วยส่งเสริมมโนทัศน์และเจตคติของนักเรียน นักเรียนสามารถสรุปองค์
ความรูห้ลงัจากท ากิจกรรมได ้2) ในช่วงการจดักิจกรรมนกัเรียนมีความสนกุสนานและกระตือรือรน้
ในการเรียน ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้บกพรอ่งในดา้นระยะเวลาท่ีไม่เพียงพอมาปรบัปรุงใหเ้กิดความสมบูรณ ์
ก่อนน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างจริงในการด าเนินการวิจยัต่อไป 

3. การสรา้งแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์
แบบทดสอบวดัมโนทัศนฟิ์สิกสเ์ป็นแบบวัดความรูค้วามเขา้ใจก่อนเรียนและหลัง

เรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยขอ้
ค าถามครอบคลุมองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ มโนทัศนเ์ชิงบรรยาย มโนทัศนเ์ชิงทฤษฎีและมโนทศัน์
เชิงความสมัพนัธ ์ซึ่งไดส้รา้งตามขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการสรา้งและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กบัมโนทศันฟิ์สิกสแ์ละการสรา้งแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์
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3.2 วิเคราะห ์หลกัสตูร เนือ้หาและจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
4 เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง เพื่อก าหนดจ านวนข้อของแบบทดสอบและสรา้งตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์(ภาคผนวก ค) 

3.3 สรา้งแบบทดสอบวัดมโนทัศนฟิ์สิกสค์รอบคลุมองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 
มโนทศันเ์ชิงบรรยาย มโนทศันเ์ชิงทฤษฎีและมโนทัศนเ์ชิงความสมัพันธ ์ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวน 40 ขอ้  

3.4 น าแบบทดสอบวัดมโนทัศนฟิ์สิกสท่ี์สรา้งขึน้จ านวน 40 ขอ้ น าเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ ความ
ครอบคลุมและความสอดคลอ้งกับเนือ้หาสาระและชีแ้นะขอ้บกพร่องพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะใน
การแกไ้ข 

3.5 น าแบบทดสอบวัดมโนทัศนฟิ์สิกสท่ี์ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความชัดเจนของขอ้ค าถาม ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญ
จะเป็นครูท่ีมีความช านาญในการสอนวิชาฟิสิกสม์ากกว่า 5 ปี หรือเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสอนฟิสิกส ์เพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้(IOC) ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

+1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้สอบนัน้มีความสอดคลอ้ง  
+0 เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้สอบนัน้มีความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้ง 
- 1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้สอบนัน้ไม่มีความสอดคลอ้ง 

ซึ่งพิจารณาค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ซึ่งไดค่้า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
จากนั้นผูว้ิจัยด าเนินการแกไ้ขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งสรุปขอ้เสนอแนะได้
ดงันี ้

3.5.1 ขอ้ค าถามบางขอ้มีความซ า้ซอ้นกนั  
3.5.2 ขอ้ค าถามบางขอ้ยงัไม่ครอบคลมุมโนทศันน์ัน้ๆ 

3.6 น าแบบทดสอบวดัมโนทัศนฟิ์สิกส ์เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ท่ีผ่านการ
ตรวจและแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั้ง แล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหเ้รียบรอ้ย 

3.7 น าแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกสท่ี์ปรบัปรุงเรียบรอ้ยแลว้จ านวน 40 ขอ้
ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน    
บางปะหนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 40 คน 
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3.8 น าแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกสม์าตรวจใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑก์ารให้
คะแนน ดงันี ้

คะแนน 1 คะแนน ส าหรบัขอ้ท่ีตอบถกู 
คะแนน 0 คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 

ค าตอบ 
3.9 วิเคราะหค์ะแนนรายขอ้เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชส้ตูรแบบง่ายในการแบ่งกลุ่มสงู กลุ่มต ่าเป็น 50% แลว้คดัเลือก
ขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย ตัง้แต่ 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จ านวน 
20 ขอ้ ซึ่งแบบทดสอบท่ีคัดเลือกมามีค่าความยากง่าย ตัง้แต่ 0.30 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
ตัง้แต่ 0.24 - 0.65 

3.10 น าแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกสม์าหาความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัโดยใช้สูตร 
KR-20 ของคเูดอร ์ริชารด์สนั (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543, น.197-198)  ไดค่้าความ
เชื่อมั่น 0.88 

เมื่อไดผ้ลการวิเคราะหค์ุณภาพเรียบรอ้ยแลว้ ไดแ้บบทดสอบวัดมโนทัศน์ฟิสิกสท่ี์มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น มโนทัศนเ์ชิงบรรยาย 3 ขอ้ ซึ่ง 
มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี 5 ขอ้ และมโนทศันเ์ชิงความสมัพนัธ ์12 ขอ้ ซึ่งทกุมโนทศันค์รอบคลุม เนือ้หา/
สาระการเรียนรู ้เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรงครบถว้น และน าไปใชว้ดัผลการเรียนรูข้องกลุ่มตวัอย่าง
โดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4. การสรา้งแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์
แบบวดัเจตคติท่ีใชเ้ป็นแบบวดัความรูสึ้กนึกคิด ความคิดเห็นของนกัเรียนทัง้ดา้น

บวกและดา้นลบท่ีมีต่อวิชาฟิสิกสว์ัดจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นเนือ้หา ดา้นครูผูส้อน ดา้น
กิจกรรมการสอนและด้านบรรยากาศในการเรียน ซึ่งวัดจากแบบวัดเจตคติต่อวิชาฟิสิกสช์นิด
มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการวดัของลิเคอรท์ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จ านวน 20 ขอ้ ซึ่งไดส้รา้งตามขัน้ตอน ดงันี ้

4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการสรา้งและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กบัเจตคติและการสรา้งแบบวดัเจตคติ 

4.2 ด าเนินการสรา้งแบบวดัเจตคติท่ีแสดงความรูสึ้กนึกคิด ความคิดเห็นของ
นักเรียนทัง้ดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อวิชาฟิสิกส ์วัดจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเนือ้หา 
2) ดา้นครูผูส้อน 3) ดา้นกิจกรรมการสอน และ 4) ดา้นบรรยากาศในการเรียน ซึ่งแบบวัดเจตคติ
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ต่อวิชาฟิสิกสเ์ป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการวัดของลิเคอรท์  5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ดา้นละ 10 ขอ้ รวมจ านวน 40 ขอ้ 

ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบของแบบวดัเจตคติกรณีขอ้ความเชิงบวก 
พิจารณาตามขอ้ก าหนด ดงันี ้

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  ระดบัคะแนน 5 คะแนน 
เห็นดว้ย   ระดบัคะแนน 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   ระดบัคะแนน 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  ระดบัคะแนน 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ระดบัคะแนน 1 คะแนน 

ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบของแบบวัดเจตคติกรณีขอ้ความเชิงลบ 
พิจารณาตามขอ้ก าหนด ดงันี ้

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  ระดบัคะแนน 1 คะแนน 
เห็นดว้ย   ระดบัคะแนน 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   ระดบัคะแนน 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  ระดบัคะแนน 4 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ระดบัคะแนน 5 คะแนน 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายระดับเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2554, น. 121) แสดงไดด้งันี ้

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลความว่า เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลความว่า เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลความว่า ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลความว่า ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลความว่า ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4.3 น าแบบวัดเจตคติต่อวิชาฟิสิกสท่ี์สรา้งขึน้ น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หา ความชัดเจนของภาษา แลว้น ามาปรบัปรุง
ตามค าแนะน า 

4.4 น าแบบวัดเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ไปตรวจคุณภาพหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านประเมิน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะเป็นครูท่ีมีความ
ช านาญในการสอนวิชาฟิสิกสม์ากกว่า 5 ปี หรือเป็นผูท่ี้มีคณุวุฒิการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิตท่ี
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ตาราง 7 แสดงการจดัท าเครื่องมือส าหรบัการวิจยั 

เกี่ยวขอ้งกบัการสอนฟิสิกส ์ซึ่งไดค่้า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
แกไ้ขแบบวดัเจตคติตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ   

4.5 น าแบบวัดเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ท่ีได้หลังจากการปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบางปะหัน อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 40 คน
เพื่อวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัเจตคติเป็นรายขอ้ โดยใชร้อ้ยละ 25 ของกลุ่มสงูและ
กลุ่มต ่าโดยการทดสอบค่า t โดยเลือกขอ้ท่ีมีค่า t ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป จ านวน 20 ขอ้ ซึ่งแบบวดัเจต
คติท่ีคดัเลือกมามีค่า t ตัง้แต่ 2.77 – 15.54 

4.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติต่อวิชาฟิสิกสท์ัง้ฉบบัโดยใชว้ิธีการ
หาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งไดค่้าความเชื่อมั่นทัง้
ฉบบั เท่ากบั 0.96 

เมื่อไดผ้ลการวิเคราะห์คุณภาพเรียบรอ้ยแลว้ ไดแ้บบวัดเจตคติท่ีมีคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยวัดจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นเนือ้หา ดา้นครูผูส้อน ดา้นกิจกรรม
การสอนและดา้นบรรยากาศในการเรียนดา้นละ 5 ขอ้ รวมทัง้หมด 20 ขอ้ ซึ่งน าไปใชว้ัดผลการ
เรียนรูข้องกลุ่มตวัอย่างโดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 
 
 
เคร่ืองมือ วัตถุประสงค ์ ลักษณะ การตรวจสอบคุณภาพ 

1. ชดุ

กิจกรรม

การเรียนรู ้

เพื่อใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 

4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบางปะ

หนั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561  1 หอ้งเรียน จ านวน 32 

คน  

เป็นชดุกิจกรรม

การเรียนรูท่ี้เนน้

การเรียนรูแ้บบ

คน้พบ จ านวน 2 

ชดุกิจกรรมซึ่งแต่

ละชดุกิจกรรมมี

กิจกรรมย่อยต่างๆ 

ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ไดค่้าระหว่าง  0.80 – 1.00 
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ตาราง 7 (ต่อ)  

 

เคร่ืองมือ วัตถุประสงค ์ ลักษณะ การตรวจสอบคุณภาพ 

2. แผน 

การจดัการ

เรียนรู ้

เพื่อใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 

โรงเรียนบางปะหนั ภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2561  1 

หอ้งเรียน จ านวน 32 คน  

เป็นแผนการ

จดัการเรียนรูท่ี้เนน้

การจดัการเรียนรู้

แบบคน้พบ 

จ านวน 7 แผน 

เร่ือง การเคล่ือนท่ี

แนวตรง  

ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ไดค่้าระหว่าง  0.60 – 1.00 

3.แบบ 

ทดสอบวดั

มโนทศัน์

ทางฟิสิกส ์

เพื่อใชว้ดัมโนทศันฟิ์สิกสข์อง

นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร ์โรงเรียนบางปะ

หนั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561 1 หอ้งเรียน จ านวน 32 

คน 

เป็นแบบทดสอบ

วดัมโนทศันฟิ์สิกส์

แบบปรนยั จ านวน 

20 ขอ้ แบ่ง

ออกเป็น มโนทศัน์

เชิงบรรยาย 3 ขอ้  

มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี 

5 ขอ้ และมโนทศัน์

เชิงความสมัพนัธ ์

12 ขอ้ 

- ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน

ตรวจสอบความเท่ียงตรงไดค่้า

ระหว่าง  0.80 – 1.00 

- วิเคราะหค์ะแนนรายขอ้เพื่อหา

ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ

จ าแนกซึ่งมีค่าความยากง่าย 

ตัง้แต่ 0.30 – 0.80 และค่า

อ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.24 - 

0.65 และวิเคราะหห์าความ

เชื่อมั่นทัง้ฉบบัไดค่้าความ

เชื่อมั่น 0.88 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

 

เคร่ืองมือ วัตถุประสงค ์ ลักษณะ การตรวจสอบคุณภาพ 

4. แบบวดั 

เจตคติต่อ

วิชาฟิสิกส ์

เพื่อใชว้ดัเจตคติต่อฟิสิกสข์อง

นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร ์โรงเรียนบางปะ

หนั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดั 

พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2561 

1 หอ้งเรียน จ านวน 32 คน 

เป็นแบบวดัเจตคติ

ท่ีเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าตาม

วิธีการวดัของ

ลิเคอรท์ 5 ระดบั 

คือ เห็นดว้ยอย่าง

ยิ่ง เห็นดว้ย  

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย

อย่างยิ่ง วดัจาก

องคป์ระกอบ 4 

ดา้น คือ ดา้น

เนือ้หา ดา้น

ครูผูส้อน ดา้น

กิจกรรมการสอน

และดา้น

บรรยากาศในการ

เรียน จ านวน 20 

ขอ้ 

- ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน

ตรวจสอบความเท่ียงตรงไดค่้า

ระหว่าง 0.60 – 1.00 

- วิเคราะหห์าค่า t ของแบบวดั

เจตคติรายขอ้โดยใชร้อ้ยละ 25 

ของกลุ่มสงูและกลุ่มต ่าซึ่งแบบ

วดัมีค่า t ตัง้แต่ 2.77 – 15.54 

- วิเคราะหห์าความเชือ่มั่นของ

แบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกสท์ัง้

ฉบบัโดยใชว้ิธีการหาค่า

สมัประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค ซึ่งไดค่้าความเชือ่มั่น

ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.96 
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ระยะท่ี 3 การด าเนินการทดลอง  
ประชากร 

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 10 หอ้งเรียน จ านวน 390 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์โรงเรียน

บางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 1 
หอ้งเรียน จ านวน 32 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 17 

คาบ คาบละ 50 นาที 
เนือ้หาที่ใช้ในงานวิจัย 

เนื ้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment Design) โดยใชแ้บบแผนการ

ทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design ดงัตาราง 8 
 

 
สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 

E แทน กลุ่มตวัอย่าง 
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 
X แทน การจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบ

คน้พบ 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

E T1 X T2 

ตาราง 8 แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
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ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดงันี ้ 

1. ก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) กับ
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างเป็นรายบุคคลดว้ยแบบทดสอบวัดมโนทัศนฟิ์สิกสแ์ละแบบวัดเจตคติต่อวิชา
ฟิสิกส ์

2. ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรูก้บักลุ่มตวัอย่างดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้
การเรียนรูแ้บบคน้พบตามแผนการจดัการเรียนรู ้เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง เป็นเวลา 17 คาบ  

3. เมื่อสิน้สุดการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับ
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกสแ์ละแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์ 

4. หลังจากนั้น น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ฟิสิกสแ์ละ
แบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกสม์าท าการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
ระยะท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัครัง้นี ้ใชส้ถิติดงันี ้
1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
2.1 ใชส้ถิติ t-test for dependent samples เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนฟิ์สิกส์

และเจตคติต่อวิชาฟิสิกสก์่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการ
เรียนรูแ้บบคน้พบ  

2.2 ใชส้ถิติ t-test for one samples เปรียบเทียบคะแนนมโนทัศนฟิ์สิกสห์ลังการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบเมื่อเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด
(รอ้ยละ 60) และเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบเมื่อเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 
ตอนท่ี 2 ผลการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบท่ีส่งผลต่อ    มโน

ทศันแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์ดงันี ้
2.1 การเปรียบเทียบมโนทัศนฟิ์สิกสข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและ

หลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรูแ้บบค้นพบ เรื่อง การ
เคล่ือนท่ีแนวตรง 

2.2 การเปรียบเทียบมโนทัศนฟิ์สิกสข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลังไดร้บั
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนว
ตรงกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

2.3 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อน
และหลังไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การ
เคล่ือนท่ีแนวตรง 

2.4 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลัง
ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ี
แนวตรงกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) 

 
สัญลักษณท่ี์ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

การวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ก า หนด
สญัลกัษณต่์างๆ มาใชแ้ทนความหมาย ดงัต่อไปนี ้ 
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n   แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  

x ̅  แทน  คะแนนเฉล่ีย (Mean)  
S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
t  แทน การทดสอบสถิติ 
*  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 

 
ตอนท่ี 1 ผลการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรูแ้บบค้นพบ 

จากการน าชดุกิจกรรมเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้ง
เชิงเนือ้หา โดยใชแ้บบประเมินวดัดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เป็นเกณฑใ์นการประเมิน พบว่าชุด
กิจกรรมมีค่าดชันีความสอดคลอ้งดงัตาราง 9 

 
 

ประเด็นการพจิารณา IOC แปลผล 

1. ดา้นจดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
     1.1 เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องชดุ
กิจกรรม 
     1.2 เนือ้หาสาระมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั      
     1.3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องชดุกิจกรรม             

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

2. ดา้นเนือ้หาสาระการเรียนรู ้
     2.1 ปริมาณเนือ้หามีความเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีก าหนดให้ 
     2.2 ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาการเรียน 
     2.3 เนือ้หามีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการสอน 
     2.4 ล าดบัของเนือ้หามีความเหมาะสมต่อการเรียน 
     2.5 ภาพประกอบมีความเหมาะสม น่าสนใจ 
     2.6 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน 
     2.7 เนือ้หามีความกระชบั ครอบคลมุเนือ้หา มีความน่าสนใจ 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.80 
0.80 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

ตาราง 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ประเด็นการพจิารณา IOC แปลผล 

     2.8 ชดุกิจกรรมมีการก าหนดจดุประสงคแ์ละวิธีการใชช้ดุการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างชดัเจน 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 

3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
     3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ 
     3.2 ล าดบัเนือ้หามีล าดบัขัน้ตอนต่อเน่ือง 
     3.3 กิจกรรมในชดุกิจกรรม มีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีสอน 
     3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัระดบันกัเรียน 
     3.5 กิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3.6 กิจกรรมการเรียนรูเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 
     3.7 ในกิจกรรมการเรียนรู ้นกัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการฝึก
แกปั้ญหา ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละส่งเสริมความ
รอบรู ้

 
0.80 
1.00 
1.00 
0.80 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

4. การน าไปใช ้
     4.1 ชดุกิจกรรมการเรียนท่ีเนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เหมาะสม
ต่อการน าไปใชส้ าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
     4.2 ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ มีความ
สะดวกต่อการน าไปใช ้ส าหรบัครูผูส้อน 
     4.3 ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ สามารถ
ฝึกทกัษะการเรียนรูแ้ละสามารถใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง 
     4.4 มีวิธีการอธิบายการใชช้ดุใหก้บันกัเรียนอย่างชดัเจน 
นกัเรียนสามารถน าไปใชเ้รียนได ้

 
0.80 

 
1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
สอดคลอ้ง 

 
 

สอดคลอ้ง 

 
 



  79 

จากตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้จะเห็นว่า ชุดกิจกรรม
การเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้สรา้งขึน้มีจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง เนือ้หาสาระการเรียนรู ้กิจกรรม
การเรียนการสอนและการน าไปใช ้ เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง เมื่อ
น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่า 
นกัเรียนสามารถด าเนินการตามขัน้ตอนในชดุกิจกรรมการเรียนรูไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
 
ตอนท่ี 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบท่ี
ส่งผลต่อมโนทัศนแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์

2.1 การเปรียบเทียบมโนทศันฟิ์สิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัไดร้บั
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนว
ตรง 

 

มโนทัศนฟิ์สิกส ์ n df 
ก่อน หลัง 

t p 
  x ̅        S.D.    x ̅         S.D.   

1. มโนทศันเ์ชิงบรรยาย (3) 32 31 1.53     0.76 2.06     0.67 3.16** 0.00 

2. มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี (5) 32 31 1.06     1.11 3.31     0.90 11.21** 0.00 

3. มโนทศันเ์ชิง 

ความสมัพนัธ ์(12) 

32 31 3.84     1.82 7.97     1.62 12.53** 0.00 

ภาพรวม 32 31 6.41     2.59     13.34   2.32 15.61** 0.00 

**p<.01 

จากตาราง 10 พบว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้น
การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีคะแนนเฉล่ียมโนทัศนฟิ์สิกสใ์นภาพรวมและ
รายดา้น คือ มโนทศันเ์ชิงบรรยาย มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี มโนทศันเ์ชิงความสมัพันธ ์หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตาราง 10 เปรียบเทียบมโนทศันฟิ์สิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 กอ่นและหลงัไดร้บัการ   
   จดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
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2.2 การเปรียบเทียบมโนทัศน์ฟิสิกสข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง
กบัเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

 

มโนทัศนฟิ์สิกส ์ n df 
หลัง 

t p เกณฑ ์
   x ̅         S.D.   

1. มโนทศันเ์ชิงบรรยาย 32 31  2.06      0.67 2.22* 0.02 
1.8 

(รอ้ยละ 60) 

2. มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี 32 31  3.31      0.90 1.97* 0.03 
3 

(รอ้ยละ 60) 

3. มโนทศันเ์ชิง

ความสมัพนัธ ์
32 31  7.97      1.61 2.69* 0.01 

7.2 

(รอ้ยละ 60) 

ภาพรวม 32 31 13.34     2.32 3.27** 0.00 
12 

(รอ้ยละ 60) 

**p<.01 , *p<.05 

 

จากตาราง 11 พบว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้น
การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีคะแนนเฉล่ียมโนทัศนฟิ์สิกสใ์นภาพรวม หลัง
เรียนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และรายดา้น คือ มโนทศันเ์ชิง
บรรยาย มโนทัศนเ์ชิงทฤษฎี มโนทัศนเ์ชิงความสัมพนัธ์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตาราง 11 เปรียบเทียบมโนทศันฟิ์สิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู ้  
   โดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรงกบัเกณฑท่ี์ 
   ก าหนด (รอ้ยละ 60) 
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2.3 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลัง
ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ี
แนวตรง 

 

เจตคตติ่อวิชาฟิสิกส ์ n df 
ก่อน หลัง 

t p 
x ̅        S.D.   x ̅       S.D. 

1. เนือ้หา 32 31 3.61     0.49 4.18     0.31 6.60** 0.00 

2. ครูผูส้อน 32 31 4.07     0.38 4.65     0.29 6.46** 0.00 

3. กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

32 31 3.62     0.57 4.20     0.47 7.05** 0.00 

4. บรรยากาศในการเรียน 32 31 3.73     0.56 4.29     0.50 5.99** 0.00 

ภาพรวม 32 31 3.76     0.35 4.31     0.28 8.91** 0.00 

**p<.01 
 

จากตาราง 12 พบว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้น
การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อวิชาฟิสิกสใ์นภาพรวม
และรายดา้น คือ ดา้นเนือ้หา ดา้นครูผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นบรรยากาศในการ
เรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 
 
 
 

ตาราง 12 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัไดร้บั 
   การจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
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2.4 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง
กบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) 

 

เจตคตติ่อวิชาฟิสิกส ์ n df 
หลัง 

t p เกณฑ ์
   x ̅         S.D. 

1. เนือ้หา 32 31  4.18       0.31 12.41** 0.00 3.50 

2. ครูผูส้อน 32 31  4.65       0.29 22.64** 0.00 3.50 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 32 31  4.20       0.47 8.51** 0.00 3.50 

4. บรรยากาศในการเรียน 32 31  4.29       0.50 9.02** 0.00 3.50 

ภาพรวม 32 31  4.31       0.28 16.38** 0.00 3.50 

**p<.01 

 

จากตาราง 13 พบว่า นกัเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้น
การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อวิชาฟิสิกสใ์นภาพรวม
และรายดา้น คือ ดา้นเนือ้หา ดา้นครูผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นบรรยากาศในการ
เรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
 
 
 
 

ตาราง 13 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดร้บัการจดัการ 
   เรียนรูโ้ดยใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรงกบั 
   เกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) 



  83 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 
เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อศึกษามโนทัศนฟิ์สิกสข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรู้
แบบคน้พบ 3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อชดุกิจกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ โดยมีสมมติฐานการวิจยั 
ดงันี ้ 

1. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีมโนทศันฟิ์สิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีมโนทศันห์ลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

3. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

4. นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ
มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) 

แบบแผนท่ีใชใ้นการวิจยันี ้ คือ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ โรงเรียนบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ใชร้ะยะเวลาทดลองจ านวน 17 คาบ คาบละ 50 นาที (รวมทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
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1. ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบท่ีผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ผลการ
เรียนรูท่ี้คาดหวงั เนือ้หาสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนการสอน การน าไปใชแ้ละส่วนประกอบ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเรียนรูอ้ยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 

2. แผนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบท่ีผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูก้ับจุดปะสงค์การเรียนรู ้ผลการ
เรียนรูท่ี้คาดหวัง เนือ้หา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการวดัผล ประเมินผล อยู่ระหว่าง 
0.60 – 1.00  

3. แบบทดสอบวดัมโนทัศนฟิ์สิกส ์เป็นแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนเรียนและหลงั
เรียนเรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบปรนัย 4 
ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยขอ้ค าถามครอบคลมุองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ มโนทศันเ์ชิงบรรยาย 
มโนทัศนเ์ชิงทฤษฎีและมโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.24 – 
0.65 มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.88 

4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีการวดัของลิเคิรท์ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่าง
ยิ่ง จ านวน 20 ขอ้ วดัจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเนือ้หา 2) ดา้นครูผูส้อน 3) ดา้นกิจกรรม
การสอน 4) ดา้นบรรยากาศในการเรียน มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 
ทดสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้การทดสอบค่า t  มีค่า t อยู่ระหว่าง 2.77 – 15.54 มีค่า
ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96 

สถิติพืน้ฐานท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ 1) ใช้ t-test for Dependent Samples เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบมีมโนทัศฟิสิกสแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ใช ้t-test for One Samples เพื่อตรวจสอบว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการ
เรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ มีมโนทัศนฟิ์สิกส์หลังสูงกว่าเกณฑท่ี์
ก าหนดรอ้ยละ 60 และเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) 
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สรุปผลการวจิัย 
ตอนท่ี 1 ผลการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

จากการน าชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรูแ้บบค้นพบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หา โดยใชแ้บบวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Consistency , IOC) เป็นเกณฑใ์นการประเมิน พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งมีค่าสงูกว่า 0.50 แสดงว่าชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้สรา้ง
ขึน้มีจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง เนือ้หาสาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการน าไปใช ้เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน 

ตอนท่ี 2 ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการจัดการเรียนรูแ้บบค้นพบท่ีส่งผลต่อ
มโนทศันแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์ดงันี ้

2.1 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรู้
แบบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีคะแนนมโนทัศนฟิ์สิกสใ์นภาพรวมและรายดา้น คือ มโน
ทศันเ์ชิงบรรยาย มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี มโนทศันเ์ชิงความสัมพันธ ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.2 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรู้
แบบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีมโนทศันฟิ์สิกสใ์นภาพรวม หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 
60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และรายด้าน คือ มโนทัศน์เชิงบรรยาย มโนทัศน์เชิง
ทฤษฎี มโนทัศนเ์ชิงความสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ  60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

2.3 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรู้
แบบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสใ์นภาพรวมและรายดา้น คือ ดา้น
เนือ้หา ดา้นครูผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นบรรยากาศในการเรียน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.4 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรู้
แบบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสใ์นภาพรวมและรายดา้น คือ ดา้น
เนือ้หา ดา้นครูผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นบรรยากาศในการเรียนหลังเรียนสงูกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาในครัง้นีพ้บว่า ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การ

เคล่ือนท่ีแนวตรง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ สามารถส่งเสริมมโนทัศนฟิ์สิกสแ์ละเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบค้นพบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ เน่ืองจากในการสรา้งชุดกิจกรรมมีการสรา้งอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็น
ตอน อีกทั้งมีองค์ประกอบครบถ้วน โดยเนื้อหา กิจกรรรมต่างๆ ใบความรู้ ใบกิจกรรมและ
แบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งครบถว้นทกุองคป์ระกอบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพคณุ แดงคุณ 
(2552, น. 56-58) ซึ่งไดศึ้กษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละเจตคติต่อวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์พบว่า ชุด
กิจกรรมท่ีสร้างขึน้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งผลให้ นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรูแ้บบ
คน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีมโนทัศนฟิ์สิกสท์ัง้ภาพรวมและรายดา้นหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ มโนทศันฟิ์สิกสใ์นภาพรวม หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์
รอ้ยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และรายดา้นหลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจาก ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบค้นพบ 
เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง ในการจัดการเรียนรูม้ีการจดัเป็นล าดับขั้นตอนอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
เป็นระบบ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ผูว้ิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชุดกิจกรรม ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมท่ี 1 แนว
ตรงแสนสนุก และ ชุดกิจกรรมท่ี 2 แนวด่ิงหรรษา ซึ่งแต่ละชุดกิจกรรมจะมีกิจกรรมย่อยท่ีนักเรียน
สามารถศึกษาหาความรู้ท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและให้
ค าปรึกษา ซึ่งนักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ไดล้งมือปฏิบัติกิจกรรมดว้ยตนเองร่วมกับ
เพื่อนๆในชัน้เรียน นกัเรียนเกิดการเรียนรูต้ามจุดประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวคิด
ของ สุวิทย ์มูลค า (2551, น. 10) ท่ีกล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี
รวบรวมส่ือ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูจ้ากการจัดกิจกรรมท่ี
เกิดจากประสบการณจ์ริงตามจดุประสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส่งผลใหช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบสามารถท าใหน้ักเรียนมีมโนทศันฟิ์สิกสท่ี์ดีขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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สุรศักด์ิ แซ่เตียว (2549, น. 64) ท่ีไดท้ าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกสข์องนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชชุ้ดกิจกรรมฟิสิกส ์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อรวดี ศรีบัว (2558, น. 
141-155) ท่ีไดท้ าการศึกษามโนทัศน ์เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
เรียนดว้ยวัฏจักรการเรียนรู ้7 ขั้น เสริมดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้เสริมดว้ยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร ์มีมโนทศันห์ลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 การจัดการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ ด าเนินการตามขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 จดุประกายความสนใจ
(Engagement) เป็นขัน้ตอนท่ีสรา้งความรูสึ้กอยากรูอ้ยากเรียน โดยครูผูส้อนกระตุน้และเรา้ความ
สนใจของนักเรียนใหส้นใจท่ีจะศึกษา ซึ่งครูผูส้อนมีการตัง้ค าถามจากเหตุการณใ์นชีวิตประจ าวนั 
เปิดคลิปวิดีโอ มีการสาธิตก่อนเขา้สู่บทเรียน เป็นไปตามแนวคิดของ สรุางค ์โคว้ตระกูล (2553, น.
280) ท่ีกล่าวว่า ความอยากรูอ้ยากเห็นท าให้มนุษย์สนใจใคร่รูส่ิ้งใหม่อยู่เสมอ ซึ่งจะสามารถ
กระตุ้นการเรียนรูไ้ด้ดี  ขั้นท่ี 2 ส ารวจ (Exploration) เป็นขั้นท่ีมุ่งให้นักเรียนได้รับความรูท่ี้เป็น
หลักการ ทฤษฎี โดยครูผูส้อนให้นักเรียนศึกษาหาความรูจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น ใบกิจกรรม 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต ขั้นท่ี 3 สืบเสาะค้นหาข้อมูล (Inquiry and Acquisition) เป็นขั้นท่ี
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบัติดว้ยตนเองจากการท ากิจกรรมต่างๆในชดุกิจกรรมการเรียนรู ้มีการท าการ
ทดลอง ระดมสมองกนัภายในกลุ่ม รว่มกนัคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกันภายในกลุ่ม เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ เป็นไปตามแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2547, น.12) ท่ีกล่าวว่า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ป็นกระบวนการส าคญัเพราะยิ่งมีการแลกเปลี่ยนกบับุคคลอื่นมากเท่าไรก็จะยิ่ง
เข้าใจมากยิ่งขึน้และขั้นท่ี 4 ค้นพบและน าไปใช้ (Discovery and Apply) เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนให้
นักเรียนน าเสนอข้อค้นพบท่ีได้จากการท ากิจกรรมในขั้นท่ี 3 มาแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับนักเรียน
ภายในชั้นเรียนและสรุปองคค์วามรูท่ี้ไดเ้ป็นแผนผังมโนทศันใ์นใบกิจกรรม การท่ีนักเรียนสามารถ
สรุปความรูอ้อกมาเป็นแผนผังมโนทัศน์ได้แสดงว่านักเรียนมีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นๆ เป็นไปตาม
แนวคิดของ สุวิทย ์มูลค า (2549, น.81) ท่ีกล่าวว่า นักเรียนท่ีสามารถสรุป อธิบาย สรุปเหตุการณ์
ใดๆจากความรูค้วามเขา้ใจของนักเรียนเป็นค าพูดของนักเรียนเอง มิใช่เป็นลักษณะการท่องจ า
ขอ้ความหรือค าจ ากดัจากทฤษฎี นั่นแสดงว่านกัเรียนคนนั้นเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นๆแลว้ 
พรอ้มทัง้น าความรูไ้ปใชใ้นการท าแบบฝึกหดัท่ีเป็นการประยุกตก์บัเหตุการณใ์นชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ ประมวล ศิริผันแกว้ (2543, น.54) ท่ีกล่าวว่า เมื่อนักเรียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหลากหลายท่ีนักเรียนไดล้งมือปฏิบัติดว้ยตนเองหรือจากความร่วมมือจากเพื่อนภายใน
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กลุ่ม การเรียนรูด้ังกล่าวเป็นการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ นกัเรียนเป็นผูส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง
ดว้ยความเขา้ใจของตนเอง ซึ่งองคค์วามรูห้รือมโนทศันท่ี์ไดจ้ะอยู่ในความทรงจ าไดน้าน  ซึ่งจากท่ี
กล่าวมาจะเห็นว่าการจดัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบเป็นการ
จัดการเรียนรูท่ี้เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ละท ากิจกรรมต่างๆในชดุกิจกรรม
และสามารถคน้พบองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นไปตามแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย ์(2542, น. 
158-159) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรูแ้บบคน้พบเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรูแ้บบสืบเสาะท่ีเนน้นักเรียน
เป็นส าคัญ นักเรียนสามารถคน้หาค าตอบหรือความรูด้ว้ยตนเองและการจัดการเรียนการสอนจะ
กระตุน้ใหน้กัเรียนพฒันาตนเองอย่างเต็มท่ีและคน้พบองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองและการเรียนรูแ้บบ
ค้นพบท าให้มโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียนลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Basman 
Tompo (2016, p. 5676-5686) ท่ีได้ท าการศึกษาการเรียนรู้แบบค้นพบเพื่อลดความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การเรียนรู้
แบบคน้พบสามารถท าใหม้โนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาลดลง 

3. นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบ
คน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสท์ัง้ภาพรวมและรายดา้นหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด (3.50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เน่ืองจาก ชุด
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบมีเนือ้หาท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย ชดุกิจกรรมมีความเป็น
ระบบ เป็นขัน้ตอน ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนท าใหน้กัเรียนมีความสนใจและเขา้ใจมาก
ขึน้ กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรูด้้วยตนเองอย่างแทจ้ริง 
ส่งผลใหน้ักเรียนมีความรูสึ้กท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร ์เป็นไปตามแนวคิดของ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2546, น. 149) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู ้นกัเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือรน้ในการเรียนเป็นอย่างดี มีความรูสึ้กท่ีดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร ์ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เป็นชดุกิจกรรมที่เนน้นกัเรียน
เป็นส าคัญให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมซึ่งในชุดกิจกรรมมีกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
ไม่ใช่ฟังบรรยายจากครูผูส้อนเพียงอย่างเดียวและยงัเนน้ใหน้กัเรียนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง จึง
ท าใหน้ักเรียนไม่รูสึ้กเบื่อ เน่ืองจากไดป้ฏิบัติกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ส่งผลใหน้ักเรียนชอบ
วิชาฟิสิกส ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไสว บรรณาลยั (2547, น. 90) ท่ีไดท้ าการศึกษาผลการสอน
ท่ีเนน้นักเรียนเป็นส าคัญท่ีมีต่อเจตคติวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
นกัเรียนมีเจตคติต่อวิชาฟิสิกสห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรูแ้บบค้นพบแต่ละขั้นตอน
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นักเรียนไดท้ ากิจกรรมต่างๆโดยลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เช่น กิจกรรมในรูปแบบของเกม กิจกรรม
ในรูปแบบของการทดลอง เป็นตน้ เมื่อนักเรียนไดท้ ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ครูผูส้อนจะมีการ
เสริมแรงโดยการให้รางวัล ซึ่งนักเรียนมีความชื่นชอบและสนุกกับการท ากิจกรรม  เป็นไปตาม
แนวคิดของ Wonganutrohd (2010, p.266) ท่ีกล่าวว่า การเสริมแรงแก่นกัเรียนจะท าใหน้ักเรียนมี
เจตคติต่อการเรียนเพิ่มขึน้ นอกจากนีเ้มื่อนักเรียนไดล้งมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนก็จะมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึน้ มีความสนุกท่ีได้ท ากิจกรรมต้องการท่ีจะค้นคว้าหาค าตอบดว้ย
ตนเอง ส่งผลใหเ้จตคติต่อวิชาสูงขึน้ เป็นไปตามแนวคิดของ Allport (1967, p. 3) ท่ีกล่าวว่า เจต
คติไม่ไดม้ีมาแต่ก าเนิดแต่เกิดไดจ้ากประสบการณข์องแต่ละบุคคลและเกิดจากการเรียนรู ้และ
สอดคลอ้งกับ สุวัฒก ์นิยมคา้ (2531, น. 45) ท่ีกล่าวว่าเมื่อนักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนอย่างจริงจัง ไดล้งมือปฏิบัติจนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีจะเป็นการสรา้งใหน้ักเรียนมี
เจตคติต่อรายวิชามากขึน้ นอกจากนกัเรียนสามารถสรา้งองคค์วามรูจ้ากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ
ดว้ยตนเองแลว้นกัเรียนยงัมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนองคค์วามรูก้บัเพื่อนในชั้นเรียน โดยครูผูส้อนเป็น
เพียงผูใ้หค้ าแนะน า ท าใหน้กัเรียนอยากท่ีจะเรียนรู ้ ไม่รูสึ้กกดดนั จึงเกิดเป็นเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา 
เป็นไปตามแนวคิดของ Kolesnik (1970) ท่ีกล่าวว่า เจตคติของบุคคลจะพฒันาไดเ้กิดจากบุคคลมี
โอกาสท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งจากงานวิจัยของผูว้ิจัยพบว่ามโนทัศนฟิ์สิกสข์องนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงส่งผลใหเ้จตคติต่อวิชาฟิสิกสข์องนักเรียนสูงไปดว้ย เน่ืองจาก การ
พัฒนาเจตคติต่อวิชาเรียน มักจะมีความสัมพันธ์ในด้านบวกกับผลการเรียนในด้านต่างๆ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพคณุ แดงคณุ (2552, น. 57-58) ท่ีไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดร้บัการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์เรื่อง ร่างกายมนุษย ์พบว่า นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้
ดว้ยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรม์ีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการเรียนรู้แบบ
คน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง นกัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม 
สามารถคน้พบองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สนกุสนานในการท ากิจกรรม มีความกระตือรือรน้ในการ
เรียนรูม้ากขึน้ ซึ่งครูผูส้อนกับนักเรียนไดม้ีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีรว่มกนั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ มารุต 
พัฒผล (2546, น. 90-91)  ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคญัและคณุลกัษณะของครูกบัความสขุในการเรียนของนกัเรียน พบว่า การจดัการเรียนการสอน
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ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีความสัมพันธ์กับความสุขในการเรียนของนักเรียน ซึ่งเห็นได้จากผล
สะทอ้นความคิดเห็นของนกัเรียน ดงันี ้

“ หนูสามารถเขา้ใจเกี่ยวกับฟิสิกสม์ากขึน้และรูสึ้กดีท่ีสามารถท าแบบฝึกหัดไดด้ว้ย
ตนเอง” 

นกัเรียนคนท่ี 1  
 
“ ผมไดร้บัความรูใ้นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย สามารถส่ือเนือ้หาออกมาไดดี้ ” 

นกัเรียนคนท่ี 2 

 
“ ผมสนุกกับการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดร้บัความรูเ้พิ่มเติมมากมาย ไดฝึ้กการ

สืบคน้ขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ต” 
นกัเรียนคนท่ี 3 

 
“ ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้นือ้หาอ่านเขา้ใจง่าย สะดวกในการน ามาใชใ้นการเรียน ท า

ใหดิ้ฉันไม่เสียเวลามานั่งจดอะไรเยอะแยะ” 
นกัเรียนคนท่ี 4 

 
“ ครูผูส้อนใหค้ าแนะน าในการท ากิจกรรมไดเ้ป็นอย่างดี ดแูลนกัเรียนทกุคนและหาก

นกัเรียนไม่เขา้ใจก็จะอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งดีมากๆ” 
นกัเรียนคนท่ี 5 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าวจิัยไปใช้ 
1.1 การน าชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนว

ตรง ไปใช ้ก่อนน าไปใชต้อ้งศึกษารายละเอียดของชดุกิจกรรมการเรียนรูล่้วงหนา้อย่างละเอียดเพื่อ
เตรียมความพรอ้มในการจดัการเรียนรู ้

1.2 ครูผูส้อนตอ้งอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมใหช้ัดเจน ก่อนใหน้กัเรียนท ากิจกรรม
เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจตรงกนัพรอ้มทัง้คอยใหค้ าแนะน าและค าปรกึษากบันกัเรียนในการท ากิจกรรม
แต่ละขัน้ตอน คอยแกไ้ขปัญหา รวมถึงตอบขอ้สงสยัของนกัเรียน 
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1.3 การจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ีเนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ นกัเรียน
จะลงมือท ากิจกรรมต่างๆและตอ้งคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน้เวลาในการจดักิจกรรมจึงใช้
ค่อนขา้งมาก ครูผูส้อนควรมีการวางแผนการท ากิจกรรมใหม้ีความเหมาะสมกบัเวลา 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
2.1 การวิจัยครัง้นีม้ีการศึกษามโนทัศน์หลังการจัดการเรียนรูเ้พียงครัง้เดียว จึงควร

วดัประเมินผลเพื่อดพูฒันาการของนกัเรียนในช่วงเวลาต่างๆ โดยศึกษาความคงทนของมโนทศัน ์
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกจาก มโนทัศน์และเจตคติ เช่น ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ทกัษะการท างานเป็นทีม เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ข  
       ตัวอย่างแบบทดสอบที่ใช้ในงานวจิัย 

1. ตวัอย่างแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์

2. ตวัอย่างแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดมโนทัศนฟิ์สิกส ์เร่ือง การเคลื่อนที่แนวตรง 
 

ค าชีแ้จง   

1. แบบทดสอบวดัมโนทศันนี์ม้ีลกัษณะเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ เวลา 60 นาที 

2. เขียน ชื่อ – นามสกุล ชัน้ เลขท่ี วิชาท่ีสอบ วนัท่ีสอบ ดว้ยปากกาลงในกระดาษค าตอบ  

3. ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถกูตอ้งเพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

4. หากตอ้งการเปล่ียนตวัเลือกใหม่ ตอ้งลบค าตอบเดิมใหส้ะอาดแลว้จึงเลือกตวัเลือกใหม่ 
   
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม มโนทัศน ์

1. ขอ้ใดต่อไปนีก้ล่าวถึง ความเรง่ ไดถ้กูตอ้ง  

    ก. เป็นปริมาณเวกเตอร ์มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที 

    ข. เป็นปริมาณสเกลาร ์มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที 

    ค. เป็นปรมิาณสเกลาร ์มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 

    ง. เป็นปริมาณเวกเตอร ์มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 

เฉลย ข้อ ง 

มโนทศันเ์ชิง

บรรยาย 

2. จุดท่ีปรากฏบนแถบกระดาษจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาภาพใดท่ีแสดงว่าวัตถุ

เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วลดลง  

    ก.      

    ข.  

    ค.      

    ง.  

เฉลย ข้อ ข 

มโนทศันเ์ชิง

ทฤษฎี 

3. รถคนัหน่ึงก าลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง แลว้เบรกเพื่อจอดในเวลา 

12 วินาที อยากทราบว่ารถเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางเท่าใดก่อนหยดุ 

    ก. 72 เมตร  ข. 84 เมตร          ค. 120 เมตร  ง. 240 เมตร 

เฉลย ข้อ ค 

มโนทศันเ์ชิง

ความสมัพนัธ ์
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ตัวอย่างแบบวัดเจตคตติ่อวิชาฟิสิกส ์

ค าชีแ้จง 

1. แบบวดัเจตคตินีม้ีจ  านวน 20 ขอ้  

2. ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัความ

คิดเห็นของนกัเรียน 

ข้อ

ที ่

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

เห็น

ด้วย 

ปาน

กลาง 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างย่ิง 

         ด้านเนือ้หา 

00 วิชาฟิสิกสเ์ป็นวิชาท่ีสามารถน าไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้

     

00 วิชาฟิสิกสท์ าใหส้ามารถคน้พบความรูแ้ละส่ิง

ใหม่ๆอยู่เสมอ 

     

          ด้านครูผูส้อน 

00 ครูผูส้อนมีการตัง้ค าถามเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียน

สามารถคน้ควา้หาค าตอบได ้

     

00 ครูผูส้อนมีความพรอ้มท่ีจะจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

     

          ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

00 กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ เรา้ความ

สนใจนกัเรียนไดดี้ ไม่น่าเบื่อ 

     

00 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลใหน้กัเรียน

เขา้ใจเนือ้หาท่ีเรียนมากขึน้ 
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ข้อ

ที ่

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

เห็น

ด้วย 

ปาน

กลาง 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างย่ิง 

              ด้านบรรยากาศในการเรียน 

00 หอ้งเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ สะอาดเรียบรอ้ย 

เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

     

00 ในหอ้งเรียนมีหนงัสือ ต ารา ใหน้กัเรียนคน้ควา้

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  105 

 

 
 

 
ภาคผนวก ค 

การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดมโนทัศนฟิ์สิกส ์แบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์ 
ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้และตารางวิเคราะหแ์บบทดสอบวดัมโนทัศนฟิ์สิกส์ 
      ตาราง 14 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

                     รายขอ้ของแบบทดสอบวดัมโนทัศนฟิ์สิกส ์

      ตาราง 15 แสดงคะแนนมโนทัศนฟิ์สิกสก์่อนและหลงัเรียนดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้น 

                     การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

      ตาราง 16 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และค่า t ของแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์

      ตาราง 17 แสดงคะแนนเจตคติต่อวิชาฟิสิกสก์่อนและหลงัเรียนดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรู  ้

                     ท่ีเนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

      ตาราง 18 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบโดย 

                     ผูเ้ชี่ยวชาญ 

      ตาราง 19 แสดงตารางวิเคราะหแ์บบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. แบบทดสอบวัดมโนทัศนฟิ์สิกส ์

 

ข้อ 

ที่ 

ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC 
ผลการ

ประเมิน 

ค่าความ 

ยากง่าย  

ค่าอ านาจ

จ าแนก  
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.70 0.33 

2 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.75 0.35 

3 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.80 0.26 

4 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.68 0.44 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.55 0.24 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.53 0.41 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.68 0.65 

8 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.75 0.56 

9 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.68 0.55 

10 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.50 0.37 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.48 0.55 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.65 0.47 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.30 0.31 

14 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.33 0.52 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.45 0.29 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.36 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.60 0.32 
 

ตาราง 14 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ของ   
     แบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์
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ข้อ 

ที่ 

ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC 
ผลการ

ประเมิน 

ค่าความ 

ยากง่าย  

ค่าอ านาจ

จ าแนก 
1 2 3 4 5 

18 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.68 0.44 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.60 0.46 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.53 0.52 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัมโนทศันฟิ์สิกส ์เท่ากบั 0.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 14 (ต่อ) 
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ตาราง 15 แสดงคะแนนมโนทศันฟิ์สิกสก์่อนและหลงัเรียนดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การ 

     เรียนรูแ้บบคน้พบ 

 

 

คน

ที่ 

คะแนนมโนทัศนฟิ์สิกส ์

มโนทศันเ์ชิงบรรยาย 

(3 คะแนน) 

มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี 

(5 คะแนน) 

มโนทศันเ์ชิง

ความสมัพนัธ ์

(12 คะแนน) 

มโนทศันฟิ์สิกส ์

(20 คะแนน) 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 2 1 1 4 7 8 10 13 

2 2 1 4 5 6 8 12 14 

3 2 2 2 4 4 8 8 14 

4 1 3 1 3 6 10 8 16 

5 1 2 0 4 1 11 2 17 

6 1 2 2 2 6 8 9 12 

7 0 2 1 4 1 7 2 13 

8 1 2 2 4 6 8 8 14 

9 2 3 0 3 3 8 5 14 

10 1 3 1 2 3 8 5 13 

11 2 3 0 5 5 10 7 18 

12 2 3 1 4 7 11 10 18 

13 2 2 0 3 3 7 5 12 

14 1 2 1 3 5 8 7 13 

15 1 3 1 4 5 8 7 15 

16 2 2 0 3 3 6 5 11 

17 3 2 2 3 2 7 7 12 
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ตาราง 15 (ต่อ)  

คน

ที่ 

คะแนนมโนทัศนฟิ์สิกส ์

มโนทศันเ์ชิงบรรยาย 

(3 คะแนน) 

มโนทศันเ์ชิงทฤษฎี 

(5 คะแนน) 

มโนทศันเ์ชิง

ความสมัพนัธ ์

(12 คะแนน) 

มโนทศันฟิ์สิกส ์

(20 คะแนน) 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

18 2 2 0 3 2 5 4 10 

19 2 3 2 3 2 7 6 13 

20 3 3 0 3 4 6 7 12 

21 1 1 0 4 3 9 4 14 

22 1 2 1 2 2 8 4 12 

23 1 2 2 4 4 9 7 15 

24 1 1 1 2 3 7 5 10 

25 0 2 0 3 5 6 5 11 

26 1 1 1 2 4 9 6 12 

27 2 2 4 5 7 12 13 19 

28 2 2 0 3 3 6 5 11 

29 2 1 2 4 3 9 7 14 

30 1 2 0 2 1 6 2 10 

31 1 2 0 3 5 7 6 12 

32 3 2 2 3 2 8 7 13 
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2. แบบวัดเจตคตติ่อวิชาฟิสิกส ์
 

ข้อ 

ที่ 

ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC 
ผลการ

ประเมิน 

อ านาจ

จ าแนก (t) 

ค่า  

p-value  
1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1 เนือ้หา 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

5 

5 

5 

3 

0.80 

1.00 

1.00 

1.00 

0.60 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

2.80 

4.50 

4.30 

3.36 

3.93 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ด้านที่ 2 ครูผู้สอน 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

4 

4 

5 

1.00 

1.00 

0.80 

0.80 

1.00 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

6.71 

4.50 

5.16 

3.37 

5.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ด้านที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

4 

5 

1.00 

1.00 

1.00 

0.80 

1.00 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

3.64 

5.35 

5.70 

15.54 

6.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

ตาราง 16 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และค่า t ของแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์ 
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ข้อ 

ที่ 

ผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC 
ผลการ

ประเมิน 

อ านาจ

จ าแนก (t) 

ค่า  

p-value  
1 2 3 4 5 

ด้านที่ 4 ด้านบรรยากาศในการเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

3 

5 

5 

4 

1.00 

0.60 

1.00 

1.00 

0.80 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 

7.26 

2.77 

8.05 

4.10 

6.08 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัเจตคติต่อวิชาฟิสิกส ์เท่ากบั 0.96 

* ขอ้ค าถามท่ีใชไ้ด ้หมายถึง ขอ้ค าถามท่ีมีค่า t มากกว่า 1.75 ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 16 (ต่อ) 
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ตาราง 17 แสดงคะแนนเจตคติต่อวิชาฟิสิกสก์่อนและหลงัเรียนดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ 
     การเรียนรูแ้บบคน้พบ 
 

 

คน

ที่ 

คะแนนเจตคตติ่อวิชาฟิสิกส ์(5 คะแนน) 

ดา้นเนือ้หา ดา้นครูผูส้อน 
ดา้นกิจกรรมการ

สอน 

ดา้นบรรยากาศ

ในการเรียน 

เจตคติต่อวิชา

ฟิสิกส ์

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 3.4 4.2 3.6 5 3.2 4.2 3.2 3.8 3.35 4.3 

2 3.2 4.4 4.4 4.6 3 4.8 3.8 4.2 3.6 4.5 

3 3.8 3.8 4.8 4.8 4.4 4.8 4.4 4.4 4.35 4.45 

4 3.8 4.4 3.8 4.4 4.8 5 4.6 4.6 4.25 4.35 

5 3.6 3.8 4.2 4.6 3.2 3.8 3.6 3.8 3.65 4 

6 4.2 4.2 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2 4.3 

7 4.6 4.6 4 4.2 3.4 3.6 2.8 3 3.7 3.7 

8 3.6 4.6 4.6 4.6 3.8 4.4 3.6 4.6 3.9 4.55 

9 4.2 4.4 3.6 4.8 3.6 4.2 3.4 4.8 3.7 4.55 

10 4.2 4.2 4.4 5 3.8 5 3.8 5 4.05 4.8 

11 4.2 4.8 4.6 5 3.6 4.6 3.6 4.2 4 4.65 

12 3.8 4.2 4.2 4.8 4 4.2 4.8 4.8 4.2 4.5 

13 3.6 4.6 3.6 5 4 4.4 3.4 4.8 3.65 4.7 

14 3 4.2 3.8 4.6 3 3.8 3.4 4 3.3 4.15 

15 2.4 4.2 4.4 4 3 3.2 3.6 4 3.35 3.85 

16 3.6 4 3.8 4.6 3.2 4 3.4 3.8 3.5 4.1 

17 3 3.6 3.4 4.6 3.4 4 3 3 3.2 3.8 

18 4 4.6 3.6 4.8 3.6 4.4 3.8 4.2 3.95 4.5 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

คน

ที่ 

คะแนนเจตคตติ่อวิชาฟิสิกส ์(5 คะแนน) 

ดา้นเนือ้หา ดา้นครูผูส้อน 
ดา้นกิจกรรม 

การสอน 

ดา้นบรรยากาศ

ในการเรียน 

เจตคติต่อวิชา

ฟิสิกส ์

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

19 3 4.2 4.4 4.2 3 3.6 3.2 4.2 3.35 4.05 

20 3.8 4 4.2 4.4 3.8 3.8 3.8 4 3.90 4.05 

21 3 4.2 4.2 4.8 3.8 4.2 5 5 3.95 4.55 

22 3.6 3.6 4 4.8 3.8 3.8 4 4.6 4 4.2 

23 3.2 3.8 4.6 4.4 3 3.8 3.8 4.8 3.6 4.2 

24 3.6 4 4.4 4.4 3 3.4 3.2 4.4 3.35 4.05 

25 3.2 4.2 3.6 5 3.8 4.4 3.2 4.6 3.55 4.55 

26 4.2 3.8 4 4 4.2 4.6 4.2 3.8 4.2 4.05 

27 3.6 3.8 4.2 4.6 3.6 3.6 3.2 4.2 3.6 4.05 

28 3.6 4.2 4 4.8 4.6 4.6 4.6 4.8 4.15 4.6 

29 3 4.2 3.8 5 3 4.2 2.8 4.6 3 4.5 

30 4 4.4 3.2 4.8 4.6 4.6 3.8 4.2 4.1 4.5 

31 3.4 4 4 5 4 4.6 4 4 3.85 4.4 

32 4.2 4.6 4 4.6 2.4 4.2 4.2 4.6 3.75 4.3 
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ตาราง 18 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

1. หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบูรณ ์เหมาะสม

และมีรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บั

หน่วยการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบส าคญั

ครบถว้นมีความสมัพนัธก์นั 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูตอ้ง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 0 1 0 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

6. จดุประสงคก์ารเรียนรูพ้ฒันานกัเรียนดา้น

ความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

1 0 1 0 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

7. ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัคาบเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

เนือ้หาสาระและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

11. กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบติั

จริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12. วสัดอุปุกรณ ์ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสม

กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. นกัเรียนไดใ้ชส่ื้อและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 0 1 0 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

1. หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบูรณ ์เหมาะสม

และมีรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บั

หน่วยการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบส าคญั

ครบถว้นมีความสมัพนัธก์นั 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูตอ้ง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

6. จดุประสงคก์ารเรียนรูพ้ฒันานกัเรียนดา้น

ความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

7. ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัคาบเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

8. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

เนือ้หาสาระและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

 

สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

11. กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบติั

จริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12. วสัดอุปุกรณ ์ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสม

กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. นกัเรียนไดใ้ชส่ื้อและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 0 1 0 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

1. หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบูรณ ์เหมาะสม

และมีรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บั

หน่วยการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบส าคญั

ครบถว้นมีความสมัพนัธก์นั 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

4. การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูตอ้ง 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

6. จดุประสงคก์ารเรียนรูพ้ฒันานกัเรียนดา้น

ความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

7. ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัคาบเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

เนือ้หาสาระและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

11. กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบติั

จริง 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

12. วสัดอุปุกรณ ์ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสม

กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. นกัเรียนไดใ้ชส่ื้อและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

1. หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบูรณ ์เหมาะสม

และมีรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บั

หน่วยการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้

1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบส าคญั

ครบถว้นมีความสมัพนัธก์นั 

1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4. การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูตอ้ง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

6. จดุประสงคก์ารเรียนรูพ้ฒันานกัเรียนดา้น

ความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

7. ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัคาบเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

เนือ้หาสาระและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

11. กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบติั

จริง 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

12. วสัดอุปุกรณ ์ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสม

กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

13. นกัเรียนไดใ้ชส่ื้อและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

14. มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 0 1 0 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

1. หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบูรณ ์เหมาะสม

และมีรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บั

หน่วยการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบส าคญั

ครบถว้นมีความสมัพนัธก์นั 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูตอ้ง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

6. จดุประสงคก์ารเรียนรูพ้ฒันานกัเรียนดา้น

ความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

7. ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัคาบเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

8. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

เนือ้หาสาระและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

 

สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

11. กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบติั

จริง 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

12. วสัดอุปุกรณ ์ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสม

กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. นกัเรียนไดใ้ชส่ื้อและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

1. หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบูรณ ์เหมาะสม

และมีรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บั

หน่วยการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบส าคญั

ครบถว้นมีความสมัพนัธก์นั 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

4. การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูตอ้ง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

6. จดุประสงคก์ารเรียนรูพ้ฒันานกัเรียนดา้น

ความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

7. ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัคาบเวลา 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

เนือ้หาสาระและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

11. กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบติั

จริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12. วสัดอุปุกรณ ์ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสม

กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. นกัเรียนไดใ้ชส่ื้อและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 

1. หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบูรณ ์เหมาะสม

และมีรายละเอียดท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

สอดคลอ้ง 

2. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บั

หน่วยการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว ้

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3. แผนการจดัการเรียนรูม้ีองคป์ระกอบส าคญั

ครบถว้นมีความสมัพนัธก์นั 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4. การเขียนสาระส าคญัในแผนถกูตอ้ง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. จดุประสงคก์ารเรียนรูม้ีความชดัเจน

ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

6. จดุประสงคก์ารเรียนรูพ้ฒันานกัเรียนดา้น

ความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

7. ก าหนดเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัคาบเวลา 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

เนือ้หาสาระและระดบัชัน้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการคิดของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

11. กิจกรรมเนน้ใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากการปฏิบติั

จริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12. วสัดอุปุกรณ ์ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสม

กบัเนือ้หาสาระ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. นกัเรียนไดใ้ชส่ื้อและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 18 (ต่อ) 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. ตวัอย่างชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

2. ตวัอย่างคู่มอืครูประกอบการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนว

ตรง 

3. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรูป้ระกอบการใชช้ดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 



  126 

ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ เร่ือง การเคลื่อนที่แนวตรง 
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ตัวอย่างคู่มือครูผู้สอนประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบค้นพบ เร่ือง  

การเคลื่อนที่แนวตรง 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ 

แบบค้นพบ เร่ือง การเคลื่อนที่แนวตรง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

รายวิชา ว 31201 ฟิสิกส ์     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2561 

เร่ือง ระยะทางและการกระจดั     จ านวน  2 คาบ (100 นาที) 
_______________________________________________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจธรรมชาติของแรงในชีวติประจ าวนั ผลของแรงท่ีกระท าต่อวตัถ ุ
ลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถ ุรวมทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

ผลการเรียนรู้ 

 ทดลอง และอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งต าแหน่ง การกระจดั ความเร็ว และความเรง่ของ

การเคล่ือนท่ีของวตัถใุนแนวตรงท่ีมีความเรง่คงตวัจากกราฟและสมการ รวมทัง้ทดลองหาค่า

ความเรง่โนม้ถ่วงของโลกและค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. สาระส าคัญ 

 ระยะทางและการกระจดั เป็นปริมาณทางฟิสิกสท่ี์บ่งบอกถึงเสน้ทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

โดยระยะทาง คือ ความยาวตามเสน้ทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีจริง เป็นปริมาณสเกลาร ์การกระจัด คือ 

ความยาวท่ีวัดจากต าแหน่งเริ่มต้นตรงไปยังต าแหน่งปลายทางของการเคล่ือนท่ี เป็นปริมาณ

เวกเตอร ์หน่วยของระยะทางและการกระจดั คือ เมตร (m) 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ (K) 

 1.) นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของระยะทางและการกระจดัได ้

 2.) นกัเรียนสามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างระยะทางและการกระจดัได ้ 
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  

 1) นกัเรียนสามารถเลือกใชอ้ปุกรณ ์เครื่องมือในการวดัระยะทางและการกระจดัได ้

 2.) นกัเรียนสามารถค านวณหาระยะทางและการกระจดัเมื่อก าหนดสถานการณใ์หไ้ด้ 

 3.) นกัเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดระยะทางและการกระจดัได ้

 ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 

 1.) ใฝ่เรียนรู ้

 2.) มุ่งมั่นในการท างาน 

4. สมรรถนะ 

 1.) ความสามารถในการคิด 

 2.) ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 3.) ความสามารถในการส่ือสาร 

5. สาระการเรียนรู้ 

ระยะทาง (distance) คือ ความยาวตามเสน้ทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีจริง เป็นปริมาณสเกลาร ์

ซึ่งระบุเฉพาะขนาด (ความยาวของเสน้ทาง) ใชส้ญัลกัษณ ์คือ S  

การกระจัด (displacement) คือ ความยาวท่ีวัดจากต าแหน่งเริ่มต้นตรงไปยังต าแหน่ง

ปลายทางของการเคล่ือนท่ีเป็นปริมาณเวกเตอร ์ซึ่งตอ้งระบุทัง้ขนาด (ความยาวระหว่างตน้ทางถึง

ปลายทาง) และทิศทางโดยทิศทางจะชีจ้ากต าแหน่งเร่ิมตน้เขา้หาต าแหน่งปลายทาง ใชส้ญัลกัษณ ์

คือ S⃑ หน่วยการกระจดัจะเป็นแบบเดียวกบัระยะทาง คือ เมตร (m) 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นจดุประกายความสนใจ (Engagement) 

 1. แจกชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ  

 2. ครูผูส้อนตัง้ค าถามว่า “เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่าวัตถุเกิดการเคล่ือนท่ี” (แนวค าตอบ 

วตัถมุีการเปล่ียนต าแหน่งจากจดุหน่ึงไปอีกจดุหน่ึง) 

3. ครูผูส้อนตัง้ค าถามจากเหตุการณใ์นชีวิตประจ าวัน “ นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตาม

เสน้ทางใด โดยพาหนะใด เป็นระยะทางประมาณเท่าใด นอกจากนีน้ักเรียนมีวิธีการเดินทางจาก
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บา้นมาโรงเรียนดว้ยเสน้ทางอื่นท่ีเร็วกว่านีไ้ดห้รือไม่ และคิดว่าควรใชเ้สน้ทางใด” โดยครูผูส้อนยัง

ไม่บอกค าตอบใหก้บันกัเรียน (แนวค าตอบ เดินทางเป็นเสน้ตรงจากบา้นมาถึงโรงเรียน) 

ขั้นส ารวจ (Exploration) 

1. ครูผูส้อนแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน พรอ้มใหแ้ต่ละกลุ่มก าหนดหนา้ท่ีของ

แต่ละคน เพื่อท ากิจกรรมต่างๆในชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ 

2. นกัเรียนศึกษาความรูเ้กี่ยวกบันิยาม ความเหมือนและความแตกต่างของระยะทางและ

การกระจัดจากใบความรู้ท่ี 1 ในชุดกิจกรรมหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หนังสือเรียน 

อินเทอรเ์น็ต  

3. ครูผูส้อนซกัถามนกัเรียนเกี่ยวกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการศึกษาขอ้มลูต่างๆ ดงันี ้

 3.1 ระยะทางกบัการกระจดัมีความหมายแตกต่างกนัอย่างไร 

 3.2 ระยะทางและการกระจดัมีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ อย่างไร 

 3.3 ระยะทางมีค่าเท่ากบัการกระจดัในกรณีใด 

ขั้นสืบเสาะค้นหาข้อมูล (Inquiry and Acquisition) 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มมารบัอปุกรณใ์นการท ากิจกรรมที่ 1.1 คน้หาขมุทรพัย ์จากครูผูส้อน  

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม คน้หาขุมทรพัย ์เพื่อศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับระยะทาง

และการกระจัด โดยศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมจากใบกิจกรรม พรอ้มทัง้บันทึกผลการท า

กิจกรรมและสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมลงในใบบนัทึกผลทา้ยกิจกรรมที่ 1.1 

3. หลังจากท ากิจกรรม คน้หาขุมทรพัย ์นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม

เกี่ยวกับความรูข้องระยะทางและการกระจดัท่ีไดจ้ากการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลและท่ีไดจ้ากการ

ท ากิจกรรม โดยรว่มกนัอภิปรายซกัถามจนคาดว่าสมาชิกทกุคนมีความรูค้วามเขา้ใจท่ีตรงกันและ

มีองคค์วามรูไ้ปในทิศทางเดียวกนั 

 3. นกัเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมที่ 1.2 แยกดีดี มีรางวลั ทบทวนองคค์วามรูท่ี้ได ้ 

 ขั้นค้นพบและน าไปใช้ (Discovery and Apply) 

 1. นกัเรียนแต่ละคนสรุปองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัระยะทางและการกระจดัเป็นแผนผงัมโนทศัน์

ใส่ในทา้ยใบความรูท่ี้ 1 



  143 

 2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอสรุปผลจากการท ากิจกรรมหนา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนองคค์วามรูภ้ายในชัน้เรียน 

3. ครูผูส้อนน านักเรียนอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเรื่อง ระยะทางและการกระจดั เพื่อเป็น

การทดสอบความเขา้ใจจากการท ากิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

 3.1 ระยะทางกบัการกระจดัมีความหมายแตกต่างกนัอย่างไร 

 3.2 ระยะทางและการกระจดัมีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ อย่างไร 

 3.3 ระยะทางมีค่าเท่ากบัการกระจดัในกรณีใด 

4. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1 ทา้ยกิจกรรม ซึ่งประกอบดว้ยแบบฝึกหดั 4 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เติมค าลงในช่องว่าง 

ตอนท่ี 2 ใส่เครื่องหมาย หรือ   หนา้ขอ้ความ 

ตอนท่ี 3 แสดงวิธีท า 

ตอนท่ี 4 ตอบค าถามจากตวัอย่างขอ้สอบแข่งขนัต่างๆ    

5. ครูผูส้อนสุ่มนกัเรียนออกมาแสดงวิธีคิดจากการท าแบบฝึกหัดหนา้ชั้นเรียนเพื่อทดสอบ

ความรูท่ี้นกัเรียนคน้พบ 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การจดัการเรียนรูแ้บบคน้พบ ชดุท่ี 1 เร่ือง แนวตรงแสนสนกุ 

 2. หนงัสือเรียน รายวิชาฟิสิกส ์ 

 3. อินเทอรเ์น็ต 
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8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หลักฐาน วิธีการ เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑก์าร

ประเมินผล 

ด้านความรู้ (K) 

1. นกัเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของระยะทางและ

การกระจดัได ้

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ระยะทางและการกระจดัได ้ 

 

ใบกิจกรรม, 

แบบฝึกหดั

ทา้ยกิจกรรม 

 

 

ตรวจ 

ใบกิจกรรม, 

แบบฝึกหดัทา้ย

กิจกรรม 

 

แบบประเมินใบ

กิจกรรมและ

แบบฝึกหดั

นกัเรียน 

 

นกัเรียนท าได้

ถกูตอ้งและ

ผ่านเกณฑ ์ 

รอ้ยละ 60 

(ระดบัดี) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. นกัเรียนสามารถเลือกใช้

อปุกรณ ์เครื่องมือในการวดั

ระยะทางและการกระจดัได ้

2. นกัเรียนสามารถค านวณหา

ระยะทางและการกระจดัเมื่อ

ก าหนดสถานการณใ์หไ้ด ้

3. นกัเรียนสามารถแสดง

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบั

ระยะทางและการกระจดัได ้

 

ใบกิจกรรม, 

แบบฝึกหดั

ทา้ยกิจกรรม 

 

 

 

 

ตรวจ 

ใบกิจกรรม, 

แบบฝึกหดัทา้ย

กิจกรรม 

 

 

แบบประเมินใบ

กิจกรรมและ

แบบฝึกหดั

นกัเรียน 

 

 

นกัเรียนท าได้

ถกูตอ้งและ

ผ่านเกณฑ ์ 

รอ้ยละ 60 

(ระดบัดี) 

ด้านคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค ์(A) 

1. ใฝ่เรียนรู ้

2. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

 

แบบบนัทึก

พฤติกรรม

ของนกัเรียน 

 

 

สงัเกต

พฤติกรรมของ

นกัเรียน 

 

 

แบบประเมิน

พฤติกรรม

นกัเรียน 

 

 

นกัเรียนผ่าน

เกณฑร์ะดบัดี 
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9. บันทึกหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 

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

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

                                         
ลงชื่อ 

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

                                  ( นางสาวรตันธิ์กานต ์ งามแสนเลิศ) 
                                           ครูผูส้อน 
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เกณฑก์ารประเมินใบกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. ความ
ถูกต้องของ
เนือ้หา 

- อธิบายโดยใช้
หลกัการฟิสิกส์
ไดถ้กูตอ้ง รอ้ย
ละ 80 ขึน้ไป 
 

- อธิบายโดยใช้
หลกัการฟิสิกส์
ไดถ้กูตอ้ง รอ้ย
ละ 60-79 
 

- อธิบายโดยใช้
หลกัการฟิสิกส์
ไดถ้กูตอ้ง รอ้ย
ละ 50-59 
 

- อธิบายโดยใช้
หลกัการฟิสิกส์
ไดถ้กูตอ้ง ต ่า
กว่ารอ้ยละ 50 
 

2. การสรุปเป็น
องคค์วามรู้ 
(แผนผัง
ความคิด) 

- สรุปเป็นองค์
ความรูท้าง
ฟิสิกสไ์ดถ้กูตอ้ง
ครบถว้น
ครอบคลมุ
เนือ้หา 

- สรุปเป็นองค์

ความรูท้าง

ฟิสิกสไ์ดถ้กูตอ้ง 

แต่ยงัขาดบาง

ประเด็น 

- สรุปเป็นองค์

ความรูท้าง

ฟิสิกสไ์ดถ้กูตอ้ง

บางส่วน 

- สรุปเป็นองค์

ความรูท้าง

ฟิสิกสไ์ดไ้ม่

ถกูตอ้ง  

3. ความเป็น
ระเบียบ 

- สะอาด อ่าน
ง่ายเป็นระเบียบ 

- สะอาด อ่าน

ง่าย เป็น

ระเบียบบางจดุ 

- ไม่สะอาด อ่าน

ค่อนขา้งยาก 

- ไม่สะอาดและ

ไม่เป็นระเบียบ

เลย 

 

เกณฑก์ารตัดสนิคุณภาพในใบกิจกรรม/แบบฝึกหัด 

11 - 12 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 

8 - 10 คะแนน  หมายถึง ดี 

 5 - 7 คะแนน  หมายถึง พอใช ้

 3 - 4 คะแนน  หมายถึง ปรบัปรุง 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมและผลงานนักเรียน 

1. ภาพกิจกรรมขณะไดร้บัการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้การเรียนรูแ้บบคน้พบ 

2. ตวัอย่างผลงานนกัเรียน 
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ครูผูส้อนจดุประกายความสนใจใหก้บันกัเรียน 

โดยการเปิดคลิปวิดีโอ 
นกัเรียนส ารวจองคค์วามรูจ้ากใบกิจกรรม 

นกัเรียนลงมือสืบเสาะคน้หาขอ้มลู จากการท ากจิกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรู ้

ภาพกิจกรรมขณะได้รับการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 

การเรียนรู้แบบค้นพบ 
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นกัเรียนลงมือสืบเสาะคน้หาขอ้มลู จากการท ากจิกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรู ้

นกัเรียนคน้พบองคค์วามรูแ้ละท าแบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม 

นกัเรียนออกมาแสดงวิธีคิดท่ีไดจ้ากการท า 

แบบฝึกหดัหนา้ชัน้เรียน 

เสริมแรงทางบวกโดยการมอบรางวลัใหก้บันกัเรียน 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวรตันธิ์กานต ์งามแสนเลิศ 
วัน เดือน ปี เกิด 12 เมษายน 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา การศึกษาบณัฑิต (วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส)์   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 66/16 หมู่ 3 ต าบลท่าวาสกุรี อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 13000   
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