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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกบัการสอนแบบอุปมา โดยกลุ่มท่ีศึกษาคือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 1) แบบ
วดัแนวคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ 2 ชั้น ( two – tier survey) และ 2) ใบกิจกรรม นาํขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา  ( content analysis ) ผลการวิจยัพบว่า  การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกบัการสอนแบบอุปมาสามารถพฒันาแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของนักเรียนได ้ โดยภายหลงัการจดัการ
เรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 83.33  
นอกจากน้ียงัพบอีกวา่นกัเรียนร้อยละ 56.67 สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ธิบายเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา
ในชีวติประจาํวนัได ้
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to develop grade 11th students’ conception of action-reaction pair through 
inquiry learning cycle 5E with analogy. The  participant  was  a class  of  30  grade 11th students  in  science  and  
mathematics  program.  Research instruments were two-tier pre-and-post concept survey and work sheets. Data were 
analyzed by content analysis. The results indicated that inquiry learning cycle 5E with analogy was able to enhance 
students’ scientific conceptions of action-reaction pair. After learning the concepts through this approach, the 
majority of student had scientific concept increasing from 10 % to 83.33 %. Besides, 53.33 % of all students was able 
to apply their knowledge to describe the everyday-life phenomena relating to action-reaction pair. 
 
 
คาํสําคญั: การพฒันาแนวคิด การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกบัการสอนแบบอุปมา  
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บทนํา 
 จากประสบการณ์ ของผู ้วิจัยในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูไดส้อนในโรงเรียนหญิงลว้น
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษซ่ึง
เป็นหอ้งเรียนท่ีส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ  ดงันั้นนักเรียนในห้องน้ี
โดยปกติจะมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนในห้องอ่ืน ๆ  
แต่จากท่ีผูว้จิยัไดมี้โอกาสสังเกตการสอนของครูพี่เล้ียง
และจากการสอนของผู ้วิ จัยในห้ อง เรียน พิ เศษ
วิทยาศาสตร์น้ี  พบวา่นกัเรียนยงัมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
ในบางเร่ืองซ่ึงแนวคิดดงักล่าวนั้นไดส่้งผลต่อการทาํ
ความเขา้ใจในแนวคิดอ่ืน ๆ และนอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่
นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าฟิสิกส์เป็นวิชาท่ียากและมี
ความเป็นนามธรรมสูงซ่ึงยากต่อการทาํความเขา้ใจ   
 หน่ึงในแนวคิดพื้ นฐาน ท่ีนัก เรียนมัก มี
แนวคิดคลาดเคล่ือนก็คือ แนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-
ป ฏิ กิ ริ ย า  เ น่ื อ ง จ าก เป็ น ค ว าม รู้ ท่ี ขั ด แ ย ้ง กั บ
ประสบการณ์ท่ีพบเจอในชีวิตประจาํวนั โดยทั้งน้ีไดมี้
งานวิจยัท่ีกล่าวถึงแนวคิดคลาดเคล่ือนเร่ืองแรงคู่กิริยา-
ป ฏิ กิ ริยา  เช่น  ขจรศัก ด์ิ  และคณะ  (2548) พบว่า 
นกัเรียนส่วนใหญ่คิดว่าเม่ือออกแรงผลกัลงัไมจ้ะไม่มี
แรงท่ีลงัไมก้ระทาํต่อมือ และยงัพบอีกวา่เม่ือวางลงัไม้
ชิดกบักาํแพงในขณะท่ีออกแรงผลกัลงัไมแ้ต่ปรากฏวา่
ลงัไมไ้ม่เคล่ือนท่ี นกัเรียนส่วนใหญ่คิดวา่แรงท่ีกาํแพง
ออกแรงกระทาํต่อลงัไม้มีขนาดมากกว่าแรงท่ีลงัไม้
กระทาํกบักาํแพง 
 จากประสบการณ์สอนและการศึกษางานวิจยั
ต่าง ๆ พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการสอนท่ียงัคง
เนน้ครูเป็นผูด้าํเนินการสอนเป็นหลกั คือ นกัเรียนส่วน
ใหญ่ขาดทกัษะในการสังเกต ไม่สามารถนาํความรู้ไป
อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ และนกัเรียนไม่สามารถ
สรุปองค์ความรู้เป็นของตนเองได  ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
Jaques (1992) ท่ีกล่าวว่าการสอนแบบเน้นครูเป็น
ศูนยก์ลางนั้นมุ่งเน้นความเขา้ใจของนักเรียนเพียงผิว
เผินมากกว่าให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ

พื้นฐานและไม่มุ่งเนน้การศึกษาความรู้ในเชิงลึก  ดว้ย
เหตุน้ี National Research Council (1996) ไดเ้สนอการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจในเน้ือหาและบริบท
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ไดดี้ยิ่งข้ึนผ่านการจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ท่ีสอนนักเรียนผ่านทางการตั้ งคาํถามและการคน้หา
คาํตอบผ่านทางคาํถาม เพ่ือให้นักเรียนสร้างคาํตอบ
ดว้ยตนเอง 

การจัดการเรียน รู้โดยการจัดการเรียน รู้
แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีสามารถพัฒนาความรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับนัก
ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ก ลุ่ ม  BSCS (Biological Science 
Curriculum Study) Bybee et al. (2006) ไ ด้ เ ส น อ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นเรียกว่าการสอน
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบดว้ย 
ขั้ นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้ นสํารวจและ
ค้น ห า  (Exploration) ขั้ น อ ธิ บ ายและล งข้อ ส รุป 
(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้น
ประเมินผล (Evaluation) เพ่ือเสริมทักษะพ้ืนฐานใน
การค้นควา้หาข้อมูล พัฒนาความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

การสอนแบบอุปมา (Analogy) คือวิธีการ
สอนท่ีมีการเปรียบเทียบสองส่ิงท่ีเหมือนกนัในมุมต่าง 
ๆ โดยจุดเด่นของการสอนแบบอุปมาคือช่วยให้ผูเ้รียน
ส าม ารถ เข้าใจในสถานการณ์ ท่ี พบได้ ดี ยิ่ ง ข้ึ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคย (Clement, 
1998) นอกจากน้ี  Duit et al. (2001) ได้กล่าวว่าการ
สอนแบบอุปมาน้ีเป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับ
นกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือน เน่ืองจากวิธีการสอน
แบบอุปมาน้ีสามารถช่วยในการเปล่ียนแปลงแนวคิด
ของนกัเรียนได ้ 

นอกจากน้ีจากการท่ีผูว้ิจยัศึกษางานวิจยัต่าง 
ๆ พบว่า การสอนแบบอุปมาสามารถนาํมาใชร่้วมกบั
การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้นได้เรียกว่า การจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้ น  ร่วมกับการสอนแบบอุปมา 
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(Orgill,  Thomas, 2007)  แ ล ะ จ า ก ง าน วิ จั ย ข อ ง 
Supasorn,  Promarak (2014) แส ด งให้ เห็ น ว่ าก าร
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
ร่วมกับการสอนแบบอุปมาน้ีสามารถพฒันาแนวคิด
ของนักเรียนไดจ้ริง  ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงอยากทราบ
ว่านักเรียนจะมีการพัฒนาแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-
ปฏิกิริยาเป็นอยา่งไร ภายหลงัการจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกบัการสอนแบบ
อุปมา  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือพฒันาแนวคิด เร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัวิธีการสอนแบบ
อุปมา (Inquiry cycle (5E) with analogy) 
 
วธีิการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัปฏิบัติการในชั้น
เรียน  (Classroom action research) โดยผูว้ิจัยได้เลือก
ขั้ น ต อ น ต าม  Kemmis, McTaggart (1998) โ ด ย มี
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัอยู ่4 ขั้น คือ 1)ขั้นวางแผน 
(Plan) ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  ร่วมกับการสอนแบบ
อุปมา  2)ขั้นปฏิบติัตามแผน (Act) ผูว้ิจยันาํแผนท่ีสร้าง
ไปใช ้ 3)ขั้นสังเกต (Observe) ผูว้ิจยัสังเกตพฒันาการ
ของผูเ้รียนระหว่างการสอน และ 4)ขั้นสะท้อนการ
ปฏิบัติ (Reflect) ผูว้ิจัยศึกษาปัญหาท่ีพบระหว่างการ
สอนโดยอาศัยบันทึกหลังการสอน การรับฟังความ
คิดเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยนิ์เทศก์ และ
นําส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อไป สําหรับการวิจัยปฏิบัติการน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ
พฒันาการจัดการเรียนรู้ของผูว้ิจัย และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน แต่ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัขอนาํเสนอใน
ส่วนของผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้รียนเท่านั้ น กลุ่มท่ีศึกษา 
ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ท่ีเรียนรายวิชาวิชาฟิสิกส์
เพ่ิมเติม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1 
ห้องเรียน  จํานวน  30 คน  โดยคละความสามารถ 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้
เร่ือง แรงคู่ กิริยา-ปฏิกิริยาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยผูว้ิจยัได้
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 1 แผน จาํนวน
ทั้งส้ิน 1 สัปดาห์ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
1) แบบวดัแนวคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองแรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ 2 ชั้น (two-tier 
survey) โดยประกอบไปด้วยส่วนท่ี  1 คือส่วนตอบ
คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ และส่วนท่ี 2 เป็นการให้
เหตุผล 2) ใบกิจกรรม ท่ีเกิดในขณะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ผูว้ิจยันําคาํตอบท่ีไดจ้ากแบบวดั
และใบงานของนัก เรียนมาวิ เคราะห์ เชิ งเน้ื อห า 
(Content analysis) และนําข้อมูลมาตรวจสอบแบบ
สามเส้า และจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียนตามกรอบ
ของ (Tyler, Peterson, 2000) 
  
ผลการวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฏั
จกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกบัการสอนแบบ
อุปมาซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 1)ขั้นสร้าง
ความสนใจ ผูว้ิจยัล่วงความรู้เดิมของนักเรียนผ่านการ
ตั้ งคาํถามท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดเป้าหมายโดยอาศัย
ส ถ าน ก าร ณ์ ท่ี นั ก เรี ยน ส าม ารถพ บ เจอ ได้ ใน
ชีวิตประจําวนั   โดยสถานการณ์ท่ีผูว้ิจัยเลือกใช้ใน
งานวิจยัน้ีคือการชนกนัของรถยนต ์ 2)ขั้นสํารวจและ
คน้หา ผูว้ิจยัเสนอกิจกรรมแก่นกัเรียน โดยนกัเรียนแต่
ละกลุ่มจะได้รับกล่องติดสปริงกลุ่มละ  2  กล่อง  
นักเรียนทาํการทดลองโดยนํากล่องทั้ งสองมาชนกนั
โดยหันดา้นท่ีติดสปริงเขา้หากนั  จากนั้นนักเรียนทาํ
การสังเกตและอภิปรายผลการทดลองร่วมกนัภายใน
กลุ่ม  3)ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันสรุปผลจากการทดลองและอภิปรายผลการ
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ทดลองหน้าชั้นเรียน 4)ขั้นขยายความรู้  นักเรียนนํา
แนวคิด เร่ืองแรงคู่ กิ ริ ยา-ป ฏิ กิ ริยาไป ใช้อ ธิบ าย
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั เช่น การเดิน การ
กระโดด เป็นต้น  5)ขั้นการประเมิน ผูว้ิจัยประเมิน
แนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของนักเรียนผ่านการ
ตั้งคาํถามโดยอาศยัสถานการณ์ท่ีนักเรียนสามารถพบ
เจอไดใ้นชีวติประจาํวนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบวัด
แนวคิดก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 30 คน  ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์
กลุ่มแนวคิดของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ือง
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของนักเรียนจากการตอบคาํถาม
ในแบบวดัแนวคิดขอ้ท่ี 1 ท่ีถามว่า “มีรถบรรทุกวิ่งมา
ดว้ยความเร็วชนกบัรถเก๋งท่ีจอดอยูน่ิ่งกบัท่ี ในขณะท่ี
ชน รถบรรทุกออกแรงผลกัรถเก๋งดว้ยแรง F1และรถ
เก๋งออกแรงผลกัรถบรรทุกดว้ยแรง F2 ขอ้ใดต่อไปน้ี

ถูกตอ้ง”  โดยมีตวัเลือก 4 ขอ้ คือ ก. F1> F2 ข. F1< F2 
ค . F1= F2 ง .ไม่สามารถระบุได้  ได้ตามตารางท่ี  1 
พบว่าก่อนการจัดการเรียน รู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับการสอนแบบอุปมาใน
เร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยานกัเรียนส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 
90 มีแนวคิดคลาดเคล่ือนในเร่ืองดงักล่าว  โดยนกัเรียน
ร้อยละ 86.67 ตอบว่าแรงท่ีรถบรรทุกออกแรงผลกัรถ
เก๋ง  F1 มีขนาดมากกว่าแรงท่ีรถเก๋งออกแรงผลัก
รถบรรทุก F2 เน่ืองจาก ขนาดของแรงข้ึนอยู่กับมวล
และความเร่ง (ร้อยละ 60) ขนาดของแรงข้ึนอยูก่บัมวล
และความเร่ง (ร้อยละ 23.33) และ แรงปฏิกิริยามีขนาด
น้อยกว่าแรงกิริยาเสมอ (ร้อยละ 3.33)  ทั้ งน้ีพบว่ามี
เพียงนักเรียนแค่ร้อยละ 10 เท่านั้ นท่ีตอบว่า แรงท่ี
รถบรรทุกออกแรงผลกัรถเก๋ง F1 มีขนาดเท่ากบัแรงท่ี
รถเก๋งออกแรงผลักรถบรรทุก  F2 ซ่ึงเป็นคําตอบท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

กลุ่มแนวคิด
หลกั 

กลุ่มแนวคิดยอ่ย ร้อยละ กลุ่มแนวคิด
หลกั 

กลุ่มแนวคิดยอ่ย ร้อยละ 

F1> F2 

แรงข้ึนอยูก่บัความเร็วของ
วตัถุ 

60 

F1> F2 

แรงข้ึนอยูก่บัความเร็วของ
วตัถุ 

6.67 

แรงข้ึนอยูก่บัมวลและ
ความเร่ง 

23.33 
แรงข้ึนอยูก่บัมวลและ

ความเร่ง 
10 

แรงปฏิกิริยามีขนาดนอ้ย
กวา่แรงกิริยาเสมอ 

3.33 
 

 

F1= F2 
แรงกิริยามีขนาดเท่ากบัแรง

ปฏิกิริยาเสมอ 
10 F1= F2 

แรงกิริยามีขนาดเท่ากบัแรง
ปฏิกิริยาเสมอ 

83.33 

ไม่สามารถ
ระบุได ้

ขนาดของแรงคู่กิริยา-
ปฏิกิริยาข้ึนอยูก่บัทิศการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุหลงัชน 

3.33  
  

ตารางท่ี 1 แสดงแนวคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา 
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หลงัจากการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองแรงคู่กิริยา-

ปฏิกิริยาแล้วผู ้วิจัยพบว่านักเรียนร้อยละ  83.33 มี
แนวคิดสอดคลอ้งกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์  ในขณะท่ี
นัก เรียน ท่ี เห ลือ อีก ร้อยละ  16.67 ย ังคงมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนในเร่ืองแรงคู่ กิ ริยา-ปฏิกิริยาอยู่  โดย
นกัเรียนในกลุ่มน้ีมีแนวคิดวา่แรงท่ีรถบรรทุกออกแรง
ผลกัรถเก๋ง F1 มีขนาดมากกวา่แรงท่ีรถเก๋งออกแรงผลกั
รถบรรทุก F2 โดยนกัเรียนร้อยละ 6.67 ใหเ้หตุผลวา่ 
ขนาดของแรงข้ึนอยูก่บั 

ความเร็วของวตัถุ  และนักเรียนท่ีเหลืออีกร้อยละ 10 
ใหเ้หตุผลวา่ขนาดของแรงข้ึนอยูก่บัมวลและความเร่ง  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบวัด
แนวคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนขอ้ท่ี 2 เก่ียวกบัการนาํ
ความรู้เร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาไปใช้ในการอธิบาย
เหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนั โดยแบบวดัแนวคิดขอ้ท่ี 2 
น้ีนกัเรียนตอ้งนาํความรู้เร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาไปใช้
อธิบาย 

ตารางท่ี 2 แสดงแนวคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนเก่ียวกบัการนาํความรู้เร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาไปใชใ้นการ
อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนั

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
กลุ่มแนวคิดหลกั กลุ่มแนวคิดยอ่ย ร้อยละ กลุ่มแนวคิดหลกั กลุ่มแนวคิดยอ่ย ร้อยละ 
การถอยหลงัของ

กระบอกปืนเม่ือยงิไม่
สามารถอธิบายไดด้ว้ย
แนวคิดเร่ืองแรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยา 

กระบอกปืนถอยหลงั
เน่ืองจากกลไกในปืนเอง 

3.33    

การกระโดดของคนไม่
สามารถอธิบายไดด้ว้ย
แนวคิดเร่ืองแรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยา 

การกระโดดเก่ียวขอ้งกบัแรง
โนม้ถ่วงโลก 

3.33 
การกระโดดของคนไม่
สามารถอธิบายไดด้ว้ย
แนวคิดเร่ืองแรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยา 

การกระโดดเก่ียวขอ้งกบัแรง
โนม้ถ่วงโลก 

3.33 

กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสามของ
นิวตนัตอ้งมีแรงมากระทาํ 

3.33 
 

 

การกระโดดแรงกิริยามีขนาด
ไม่เท่ากบัแรงปฏิกิริยา 

6.67 
 

 

การเคล่ือนท่ีของจรวด
ไม่สามารถอธิบายได้
ดว้ยแนวคิดเร่ืองแรงคู่

กิริยา-ปฏิกิริยา 

การเคล่ือนท่ีของจรวดเกิด
จากแรงขบัเคล่ือนของ

เคร่ืองยนต ์
10 

การเคล่ือนท่ีของจรวด
ไม่สามารถอธิบายได้
ดว้ยแนวคิดเร่ืองแรงคู่

กิริยา-ปฏิกิริยา 

การเคล่ือนท่ีของจรวดเกิดจาก
แรงขบัเคล่ือนของเคร่ืองยนต ์

6.67 

แนวคิดเร่ืองแรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยาสามารถ
อธิบาย การถอยหลงั
ของกระบอกปืนเม่ือยงิ 
การกระโดดของคน 
และการเคล่ือนท่ีของ

จรวดได ้

สามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ี
กาํหนดไวไ้ดค้รบทั้ง 3 

เหตุการณ์ 
10 

แนวคิดแรงคู่กิริยา-
ปฏิกิริยาสามารถ

อธิบาย การถอยหลงั
ของกระบอกปืนเม่ือยงิ 
การกระโดดของคน 
และการเคล่ือนท่ีของ

จรวดได ้

สามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ี
กาํหนดไวไ้ดค้รบทั้ง 3 

เหตุการณ์ 
56.67 

ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์
ท่ีกาํหนดไวไ้ดค้รบทั้ง 3 

เหตุการณ์ 
26.67 

ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ี
กาํหนดไวไ้ดค้รบทั้ง 3 

เหตุการณ์ 
26.67 

ไม่สามารถอธิบายแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของ
นิวตนัได ้

36.67 
ไม่สามารถอธิบายแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของ

นิวตนัได ้
6.67 
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เหตุการณ์ ท่ีผู ้วิจัยกําหนดไว้ คือ  การถอยหลังของ
กระบอกปืนเม่ือยิง การกระโดดของคน  และ การ
เคล่ือนท่ีของจรวด  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดแ้จกแจงกลุ่มแนวคิด
ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองการนาํความรู้
เร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาไปใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์
ในชีวิตประจําวนัได้ตามตารางท่ี  2 พบว่าก่อนการ
จดัการเรียนรู้มีนกัเรียนร้อยละ 36.67 มีแนวคิดวา่แรงคู่
กิ ริยา-ปฏิกิ ริยาสามารถอธิบายเหตุการณ์ ท่ีผู ้วิจัย
กาํหนดทั้ง 3 เหตุการณ์ได ้ แต่อยา่งไรก็ตามมีนกัเรียน
เพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีสามารถใชค้วามรู้เร่ืองแรง
คู่กิริยา-ปฏิกิริยาอธิบายเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 3 เหตุการณ์  
นอกจากน้ียงัพบวา่มีนกัเรียนท่ีไม่สามารถอธิบายแรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยาได ้มากถึงร้อยละ 36.67 

ภายหลังการจัดการเรียน รู้ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้เร่ืองแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาแลว้
ผูว้ิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีแนวคิดว่าแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา
ส ามารถอ ธิบ าย เห ตุการณ์ ท่ี ผู ้วิ จัยกําหนดทั้ ง  3 
เหตุการณ์ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 83.33  โดยมีนักเรียน
ร้อยละ 56.67 ท่ีสามารถนําความรู้เร่ืองแรงคู่กิริยา-
ปฏิกิริยาไปใช้อธิบายเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไวไ้ด้อย่าง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 3 เหตุการณ์  
อีกทั้งผูว้ิจยัยงัพบอีกว่ากลุ่มของนกัเรียนท่ีไม่สามารถ
อธิบายแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาไดล้ดลงเป็นอยา่งมากเหลือ
เพียงร้อยละ 6.67 เท่านั้น 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัท่ีไดจ้ากแบบวดัแนวคิดเร่ือง
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
จาํนวน 30 คน พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกบัการสอนแบบอุปมา
สามารถพฒันาแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของ
นกัเรียนได ้ พบวา่นกัเรียนมีการพฒันาแนวคิดในเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งเห็นไดช้ดั  โดยพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มี
แนวคิดสอดคลอ้งกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนจาก

เดิ ม ร้ อ ยล ะ  10 เป็ น ร้ อ ยล ะ  83.33  อ าจ เป็ น ผ ล
เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกบัการสอนแบบอุปมานั้ น
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
ในชั้ นเรียน  เช่น การถามตอบ  และการแสดงความ
คิดเห็น ทาํให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดใหม่ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (Pinar, Tekkaya, 2008)  ประกอบ
กับการสอนแบบอุปมาย ังเป็นตัวช่วยให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นนามธรรมไดดี้ยิ่งข้ึนอีก
ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Glynn (1995)  โดย
ในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดก้ารจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงคู่กิริยา-
ปฏิกิริยา  โดยใชอุ้ปมาเปรียบเทียบระหวา่งการชนกนั
ของรถยนต ์2 คนัดว้ยการชนกนัของกล่องติดสปริง 2 
กล่อง  โดยสปริงน้ีเองแสดงถึงแรงท่ีกล่องทั้ง 2 กล่อง
กระทาํต่อกนั 
 การวิเคราะห์การตอบคําถามในแบบวัด
แนวคิดก่อนเรียนนักเรียนข้อท่ี  1 แสดงให้ เห็นว่า
นัก เรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ  86.67 มีแนวคิดว่าเม่ือ
รถบรรทุกท่ีวิ่งมาดว้ยความเร็วชนกบัรถเก๋งท่ีจอดอยู่
กับท่ี   แรงท่ีรถบรรทุกกระทําต่อรถเก๋งนั้ นมีขนาด
มากกวา่แรงท่ีรถเก๋งกระทาํต่อรถบรรทุก  โดยมีสาเหตุ
มาจากนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่า  วตัถุท่ีมีมวลมากกว่า 
และมีความเร็วมากกวา่จะออกแรงกระทาํมากกวา่  ซ่ึง
เป็นแนวคิดท่ีไม่สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์  
โดยแนวคิดคลาดเค ล่ือน น้ีสอดคล้องกับ  Camp, 
Clement (2010) ท่ีกล่าวถึง แนวคิดคลาดเคล่ือนของ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการชนของวตัถุ 2 กอ้นวา่  วตัถุกอ้นท่ีมี
ความเร็วมากกวา่หรือวตัถุกอ้นท่ีมีมวลมากกวา่จะออก
แรงกระทาํมากกวา่ 
 นอกจากน้ีจากผลการทดลองยงัพบอีกว่า
นักเรียนมีการพฒันาความสามารถในการนําความรู้
เร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาไปใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์
ต่าง  ๆ  ท่ีผู ้วิจัยกําหนดไว้ได้แก่  การถอยหลังของ
กระบอกปืนเม่ือยิง การกระโดดของคน  และ การ
เคล่ือนท่ีของจรวดอีกด้วย  โดยหลังจากการจัดการ
เรียนรู้พบว่ามีนักเรียนมากถึงร้อยละ 56.67 ท่ีสามารถ
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นําความ รู้เร่ืองแรงคู่ กิ ริยา-ปฏิกิริยาไปใช้อธิบาย
เหตุการณ์ท่ีผูว้ิจัยกาํหนดไวค้รบทั้ ง 3 เหตุการณ์ได้
อย่างสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์จากเดิมท่ีมี
เพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้ น  อาจเป็นผลมาจากการจัด
กิจกรรมในขั้ นขยายความรู้ของการจัดการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เปิดโอกาสให้
นั ก เรี ยน ได้นํ าค ว าม รู้ ท่ี ได้ ไป ป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาํวนั (Hokkanen, 2011) เป็นผลให้นักเรียน
ส่วนใหญ่สามารถนาํความรู้เร่ืองแรงคู่กิริยา-ฏิกิริยาไป
ใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้
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