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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย กับเกณฑรอยละ 70 กลุมเปาหมายที่
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา t-test และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู

แบบอุปนัย คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 23.29 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง หลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย สูง
กวาเกณฑรอยละ 70 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การเคลื่อนที่แนวตรง 
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Abstract 

The purposes of this research were 1 )  to compare learning achievement in physics. Linear 

motion of students before and after learning by using inductive method. 2 )  To compare the learning 

achievement in physics linear motion of students after study by using inductive method with 70 percent 

criterion. The target group in the research is 3 0  the secondary school level 4 students, selected by 

specific selection. Learning management plans using inductive method. The tools used for collecting 

data were statistical tests used in data analysis such as frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test and Item-Objective Congruence Index (IOC). 

The research found that 

1. Academic achievement in physics on linear motion After studying higher than before using the

inductive learning management, the calculated t value was 23.29 which showed that the post-learning 

achievement score was higher than before learning at the statistical significance level of .05 

2. Physics achievement in linear motion after studying using inductive learning management 70
percent above the threshold. 

Keywords: Inductive Method, Learning  Achievement, Linear motion 
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1. บทนํา  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเปนกรอบท่ี กําหนดแนวทางในการจัด

การศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโดย กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นทั้ง 8 สาระ  การเรียนรูเพ่ิมเติมจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2551  

คือตองการพัฒนา กระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ ทักษะการสื่อสาร และ
ความสามารถในการตัดสินใจ  และตองการใหคนไทยเปนคนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรที่มีคุณธรรม จริยธรรมวิทยาศาสตรเนนเรื่อง
การเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติโดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต  สํารวจตรวจสอบและการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ 
และนําผลมาจัดระบบหลักการ แนวคิดและทฤษฎี สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ ไดแก 1) ความสามารถในการ
สื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการแกปญหา  4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  5) ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร เกี่ยวของกับทุกคนท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ี ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร
อื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห วิจารณ   มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปน วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ( K 

knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจใน
ธรรมชาติและ เทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรค ข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมี เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2551)  ดวยเหตุน้ีจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคนในชาติโดยเฉพาะ เยาวชนใหมีคุณภาพมี
ความสามารถในการแสวงหาความรูความคิดอยางมีเหตุผลและความสามารถ ในการคิดแกปญหาตางๆไดดี  ดังน้ันในการเรียน
การสอนจึงไดบรรจุวิชาวิทยาศาสตรไวใน หลักสูตรทุกระดับชั้น โดยมุงหมายเนนใหผูเรียนคิดเปนทําเปนสามารถนําความรูไป
ใชใน ชีวิตประจําวันได (บุญนํา อินทนนธ, 2551) 

วิธีสอนโดยใชการอุปนัย  (Induction Method)  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนําเสนอเหตุการณ ตัวอยาง ขอมูล 
กอนการนําเสนอทฤษฎี หลักการของบทเรียนน้ันๆ จะทําใหผูเรียนไดมีความหลากหลายในดานความคิด การแยกแยะ และ
การจําแนกสิ่งตางๆ นําไปสูความเขาใจในทฤษฎี หลักการไดย่ิงข้ึน การสอนวิธีน้ี คือ การสอนโดยใชการอุปนัย ซึ่งผูสอน
จะตองเขาใจหลักการ นําเสนอเหตุการณ ตัวอยางที่ตรงกับหลักการที่จะสอนดวย  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิธีการสอนโดยอุปนัย
มากย่ิงข้ึน ดังที่ ระวีวรรณ วุฒิประสิทธ์ิ (2530 : 71) กลาวถึงวิธีสอนแบบอุปมานหรืออุปนัยวา เปนวิธีใชสอนมาต้ังแตสมัย
อริสโตเติล โดยใชการสอนจากตัวอยางไปสูการสรุปเปนกฎเกณฑหรือหลักทั่วไป หรือกลาวไดวา การสอนแบบอุปมานเปนการ
สอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ การสอนแบบน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนรูจักคนหาขอเท็จจริง และหลักการ
ตางๆ จากการสังเกตตัวอยางที่สัมพันธกันอยางเพียงพอ   สรุปไดวา วิธีสอนโดยใชการอุปนัย หมายถึง การสอนที่มีการลง
รายละเอียดปลีกยอยกอนการนําไปสูหลักการหรือทฤษฎี โดยอาจจะใชกรณีตัวอยาง ขอมูล หรือเหตุการณตางๆ มาใช เพ่ือให
ผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห จนสามารถสรุปเปนหลักการของตนเองไดอยางถูกตอง 

วิธีสอนโดยการใชอุปนัยมีข้ันตอนการสอน 5 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันเตรียม ผูสอนตองกําหนดจุดมุงหมายในการสอน
ใหกับผูเรียน 2. ข้ันสอน  ผูสอนนําเสนอการสอนโดยการอธิบายเน้ือหาสั้นๆ แตตองยกตัวอยางใหแกผูเรียนหลายๆ ตัวอยางให
มากพอที่ผูเรียนจะสังเกตพิจารณาและหาขอสรุปได 3. ข้ันเปรียบเทียบ ผูเรียนพิจารณาตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง  หรือไดลง
มือ ทดลอง สังเกตวิเคราะหดวยตนเอง ผูเรียนก็สามารถเปรียบเทียบแยกแยะขอแตกตางหาองคประกอบรวม และมองเห็น
ความสัมพันธของรายละเอียดที่เหมือนกัน 4. ข้ันสรุป เปนการสรุปองคประกอบรวมจากตัวอยาง  ตาง ๆ ที่ผูเรียนไดสังเกต
พิจารณาทดลอง  พิสูจน  แลวมาสรุปเปนกฎเกณฑ หลักสูตร สูตรนิยาม  ทฤษฎี  ขอเท็จจริงหรือขอสรุปตาง ๆ และ
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สุดทาย 5. ข้ันนําไปใช  เปนการทดสอบความเขาใจของผูเรียนเก่ียวกับกฎเกณฑ นิยาม หลักการ  หรือสูตร  ที่ผูเรียนสรุปไดวา
สามารถนําไปใชแกปญหาไดหรือไม โดยการใหผูเรียนทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด ขอดีของวิธีสอนโดยการใชอุปนัย คือ 
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการสังเกต ซึ่งจะคนพบไดดวยตนเองและจะจดจําไดนาน สวนขอจํากัดของการ
สอนวิธีน้ีคือ ใชไดกับบางวิชาเทาน้ัน และไมเหมาะสําหรับเน้ือวิชาท่ียาก และครูตองใชเทคนิคการสอนอยางดี การสอนจึงจะ
สัมฤทธ์ิผลและมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย ท่ีมีผลตอความสามารถในการ
ใหเหตุผล หลักการ ทฤษฎีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เน่ืองจากเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีเน้ือหาที่มีความสัมพันธกัน
ระหวางตัวแปรตางๆกับการใหเหตุผลทางวิชาฟสิกสในการอธิบายหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่นักเรียนคนพบข้ึนจาก
กระบวนการสอนแบบอุปนัย นักเรียนสามารถนําหลักการหรือทฤษฎีตางๆ ไปประยุกตใชในการแกปญหาโจทยตางๆได ดังน้ัน
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใน
วิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนกอนและหลังการ
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย กับเกณฑรอยละ 70 

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังสูงกวากอนการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัย 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส  เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 กลุมประชากร  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  โรงเรียน

กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  
4.2 กลุมตัวอยาง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน    

1 หองเรียน จํานวน 30 คน โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 4.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 4.3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  มีกระบวนการดังน้ี 

   4.3.1.1 ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย จาก
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   4.3.1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  ซึ่งมีลักษณะ   กระบวนการที่
ผูสอนจากรายละเอียดปลีกยอย  หรือจากสวนยอยไปหาสวนใหญ  หรือกฎเกณฑ  หลักการ  ขอเท็จจริงหรือขอสรุป  โดยการ
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นําเอาตัวอยางขอมูลเหตุการณสถานการณหรือปรากฏการณที่มีหลักการแฝงอยูมาใหผูเรียนศึกษาสังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ
หรือวิเคราะหจนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑไดดวยตนเอง การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยมีข้ันตอนสําคัญดังน้ี ไดแก ข้ัน
เตรียมการ ข้ันเสนอตัวอยาง ข้ันเปรียบเทียบ ข้ันกฎเกณฑ  ข้ันนําไปใช    
  4.3.1.3  นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
กับจุดประสงคการเรียนรู 
   4.3.1.4 ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบอุปนัยที่มีความสมบูรณ 

 4.3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่ อง          
การเคลื่อนที่แนวตรง มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพด้ังน้ี 

   4.3.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
   4.3.2.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด กําหนดจํานวนขอสอบที่ใชวัด
ในแตละจุกประสงคการเรียนรู 
   4.3.2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ตามท่ีกําหนดไว 
   4.3.2.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนว
ตรง โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
   4.3.2.5 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ใหมี
ความสมบูรณย่ิงข้ึน และนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 

4.4 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองท่ีกําหนดไว ดังน้ี (P-D-C-A)หรือ(P-A-O-R) 
  4.4.1. วางแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง จํานวน             
1 แผนการเรียนรู และกําหนดเกณฑมาตรฐานการวัดและการจัดการเรียนรูของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนท่ีทําโดย
นักเรียน 

4.4.2. คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 จํานวน 30 คน 

4.4.3. ทดสอบนักเรียนกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ 

4.4.4. ดําเนินการใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยกับนักเรียนเปนระยะเวลา 2 คาบตอสัปดาห 
4.4.5. ทดสอบนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบ 

4.4.6. นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีไดต้ังไว 
  4.4.7. สะทอนผลปฏิบัตินําขอมูลนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังของนักเรียนมา

วิเคราะหผล  เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู 
 4.5 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปรียบเทียบความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน โดยใช
วิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  

255



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

            4.5.1. การวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาคา ดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) วิเคราะหหาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน 
  4.5.2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบ   
t-test (t-test for dependent sample) 

5. ผลการวิจัย 

การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียน เรื่อง 
การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ไดผลดังตาราง  
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย (ดูรายละเอียดจากตารางในภาคผนวก ข) 

การทดสอบ N          S.D. 
  

t 

กอนเรียน 30 10.63 3.41 306.00 3288.00 23.29* 

หลังเรียน 30 20.83 11.18 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางที่ 1  แสดงวา นักเรียนทั้ง 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ   10.63  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.41 หลังจากไดรับการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยทําใหมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  20.83  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.18 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ  .05 และเมื่อนําคะแนนหลังเรียนไปเทียบกับเกณฑ พบวา มีนักเรียนท่ีผานเกณฑจํานวน  21 คน คิดเปนรอยละ 70 มี
นักเรียนไมผานเกณฑจํานวน  9  คน คิดเปนรอยละ 30 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาคนควา 

6. สรุปผลการวิจัย 

6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบอุปนัย คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 23.29 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย สูง
กวาเกณฑรอยละ 70 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ทั้งน้ีเพราะเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนําเสนอเหตุการณ ตัวอยาง ขอมูลกอนการ
นําเสนอทฤษฎี หลักการของบทเรียนน้ันๆ จะทําใหผูเรียนไดมีความหลากหลายในดานความคิด การแยกแยะ และการจําแนก
สิ่งตางๆ  นําไปสูความเขาใจในทฤษฎี  หลักการได ย่ิง ข้ึน   ซึ่งสอดคลองกับ  ผลการวิจัยของ อนุรักษ  วภัก ด์ิเพชร              
(2556 : บทคัดยอ)  เรื่อง ผลการใชชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  STAD ที่สงผลตอ
การแกปญหา เจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  ผลการวิจัยพบวา 
1) ชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีคาเทากับ 80.10/78.97 2) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดเรียนรูดวยชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีการแกปญหา
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หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดเรียนรูดวยชุดการสอน
แบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดเรียนรูดวยชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัย
รวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมากข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5) การแกปญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีการคิดวิเคราะหตางกัน หลังไดเรียนรูดวยชุดการสอนแบบนิรนัย
และอุปนัยรวมกับการเรียน   แบบรวมมือเทคนิค  STAD มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
ปวริศ นันทรัตนกุล  (2557 : บทคัดยอ) เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคลูสั
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิผสมผสาน กับการสอนแบบอุปนัย 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการ เรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องทฤษฎี บทหลักมูลของแคลคูลัส โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิผสมผสาน กับการสอนแบบอุปนัย พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความคงทนทางการเรียนรู และ 4) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  จิระวรรณ  อังศธรรมรัตน       
และพรสิริ  เอ่ียมแกว (2558 : บทคัดยอ) เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และ เจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัย และแบบปกติ  
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับการสอนแบบอุปนัยโดยใชแผนผังความคิดประกอบ จํานวนรอยละ 
86.67 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ผานเกณฑรอยละ 70 ของ คะแนนเต็มกับจํานวนที่
คาดหวัง 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบอุปนัยโดยใชแผนผังความคิดประกอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับ
การสอนแบบอุปนัยโดยใชแผนผังความคิดประกอบ  มีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อรนุช โวหารกลา และพัดตาวัน  นาใจแกว (2559 : บทคัดยอ) เรื่อง มโนมติแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอปุนัยเสริมดวยกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีมโนมติแรงและการเคลื่อนที่หลังเรียน (x = 27.69 หรือ 92.30%) สูงกวากอนเรียน  (x = 5.69 

หรือ18.97%) โดยหลังเรียนนักเรียนมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ความเขาใจสมบรูณ (SU) และความเขาใจ
บางสวน (PU) เพ่ิมข้ึน และมีความเขาใจคลาดเคลื่อน (SM) และไมเขาใจ (NU) ลดลงกวากอนเรียน  อัมพร ชัยฤทธ์ิ และ
กัญญารัตน โคจร  (2559 : บทคัดยอ) เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และ เจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัย และแบบปกติ  

ผลการวิจัยพบวา  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร  เรื่องเศษสวนและ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัย มีประสิทธิภาพเทากับ 83.15/82.03 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด  2) 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัยและแบบปกติ  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 
0.7005 และ 0.5928 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัยและแบบ
ปกติ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด วิเคราะหและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมแตกตางกัน   

8.ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

 1.ควรพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย ในการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสามารถ
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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2.ควรมีการบูรณาการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ไปประยุกตกับวิธีการสอนอื่นๆ เพ่ือพัฒนาการสอนให
สามารถพัฒนาผูเรียนโดยอยางเต็มศักยภาพ 

9. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูศึกษาขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย       
ผศ.ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ อาจารยที่ปรึกษา ผูที่ใหคําแนะนําความรู ขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
ใหความหวงใยแกศิษยและสรางกําลังใจใหแกผู ศึกษาคนควาตลอดม า กราบขอบคุณคณาจารยภาควิชาฟสิกส                
คณะวิทยาศาสตร ที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี   

ขอขอบพระคุณ นายกําพล นาควรสุขพิศาล ผศ.ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ ผศ.ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ และนางมัทนี 
เสียงเสนาะ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้งน้ี   

คุณคาและประโยชนของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ฉบับน้ีผูศึกษาขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผูใหชีวิต ใหการศึกษา 
ตลอดจนบูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหความรูและอบรมสั่งสอน 
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