
การศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองและมโนมติทางการเรียน 
เร่ืองการเคล่ือนทีแ่บบวงกลมด้วยอตัราเร็วคงตัว ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 

ทีจ่ัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) 
 

วจิิตรา ป้องสีดา* 

  

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา

ความรู้ 5 ขั้นตอน (5E ) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั และมโนมติ
ทางการเรียน เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองอยา่งง่าย เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั 
ระดบัชั้นมธันมศึกษา   ปีท่ี 4 (2) เพื่อศึกษาผลมโนมติทางการเรียน เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ย
อตัราเร็วคงตวั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองอยา่งง่าย โดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนบางบ่อวทิยาคม  จงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 6 
จ  านวน 30 คน โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีอยูแ่ผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 
ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั และ (2) แบบทดสอบ
วดัมโนนมติทางการเรียน เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั โดยใชแ้บบแผนการ
ทดลองรูปแบบการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) , Pre-test Post-test experimental design 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไมเ่ป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)  

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี คือ (1)   แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 
ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
80.56/85.56 ซ่ึงเป็นไปตามมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.56/85.56 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 และ (2) 
ผลมโนมติทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 
ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั พบวา่นกัเรียนมีมโนมติ 
ทางการเรียนด้วยชุดทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมด้วยอตัราเร็วคงตวั แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 
 * นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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ค ำส ำคัญ  :    ชุดกิจกรรมการทดลอง,    มโนมติทางวทิยาศาสตร์,    ทกัษะการทดลอง,    เจตคติ 
         ต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 

 

บทน า 
การจดัการเรียนรู้ในรายวชิาฟิสิกส์ในปัจจุบนั พบวา่ มีการจดัการเรียนแบบเนน้การท่องจ า

สูตรและน าสูตรไปใชใ้นการค านวณ เพื่อการทดสอบในระดบัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการทดสอบระหวา่ง
ภาคเรียน    ของโรงเรียน การสอบแข่งขนัต่างๆ และการทดสอบระดบัชาติ ( O-NET) เพื่อการศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนไป โดยขาดการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และการเขา้ใจปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นธรรมชาติ  การ
เรียนโดยการเนน้ท่องจ าสูตร ท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถประยกุต ์ใชค้วามรู้ในการแกปั้ญหา ซ่ึงท าใหเ้กิด 
ความไม่เขา้ใจในวชิาฟิสิกส์ ท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิา ฟิสิกส์ต ่า และมีเจตคติท่ีไม่ดี 
ต่อวชิาฟิสิกส์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอศัวรัฐ นามะกนั (2550:1) ท่ีกล่าวถึง การสอนฟิสิกส์ของครูผูส้อนยงัมี
ลกัษณะเป็นศูนยก์ลาง เนน้การบอกความรู้ การใชส้มการทางคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งเนน้ใหจ้ดจ าสมการ
และน าไปใช ้จึงท าใหผู้เ้รียน    ขาดความรู้ ความเขา้ใจในมโนทศัน์ทางฟิสิกส์ สอดคลอ้งกบั สุวทิย ์ 
มูลค า และอรทยั มูลค า(2545:123) การสอนแบบบรรยายเพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ทฤษฎีปรากฏการณ์ต่างๆ และไม่สามรถแกโ้จทยปั์ญหาแบบประยกุตไ์ด ้โดยปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้
นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาโจทยฟิ์สิกส์ต ่าลง จากขอ้มูลดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การ
เรียนวทิยาศาสตร์ควรไดรั้บการแกไ้ขการจดัการเรียนการเรียนการสอนในปัจจุบนัครูเนน้ใหน้กัเรียน
จ าสูตร แลว้น ามาใชใ้นการค านวณเพื่อหาค าตอบซ่ึงนกัเรียนไม่ไดเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริงและไม่สามารถ
น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 เน่ืองจากโรงเรียนบางบ่อวทิยาคม เดิมมีการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนใหญ่เนน้การสอนแบบบรรยาย เน่ืองจาก เน้ือหารายวชิาค่อนขา้งมาก
และเวลาในการจดัการเรียนการสอนมีจ านวนจ ากดั ผูว้จิยัจึงศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย
ประกอบกบัการทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยชุดการทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบ
วงกลม ท่ีสามารถประดิษฐข้ึ์นไดเ้องและใชว้สัดุท่ีอยูร่อบตวัมาเป็นชุดทดลองอยา่งง่ายเพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม โดยเช่ือวา่นกัเรียนจะมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
เพิ่มมากข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ มีมโนมติทางการเรียนวชิา และมีเจตคติท่ี
ดีต่อวชิาฟิสิกส์ท่ีดีดีข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 ขั้นตอน 
(5E ) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั ระดบัชั้นมธันมศึกษาปีท่ี 4 
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2. เพื่อศึกษาผลมโนมติทางการเรียน เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E ) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง 
การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ สูงกวา่ เกณฑ ์
80/80 

2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองเร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั   ท าให้
มโนมติทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั ของนกัเรียนสูงข้ึน 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561  โรงเรียนบางบ่อวทิยาคม  จงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 6 จ านวน  5 ห้อง 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561  โรงเรียนบางบ่อวทิยาคม  จงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 6 จ  านวน 30 คน โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีอยูแ่ผนการ
เรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมอยา่งง่าย 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   ผลมโนมติทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดแ้ผนแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E )   ดว้ยชุด
ทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้วชิา
ฟิสิกส์ หวัขอ้อ่ืนๆ 

2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั สามารถ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเกิดจากการทดลองปฏิบติั เป็นการใหผู้เ้รียนเผชิญ
สถานการณ์ และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
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3. การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั สามารถ
พฒันาผลมโนมติการเรียน เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ดว้ยอตัราเร็วคงตวั 

 
วธีิกำรด ำเนินกำรทดลอง 
    ผูว้จิยัท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลมโนมติทางการเรียน เร่ือง การ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ท่ีเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง จ านวน 10 ชัว่โมง
เท่ากนั โดยเม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ทุกแผนการจดัการเรียนรู้ ท าแบบทดสอบวดัผลมโนมติ
ทางการเรียนหลงัเรียน จากนั้นผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
สรุปผลกำรวจัิย  

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้  
5 ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม   พบวา่ผลการหาประสิทธิภาพของชุด
ของแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้5 ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง 
การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั พบวา่     มีประสิทธิภาพเท่ากบั80.56/85.56 นัน่คือ
ประสิทธิภาพของชุดของแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้5 ขั้นตอน (5E) 
ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั  มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 
80/80  

2. ผลการศึกษาผลมโนมติทางการเรียน เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมระหวา่งก่อนเรียน 

และหลงัเรียน  พบวา่ นกัเรียนมีมโนมติทางการเรียนดว้ยชุดทดลอง เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ย
อตัราเร็วคงตวั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถติท่ีระดบั.05 
 
อภิปรำยผลกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลมโนมติทางการเรียนก่อนเรียน – หลงัเรียน ดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้5 ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ี
แบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.   ดา้นการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้  
5 ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม   ส าหรับการหาประสิทธิภาพของชุด
ของแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้5 ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง 
การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม พบวา่   มีประสิทธิภาพเท่ากบั80.56/85.56 นัน่คือประสิทธิภาพของชุดของ
แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแสวงหาความรู้5 ขั้นตอน (5E) ดว้ยชุดทดลอง เร่ือง การ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคงตวั  มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 ทั้งน้ีอาจ
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เน่ืองมาจากการออกแบบชุดกิจกรรมไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพและให้ขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาปรับปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญและขอ้เสนอแนะจากนกัเรียนท่ีเป็น
กลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ชุดกิจกรรมเร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมดว้ยอตัราเร็วคง
ตวั วชิาฟิสิกส์ มีประสิทธิภาพท่ีจะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของ  ลออ การุณยะ
วานิช และคณะ (2529) ท่ีไดศึ้กษาวธีิการสอนแบบทดลองวา่เป็นการสอนท่ีท าใหเ้กิดประสบการณ์
ใหม ่ๆ และขอ้เทจ็จริงจากการสอบสวนและทดลองนัน่เอง วธีิการสอนแบบทดลองน้ีผูส้อนตอ้ง
เตรียมพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งคู่มือในการฝึกทดลองแต่ละขั้นตอน 
โดยระบุขั้นตอนการท างานอยา่งเป็นล าดบัชดัเจน จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองได ้
การสอนแบบน้ีจะท าใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสท าการทดลองไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อท่ีจะไดศึ้กษาขอ้เทจ็จริง
ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบั มนตช์ยั เทียนทอง (2530) ท่ีไดก้ล่าวถึงชุดทดลอง 
(Experiment Set) วา่ เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีใชป้ระกอบการสอนเพื่อแสดงเน้ือหาท่ีเป็นกฎ สูตร หรือ
ทฤษฎีท่ีก าหนดไวแ้ลว้ หรือใชเ้พื่อทดลองหาความสัมพนัธ์สร้างกฎเกณฑข้ึ์นใหม่ โดยแสดงผลให้
เห็นจริงไดใ้นรูปของค่าท่ีแสดงความร้อน แสง เสียงหรือปฏิกิริยาอ่ืน ๆ เน่ืองจากผูส้อนไดเ้ล็งเห็น
ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของชุดทดลองท่ีมีต่อการเรียนการสอนวา่ ท าใหก้ารเรียนรู้เห็นจริงไดน้อกจากนั้น
ยงัท าใหผู้เ้รียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนค่อนขา้งสูงดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิพฒัน์ สมใจ 
(2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองปฏิบติัการวงจรออปแอมป์ วชิา
ปฏิบติัอิเล็กทรอนิกส์ 1 โปรแกรมวชิาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรอนุปริญญา
สถาบนัราชภฎั พบวา่ ชุดปฏิบติัการวงจรออปแอมป์มีผลท าใหน้กัศึกษามีความสนใจในแต่ละใบงาน 
และมีความตั้งใจในการรับรู้ เกิดความสนใจ ความพึงพอใจเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการสอน เกิดการเรียนรู้จากกการทดลองดว้ยตนเอง ท าใหผ้ลท่ีไดสู้งกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ใหผ้ลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รีนา ภูมิระว ิ(2554:127-132) ท่ีไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเนน้ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รวมถึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอาภาภรณ์ ปานมี (2557) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาชุดปฏิบติัการ เร่ือง การท าสบู่เหลวผสม
สารสกดัแอนโทไซยานินจากดอกอญัชนัเพื่อเสริมสร้างทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยั พบวา่บทปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน มีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดีมาก และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 95.06/90.56 ใหผ้ลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรวดี มา
นุย้ (2556) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาชุดทดลองกลศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของ
โรงเรียนพทัลุง เพื่อพฒันาชุดทดลองกลศาสตร์พร้อมคู่มือการใชส้ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
และหาประสิทธิภาพทางการศึกษาของชุดทดลองกลศาสตร์ตามเกณฑ ์80/80 รวมถึงเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดทดลองกลศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่  ชุดทดลองกลศาสตร์
พร้อมคู่มือการใชมี้คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก รวมถึงชุดทดลองกลศาสตร์มีประสิทธิภาพทาง
การศึกษา 80.33/81.11 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของWolff - Michael Roth (1994, pp. 197 - 223) 
ท่ีศึกษาการใชกิ้จกรรมการทดลอง(Physics Laboratory) ในโรงเรียนมธัยม ซ่ึงผลจากงานวจิยัของ 
Wolff  แสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนท่ีมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการท ากิจกรรมการทดลองจะมี
ประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากข้ึนเพราะการทดลอง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจหลกัการ
ทางฟิสิกส์มากข้ึน เน่ืองจากไดเ้ห็นและลงมือปฏิบติัการดว้ยตนเอง 
 2.   ด้านผลมโนมติทางการเรียน 
 จากการศึกษาผลมโนมติทางการเรียนเร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมระหวา่งก่อนเรียน  และ
หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยชุดทดลอง จากการทดสอบดว้ย
แบบวดัมโนมติทางการเรียน โดยมีการวดัมโนมติทางการเรียนก่อนเรียนและ มโนมติทางการเรียน
หลงัเรียนพบวา่คะแนนเฉล่ีย หลงัเรียน เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน   และเม่ือตรวจสอบความแตกต่าง
คะแนนก่อนเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม   ดว้ยวธีิการทดสอบที พบวา่ นกัเรียนมีมโนมติทางการเรียนดว้ยชุด
ทดลอง   เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถติท่ีระดบั.05 ซ่ึงใหผ้ล
สอดคลอ้งกบั  สุระศกัด์ิ เมาเทือก (2542) ท่ีพบวา่ ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมดา้นการสืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียน โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนโดยชุดกิจกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนตามคู่มือครู ใหผ้ลท่ีสอดคลอ้งกบังานของ นิกา ถาวรยติุการต ์(2548) ท่ีไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และความคิดสร้างสรรค ์  ทาง
วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยใหผ้ลสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อาภาภรณ์ ปานมี (2557) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาชุดปฏิบติัการ เร่ือง การท าสบู่เหลวผสมสารสกดั
แอนโทไซยานินจากดอกอญัชนัเพื่อเสริมสร้างทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยั นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทปฏิบติัการวทิยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เรวดี มานุย้ 
(2556) ซ่ึงไดศึ้กษาการพฒันาชุดทดลองกลศาสตร์ส าหรับนกัเรียน      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของ
โรงเรียนพทัลุง เพื่อพฒันาชุดทดลองกลศาสตร์พร้อมคู่มือการใชส้ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
พบวา่ นกัเรียนมีผลมโนมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.   ควรมีการเตรียมชุดทดลองใหเ้พียงพอกบัผูเ้รียน โดยควรแบ่งชุดลองเป็นกลุ่มยอ่ย 2 – 3 
คน เพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนไดเ้ขา้ถึงการทดลองอยา่งทัว่ถึง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

2.  ในการท ากิจกรรมกลุ่มครูผูส้อนควรมีวธีิการแบ่งกลุ่มใหก้บันกัเรียนท่ีหลากหลายวธีิและ
เหมาะสม สามารถคละนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัและนกัเรียนไดมี้โอกาสหมุนเวยีนมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมชั้นไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวจิยัเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยใชก้ารสอนดว้ยชุดทดลองกบัวธีิการสอนใน

รูปแบบอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากระบวนการเรียนการสอน        ให้
เหมาะสมต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการทดลองโดยใชคู้่มือประกอบ และควบคู่กบักบั
การแนะน าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิด
กระบวนการคิดของนกัเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค ์การคิดแกปั้ญหา การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
เป็นตน้ และพฤติกรรมของนกัเรียนดา้นความคงทนในการเรียนรู้ 
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