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กาหนดไว้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
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The purposes of this research are as follows: (1) to construct a learning activity
package on projectile motion for spinning and non-spinning objects; (2) to study the efficiency
of the learning package; (3) to study learning achievement; and (4) to study the science oral
presentations of students with regard to the learning activity package. The sample group of this
study included eighty tenth grade students at Srinakharinwirot University Prasarnmit
Demonstration School (Secondary) in Bangkok and used purposive sampling. In addition, it
consisted of an experimental group of thirty-four students and a control group of forty-six. The
research instruments used in this study were as follows: (1) a learning activity package of
projectile motion for spinning and non-spinning objects; (2) a learning achievement test; and
(3) an assessment form for science oral presentation. The statistical analysis employed mean,
standard deviation, and a t-test. The research findings were as follows: (1) the efficiency of the
learning activity package was effective (E1/E2) at 86.20/72.00; (2) the learning achievement
scores of the experimental group, after learning with the activity package was higher than those
before and higher than the control group at a .05 level of statistical significance; and (3) there
were twenty-nine of the thirty-four students in the experimental group (85.3%), and passed the
criterion of science oral presentation, which was higher than the specified criterion at 70%
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1

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ศาสตร์แห่งความรู้อนั มีความสาคัญยิ่งต่อมนุษย์อีกทังยั
้ งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ
นัน่ คือ วิทยาศาสตร์ ที่ทาให้ มนุษย์เกิดการพัฒนาทางด้ านความคิด ทังคิ
้ ดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์
และคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ เกิดผลดังกล่าวการเข้ าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นรากฐาน
สาคัญ ด้ วยเหตุนี ้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมุ่งหวังให้ ทุกคนได้ ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เน้ น
กระบวนการเชื่อมโยง เต็มไปด้ วยความกระตือรื อร้ น ในการศึกษาค้ นคว้ าและสร้ างองค์ค วามรู้
ดังนัน้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาเพื่อให้ ร้ ูวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถนาเอาความรู้ไปปรับ
ใช้ กับ สถานการณ์ ปั จ จุบัน อย่ างเป็ นเหตุเ ป็ นผล สอดคล้ องกับ การเรี ย นรู้ แห่ง ศตวรรษที่ 21 ที่
ส่งเสริ มให้ มีทักษะพืน้ ฐานที่จาเป็ น ได้ แก่ การอ่านออก เขียนได้ และทักษะของการคานวณเป็ น
รวมทังทั
้ กษะการแก้ ปัญหา การสื่อสาร การทางานร่วมกับผู้อื่นและความคิดสร้ างสรรค์และส่งเสริม
สมรรถภาพอันก่อให้ เกิดศาสตร์ แห่งความรู้ได้ อย่างไม่หยุดยัง้
เมื่อพิจารณาแบบเรี ยนของห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ ไป ประกอบด้ วยสาระสาคัญ 8
สาระด้ ว ยกัน โดยวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ถู ก บรรจุ เ ป็ น สาระที่ 6 ซึ่ ง รายวิ ช าฟิ สิ ก ส์ นี เ้ ป็ น หนึ่ ง สาขาของ
วิทยาศาสตร์ที่ม่งุ หวังให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หลักการ กฎและทฤษฎีที่เป็ นฐาน
และสามารถเชื่อมโยงความรู้กับสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ แต่เมื่อพิจารณาสภาพการเรี ยนการสอนวิชา
ฟิ สิกส์ในโรงเรี ยนส่วนใหญ่พบว่า ครูหรื อผู้สอนจัดการเรี ยนการสอนแบบบรรยายเป็ นหลัก ซึ่งไม่
สามารถเร้ าความสนใจอันก่อให้ เกิดความจนใจใคร่ ร้ ู ซึ่งสอดคล้ องกับ การปฏิบัติการฟิ สิกส์ใน
ห้ องเรียนที่ไม่สนองต่อการพัฒนาความคิดของผู้เรียนของงานวิจยั ของเยาวลักษณ์ บัวศรีใส อีกทัง้
ผู้เรี ยนไม่สามารถแก้ โจทย์ปัญหาทางฟิ สิกส์ได้ สาเหตุเนื่องจากผู้สอนใช้ วิธีการสอนแบบบรรยาย
ทาให้ ผ้ เู รียนขาดแรงจูงใจในการทากิจกรรม ไม่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์รวมไป
ถึ งการสร้ างองค์ ค วามรู้ ได้ ต นเอง (บุ ญ ชม ศรี สะอาด, 2545) และจากการศึก ษาของนัก วิจัย
เกี่ยวกับการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิ สิกส์ (วศิน คล้ ายบรรเลง, ชาตรี ฝ่ ายคา, & อภิชาติ
พัฒนาโภควัฒนา, 2559) เกี่ยวกับแนวคิดของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในเรื่ องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ผ้ ทู าการทดสอบยังคงมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่องความเร็ว
ของวัตถุที่ตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งร้ อยละ 43 ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ในแนวดิง่
และแนวระดับของสถานการณ์การปล่อยลูกระเบิดตกจากเครื่ องบินได้ สอดคล้ องกับการศึกษา

2
ของอนุชา แป้นจันทร์ (อนุชา แป้นจันทร์ , ธิติยา บงกชเพชร, & ฑิราณี ขาล ้าเลิศ , 2555) ที่พบว่า
ร้ อยละ 57 ของผู้เรี ยนไม่เข้ าใจความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ทัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่พบความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนหรือความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้แนวดิ่งและแนวระดับเท่านัน้ ยังพบว่าการจัดการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ยังมีวสั ดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิการทางฟิ สิกส์ จากการศึกษาดังกล่าวสะท้ อนให้เห็น
ว่าการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ควรได้ รับ การแก้ ไ ข (จตุพร พงศ์พีระ &
ประสาท เนืองเฉลิม, 2560)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์หรือการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ ง เป็ นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
มนุษ ย์ และพบได้ โดยง่าย ตัวอย่ างเช่น น า้ ที่พุ่งออกมาจากลานนา้ พุหรื อจากสายยางฉีดรดนา้
ต้ นไม้ การปั ดของตกจากขอบโต๊ ะหรื อแม้ กระทัง่ ดอกไม้ ไฟ ล้ วนเป็ นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ทัง้ สิ ้น นอกจากนีก้ ีฬาประเภทลูก บอลต่าง ๆ เช่น บาสเกตบอล เทนนิส หรื อกีฬายิงธนู (ชวลิต
เลาหอุด มพัน ธ์ , 2562) แต่ เ มื่อพิจ ารณาผลของแรงต้ านอากาศและการเคลื่อนที่ ของวัต ถุ ใ น
ระยะไกล แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุกลับแตกต่างไปจากเดิม ตัวอย่างเช่น การยิงลูกฟุตบอลจากที่
ไกล ๆ การตีโฮมรันของกีฬาเบสบอล การยิงลูกโทษของนักฟุตบอลที่ลกู บอลสามารถเลี ้ยวโค้ งผ่าน
ผู้รักษาประตูแล้ วเข้ าประตูไปได้ เพราะเหตุใดลูกบอลจึงมีแนวการเคลื่อนที่เช่นนัน้ เป็ นคาถามที่
ชวนสงสัยให้ กับผู้ชมเหตุการณ์นี ้ และเมื่อพิจารณาผลของแรงต้ านอากาศของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่มีการเคลื่อนที่ระยะไกล พบว่าสมการการเคลื่อนที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ของแรงต้ านอากาศ
กับความเร็ว ยิ่งไปกว่านัน้ รูปทรงและการหมุนรอบตัวเองของวัตถุล้วนมีผลต่อการเคลื่อนที่ทงสิ
ั ้ ้น
ตัวอย่ างข้ างต้ น สามารถอธิบายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เรี ย กว่า ปรากฏการณ์ แม็ก นัส (Magnus
effect) (Briggs, 1959) ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ เมื่ อวัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศไปพร้ อมกับ
การหมุน เมื่อพิจารณาแรงสุทธิทที่กระทาต่อวัตถุที่เกิดการหมุนขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศ โดยผล
ของแรงต้ านอากาศมีค่ามากพอ พบว่า แรงทัง้ หมดที่กระทาต่อวัตถุ ได้ แก่ แรงโน้ มถ่วง (Weight)
แรงต้ านอากาศ (Air resistance) และแรงแม็กนัส (Magnus force) เมื่อแรงที่กระทาต่อวัตถุไม่ได้ มี
เพียงแรงโน้ มถ่วงเพียงแรงเดียว ทาให้ แรงสุทธิมีขนาดเปลี่ยนไป ส่งผลให้ แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แตกต่างไปจากแนวการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ งทัว่ ไป (John, 2009) ดังนัน้ จึงได้ มีการศึกษาแนวการ
เคลื่อนที่ของวัตถุหมุนขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศอย่างต่อเนื่อง
เมื่ อ พิ จ ารณาการเรี ย นการสอนเรื่ อ ง การเคลื่อ นที่แ บบโพรเจกไทล์ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แนวโค้ ง โดยเนื ้อหา
ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในบทเรียนนัน้ ไม่พิจารณาผลของแรงต้ านอากาศและวัตถุไม่เกิด
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การหมุน จากการศึกษางานวิจยั หลาย ๆ งานพบว่า แรงทางอากาศพลศาสตร์ รูปทรงของวัตถุและ
การหมุน รอบตัวเองของวัต ถุขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศล้ วนมีผลต่อแนวการเคลื่ อนที่ของวัตถุ
ผู้วิจัยได้ ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุทงั ้ สองกรณี ทัง้ เกิดการหมุนและไม่เกิดการหมุน เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุหมุน
และไม่หมุน ได้ แก่ การศึกษาวัตถุสองชิ ้นที่ปล่อยให้ เคลื่อนที่ต่างกัน โดยวัตถุชิน้ แรกปล่อยให้ ตก
อย่ างเสรี ใ นแนวดิ่ ง ส่วนอีก อัน ท าให้ เ คลื่อนที่ออกไปในแนวระดับ (สสวท. 2560) เพื่อศึก ษา
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ กรณี
วัตถุไม่เกิดการหมุน ซึ่งทาการทดลองร่วมกับการประยุกต์ใช้ โปรแกรมแทร็กเกอร์เพื่อพิจารณาแนว
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบ 2 มิติ (ถาวร เรืองบุญ & สุริยะ วุฒิพรหม, 2559) ผู้วิจยั ทาการศึกษาการ
เคลื่อนที่ของวัตถุหมุนของวัตถุทรงกระบอกซึ่งสร้ างจากแก้ วกระดาษสองใบแล้ วทาให้ หมุนแบบ
แบ็กสปิ นขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศ (Cross, 2012a)
รูปแบบนวัตกรรมที่เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพระดับมัธยมศึกษาพบว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็ นวิธีหนึ่งที่ม่งุ หวังให้ บุคคลผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์เรี ยนรู้ ได้ ฝึกทักษะแสวงหา
ความรู้ สามารถเรี ยนรู้ได้ เองจากการลงมือทา อีกทัง้ ยังส่งเสริ มให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
(คณากรณ์ รัศมีมารี ย์, 2559) ผู้วิจัยสนใจออกแบบชุดกิจกรรม พร้ อมทัง้ ประยุกต์ใช้ สมาร์ ทโฟนข
องผู้เรี ยนในการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน และประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนที่
ได้ รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี ้
ความมุ่งหมายของงานวิจยั
1. เพื่อสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุน และ
ไม่หมุน
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับ
วัตถุหมุนและไม่หมุน ในประเด็นดังนี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
ความสาคัญของงานวิจัย
1. ทาให้ ได้ ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
3. การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิ สิกส์จะถูกนาไปประยุกต์ใช้ โดยครูวิทยาศาสตร์
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 3 ห้ องเรียน มีนกั เรียน 120 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ องเรี ยน มีนักเรี ยนจานวน 34 คน ที่ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
กลุ่มควบคุม
กลุ่ม ควบคุม ที่ ใ ช้ ศึ ก ษาเป็ น นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ องเรียน มีนกั เรียน 46 คน โรงเรียนสาธิต
มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ที่ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ที่ได้ รับการเรียนการสอนแบบปกติ
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ชุดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุน
และไม่หมุน
2.2 ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
เนือ้ หาที่ใช้ ในงานวิจัย
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ รายวิชาฟิ สิกส์ เพิ่มเติม ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
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ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
ในรายวิชา ฟิ สิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ใช้ เวลาทังหมดรวม
้
12 คาบเรียน
คาบเรียนละ 45 นาที
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและ
ไม่ หมุน หมายถึ ง สื่อสาเร็ จ รู ป ที่ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ประกอบด้ วย การจัดการเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะ
( Inquiry Approach) ซึ่ ง มี แ น ว ค ว า ม คิ ด ม า จ า ก ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง
(Constructivism) ที่ส่งเสริ มการปฏิบตั ิเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยผู้สอนเป็ นผู้อานวยความ
สะดวก ประกอบด้ วย
1.1 กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่
หมุน ประกอบด้ วย 3 กิจกรรม อันได้ แก่
1.1.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก
1.1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปื นใหญ่อยุธยา
1.1.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ
1.2 บทปฏิบตั ิการทดลองและแบบฝึกหัดเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับ
วัตถุหมุนและไม่หมุนของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุหมุน
และไม่ หมุน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุ
หมุนและไม่หมุน ได้ ถูกในแต่ละข้ อจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ใน
การวิจัยครัง้ นี ้ จานวน 20 ข้ อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ที่ครอบคลุมพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้านพุท ธ
พิสยั ตามแนวคิดของบลูม (ปรับปรุง) (Bloom’s revised taxonomy) 3 ด้ าน คือ
2.1 เข้ าใจ (Understanding) ที่ผ้ ทู าแบบทดสอบสามารถตีความและการขยายความ
เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน มี 7 ข้ อ
2.2 น าไปใช้ (Applying) ที่ผ้ ูท าแบบทดสอบสามารถในการน าความรู้ หลัก การ
แนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุนไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ได้
มี 5 ข้ อ
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2.3 วิเคราะห์ (Analysing) ที่ผ้ ทู าแบบทดสอบสามารถแยกแยะองค์ความรู้เรื่ อง การ
เคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจกไทล์ ส าหรั บ วัต ถุ ห มุน และไม่ ห มุน ได้ อ อกเป็ น ส่ ว น ๆ และสามารถหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงหลักการได้ มี 8 ข้ อ
3. ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา หมายถึง ผู้เรี ยนพูดสื่อสาร
วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นการเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุด กิ จ กรรม โดยพิ จ ารณาจากแบบประเมิ น ทัก ษะสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา กาหนดค่าออกเป็ น 5 ระดับ จานวน 8 ข้ อ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่
3.1 ด้ านเนือ้ หา (Content) หมายถึง ระบุเนื ้อหา เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุนได้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นลาดับขันตอนและน
้
าเสนอเนื ้อหาที่น่าสนใจ/
แก่ผ้ ฟู ัง จานวน 2 ข้ อ
3.2 ด้ านสื่อแทนความ (Media) หมายถึง เลือกใช้ สื่อรูปภาพ กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ
หรือภาพเคลื่อนไหวประกอบการสื่อสารได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม สอดคล้ องกับเนื ้อหา และสิ่ง
แทนความนันท
้ าให้ ผ้ ฟู ังเข้ าใจได้ ง่าย จานวน 2 ข้ อ
3.3 ด้ านการแสดงตัวอย่าง (Illustration) หมายถึง มีการยกตัวอย่างประกอบขณะ
บรรยายหน้ าชันเรี
้ ยน จานวน 2 ข้ อ
3.4 ด้ านภาษา (Presentation) หมายถึง เลือกใช้ ภาษาได้ อย่างถูกต้ อง ได้ แก่ ภาษา
ทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาทัว่ ไป หากมีการเลือกใช้ ภาษาวิทยาศาสตร์ต้องมีการขยายคาศัพท์นนั ้
จานวน 2 ข้ อ
4. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุหมุนและไม่หมุน ที่ช่วยให้ บุคคลที่ผ่านการ
ปฏิบตั ิด้วยชุดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2
4.1 ประสิทธิภาพตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนร้ อยละเฉลี่ยระหว่างปฏิบัติการของ
ผู้เรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณี
วัตถุหมุนและไม่หมุน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
4.2 ประสิท ธิภาพตัวหลัง (E2) หมายถึ ง คะแนนร้ อยละเฉลี่ย หลังปฏิบัติก ารของ
ผู้เรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณี
วัตถุหมุนและไม่หมุน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Approach) (ธาดา
ธดาสิทธิ์, 2019) กรอบแนวคิดในการวิจยั สรุปโดยผู้วิจยั ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุหมุนและไม่
หมุน

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุ
หมุนและไม่หมุน
2. ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการ
นาเสนอด้ วยวาจา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานงานวิจยั
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุหมุนและไม่หมุน มี
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 70/70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่
หมุนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. นัก เรี ย นที่ได้ รับ การจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน มีคะแนนทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้วย
วาจาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุไม่หมุน
1.1 ความหมายของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุไม่หมุน
1.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุไม่หมุน
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุน
2.1 ปรากฏการณ์แม็กนัส
2.2 แรงทางอากาศพลศาสตร์
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 ขันตอนการสร้
้
างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.6 ความหมายของประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.7 การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.3 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.4 แนวทางการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
5.1 ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
5.2 การประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
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1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุไม่ หมุน
1.1 ความหมายของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
นักการศึกษาหลายท่าน (ช่วง ทมทิตชงค์, 2554; ชวรัตน์ ศิริวงษ์ , 2559; พงษ์ ศักดิ์
ชินนาบุญ, 2556) ได้ ให้ ความหมายของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยมีใจความสาคัญร่ วมกัน
ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็ นเส้ นโค้ งผ่านอากาศในบริเวณใกล้
ผิวโลกและตกกลับมาที่ตาแหน่งพืน้ ด้ วยความเร่งความโน้ มถ่วงของโลก โดยมีความเร็ วคงตัวใน
แนวราบและความเร่ งคงตัว ในแนวดิ่งซึ่งเท่ากับค่า g ในทิศชีล้ ง ถ้ าไม่คิดแรงต้ านอากาศ การ
เคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะประกอบด้ วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็ นอิสระต่อกัน
สรุปความได้ ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ของวั ตถุภายใต้ แรง
ดึงดูดของโลก (Gravitational force) เพียงแรงเดียว แรงต้ านอากาศ (Air resistance) มีค่าน้ อย
มาก เมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ลกั ษณะดังกล่าวจะมีแนวการเคลื่อนที่เป็ นรูปพาราโบลาเสมอ และ
ประกอบไปด้ วยแนวการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็ นอิสระต่อกัน โดยแนวดิ่งเป็ นการ
เคลื่อนที่ภายใต้ ความเร่งคงตัวและการเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็ นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
เนื่องจากแรงในแนวดิ่งไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวราบ ดังนัน้ การวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จึงสามารถแยกพิจารณาการเคลื่อนที่ออกเป็ น 2 แนว อิสระต่อกัน ดัง
ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 การเปรียบเทียบการตกเสรีของลูกบอล 1 ที่ปล่อยให้ ตกเสรี และการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ของลูกบอล 2
ที่มา: Duncan, T., & Kennett, H. (2014). Cambridge IGCSE Physics (3rd ed.). London:
Hodder Education, a Hachette UK company, 19.
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จากภาพประกอบ 2 แสดงการเคลื่อนที่ของลูกบอล 2 ลูก ซึ่งเริ่ มเคลื่อนที่ ณ เวลา
เดียวกัน โดยลูกบอล 1 ถูกปล่อยให้ ตกเสรี ในแนวดิ่งซึ่งมี ขนาดความเร็ วต้ นในแนวดิ่งเป็ น ศูน ย์
(u y = 0) ส่วนลูกบอล 2 ถูกปล่อยให้ เ คลื่อนที่ออกไปในแนวระดับด้ วยความเร็ วต้ นซึ่งพบว่าลูก
บอล 2 มีการเคลื่อนที่เป็ นแนววิถีโค้ ง
การเคลื่อนที่ในแนวระดับ
วัตถุซึ่งถูกขว้ างออกไปในแนวระดับจะมีความเร็ วในแนวระดับคงตัว เพราะว่าแรง
สุทธิในแนวระดับที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์ โดยถือว่าแรงต้ านอากาศมีค่าน้ อยมากจนไม่ต้อง
น ามาคิ ด ในการก าหนดเครื่ องหมายของปริ มาณในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ก าหนดให้
ปริมาณที่มีทิศไปทางขวามีเครื่องหมายบวก (+) ส่วนปริมาณที่มีทิศลง ได้ แก่ การกระจัด ความเร็ว
และความเร่ง มีเครื่องหมายลบ (-)

ภาพประกอบ 3 แสดงวัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยเริ่มจากจุดกาเนิดแกนอ้ างอิง x และ y
จากภาพประกอบ 3 ให้ แกน x เป็ นแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวระดับ และแกน y เป็ น
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
เมื่อ

x คือ การกระจัดของวัตถุในแนวระดับ หน่วย เมตร (m)

v x คือ ความเร็ วของวัตถุในแนวระดับซึ่งมีค่าคงตัว หน่วย เมตรต่อวินาที (m/s)
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การกระจัดของวัตถุในแนวระดับในช่วงเวลา t สามารถหาได้ จากสมการ (2-1)
 
x = vx t

(2-1)

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
เมื่อพิจารณาวัตถุที่ตกเสรีของวัตถุมวล m พบว่า มีเพียงแรงโน้ มถ่วงเพียงแรงเดียวที่
กระทากับวัตถุในทิศลงในแนวดิ่ง ซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทล์ในแนวดิ่งจะเหมือนกับ
การปล่อยวัตถุตกแบบเสรี คือมีความเร็ วต้ นในแนวดิ่งเป็ นศูน ย์ และมีความเร่งคงตัวซึ่งเท่ ากับ
ความเร่งโน้ มถ่วงของโลก a y = − g มีทิศทางลง

vy

คือ ความเร็วในแนวดิ่ง หน่วย เมตรต่อวินาที m / s
จะหาความเร็วในแนวดิ่ง ที่ช่วงเวลา t เริ่มได้ จากสมการ (2 – 2)



vy = u y + a yt

ในที่นี ้


uy = 0

(2-2)

และ a y = − g = −9.8 m / s 2

ดังนัน้


v y = − gt


y

(2-3)

คื อ การกระจัด ในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป t จะหาการกระจัดในแนวดิ่ง ได้ จาก

สมการ (2-4)
1
 
y = u y t + gt 2
2

(2-4)

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มีการเคลื่อนที่ทงั ้ แนวราบและแนวดิ่งพร้ อมกัน ซึ่ง
สามารถหาการกระจัดและความเร็ วในแนวดิ่ง กับแนวระดับแยกออกจากกัน แล้ วนามาคิดการ
กระจัดลัพธ์และความเร็วลัพธ์ของวัตถุ ดังภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 การกระจัดและความเร็วขณะหนึ่งของวัตถุขณะเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

เป็ น


S

จากภาพประกอบ 4 วัตถุเคลื่อนที่จากตาแหน่ง A ไปยังตาแหน่ง B มีการกระจัดลัพธ์
ซึ่งทามุม  กับแนวระดับ มีการกระจัดในแนวระดับคือ x และการกระจัดในแนวดิ่งคือ


y

ความเร็ ว ณ ขณะหนึ่ง v ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จะอยู่ในแนวเส้ นสัมผัส
กับแนวโค้ งพาราโบรา ซึ่งทามุม  กับแนวระดับ มีความเร็ วในแนวระดับคือ vx และความเร็วใน
แนวดิ่งคือ v y
หาขนาดของการกระจัดลัพธ์ได้ จากสมการ (2-5)
(2-5)

S = x2 + y2

เมื่อ
x คือ ขนาดการกระจัดในแนวระดับ หน่วย เมตร (m)

คือ ขนาดการกระจัดในแนวดิ่ง หน่วย เมตร (m)
S คือ ขนาดการกระจัดลัพธ์ หน่วย เมตร (m)
หาขนาดของความเร็วลัพธ์ได้ จากสมการ (2-6)
y

v = vx + v y
2

2

(2-6)

เมื่อ
vx

คือ ขนาดความเร็วในแนวระดับ หน่วย เมตรต่อวินาที (m / s)
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คือ ขนาดความเร็วในแนวดิ่ง หน่วย เมตรต่อวินาที (m / s)
v คือ ขนาดความเร็ วลัพธ์ หน่วย เมตรต่อวินาที (m / s)
ระยะทางในแนวราบและระยะสูงสุด
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ขึน้ ลงและตกกลับมาที่ระดับเดีย วกัน ดังนัน้ เวลาที่
วัตถุ ใ ช้ ใ นการเคลื่ อนที่ จ ะวัด จากจุด เริ่ มต้ น ถึ ง จุด สูงสุด จะเท่ากับ เวลาที่วัตถุ ใ ช้ เ คลื่อนที่จ าก
จุดสูงสุดถึงจุดสุดท้ ายที่ระดับเดียวกัน เวลาของการเคลื่อนที่ทงหมดพิ
ั้
จารณาจากเวลา 2 เท่า ของ
เวลาที่วตั ถุใช้ เคลื่อนที่ ณ จุดเริ่มต้ นจนถึงจุดสูงสุด หรือ ณ จุดสูงสุดถึงจุดสุดท้ าย
สามารถหาเวลาที่วัตถุ เ คลื่อนที่จากตาแหน่งเริ่ มต้ น ถึ งตาแหน่งสูงสุดได้ จาก
สมการเส้ นตรงในสมการ (2-7)
vy

vy = u y + a yt

0 = +u sin  + (− g )t

t=

u sin 
g

(2-7)

เนื่องจากวัตถุใช้ เวลาเคลื่อนที่ขึน้ เท่ากับเวลาที่วัตถุใช้ ในการเคลื่อนที่ลง ดังนัน้
เวลาทังหมดของวั
้
ตถุที่เคลื่อนที่ขึ ้นและตกกลับมายังตาแหน่งเดิม สามารถหาได้ จากสมการ (2-8)
t=

2u sin 
g

(2-8)

เมื่ อ วัต ถุ เ คลื่ อ นที่ จ ากต าแหน่ง เริ่ ม ต้ น ถึ งต าแหน่ งสูง สุด ณ ต าแหน่ ง สูง สุด
ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่าเป็ นศูนย์ ความเร็ วของวัตถุ ณ ตาแหน่งสูงสุดมีขนาดเท่ากับความเร็วใน
แนวระดับ สามารถหาขนาดของการกระจัดสูงสุดได้ จากสมการ (2-9)
v y = u y + 2ah
2

2

0 = +u sin  + 2 gh

u 2 sin 2 
h=
2g

(2-9)

เมื่อวัต ถุ ต กกลับมาที่ตาแหน่งเดิม สามารถหาขนาดการกระจัดในแนวราบที่
เคลื่อนที่ในเวลา t ได้ จากสมการ (2-10)
x = vt
x = u cos

2u sin 
g
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x=

u2
(2 sin  cos )
g

x=

u 2 sin 2
g

(2-10)

จากสมการ (2-10) เมื่อ u มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง และ เมื่อ  = 45 การกระจัด
ในแนวระดับจะมีขนาดมากที่สดุ ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จากจุดเริ่มต้นเดียวกันด้ วยอัตราเร็ว 50 เมตร/วินาที
ที่มมุ ค่าต่าง ๆ
ที่มา: Raymond A. Serway, J. W. J. (2014). Physics for Scientists and Engineers with
modern physics (9th ed.). Boston, USA: Physical Sciences: Mary Finch.
จากภาพประกอบ 5 เมื่อพิจารณาการยิงวัตถุให้ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีขนาด
ของความเร็ วต้ นไม่เปลี่ยน จากสมการ (2-10) จะพบว่า เมื่อ 1 +  2 = 90 วัตถุจะตกที่ระดับ
เดียวกัน นัน่ คือ มีขนาดการกระจัดในแนวระดับเท่ากัน
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่กล่าวมาข้ างต้ นอยู่บนสมมติฐานที่ไม่ได้ พิจารณาแรง
ต้ านอากาศ แต่ในกรณีแรงต้ านอากาศมีผลอย่างมีนยั สาคัญ
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
จากการศึกษางานวิจยั ของศรัญญู เมืองกระจ่าง (ศรัญญู เมืองกระจ่าง, สุเมธ ไทย
กลาง, ปณิธาน พิมพ์หนู, & คูเจริญไพศาล, 2558) ที่ได้ นาเสนอผลการใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
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เรื่องแรงและการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน ได้ ดาเนินการ
วิจัย กับนัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึ กษาตอนต้ น ด้ วยชุดกิจกรรม 1 ชุด ประกอบด้ วย 2 กิ จ กรรม ได้ แก่
กิจกรรมแรงพยุงและกิจกรรมการเคลื่อนที่แนวตรงและแนวโค้ งของวัตถุ ในแต่ละกิจกรรมจะมี
กิ จ กรรมย่ อยๆ ที่ส่งเสริ มทัก ษะพืน้ ฐาน 8 ด้ าน ซึ่งกิ จ กรรมที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรงและการ
เคลื่อนที่แนวโค้ งของวัตถุได้ พัฒนาชุดกิจกรรมยิงไปเข้ าห่วงเพื่อทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน
แนวโค้ งของวัตถุ โดยสร้ างเครื่องยิงวัตถุลกู กระสุนกระดาษและห่วง จากนันทดลองยิ
้
งลูกกระสุนให้
เข้ าห่วงที่อยู่ในระยะ 3 เมตร เป็ นเวลา 15 นาที จากนัน้ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแข่ง ขัน ยิ ง
กระสุนกระดาษให้ เข้ าห่วงจานวน 5 ลูก
เมื่อพิจ ารณาแบบเรี ย นรายวิชาฟิ สิกส์ เพิ่มเติม พบตัวอย่ างกิ จ กรรมที่ วัตถุมีการ
เคลื่อนที่แบบพาราโบลาโดยใช้ เหรียญสองเหรียญปล่อยให้ เคลื่อนที่ ณ ความสูงเดียวกันและเวลา
เดียวกัน เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับไปพร้ อมกัน โดยการวางเหรี ยญ
ไว้ ที่ขอบโต๊ ะจานวน 1 เหรียญ ส่วนอีกเหรียญที่มีขนาดเท่ากันวางไว้ บนไม้ บรรทัดส่วนที่ยื่นออกมา
จากขอบโต๊ ะ กดที่ปลายอิสระของไม้ บรรทัดที่เหรี ยญวางอยู่ไว้ จากนันใช้
้ ไม้ บรรทัดอีกอันเคาะไม้
บรรทัดส่วนที่ยื่นออกมา ทาการทดลองซ ้าโดยให้ นักเรี ยนลองเปลี่ยนแรงในการเคาะขนาดต่าง ๆ
กัน สังเกตแนวการเคลื่อนที่ของเหรียญทังสองและสรุ
้
ปอภิปรายผลจากสิ่งที่ได้ สงั เกต
ถาวร เรื องบุญ และสุระ วุมิพรหม (ถาวร เรื องบุญ & สุริยะ วุฒิพรหม, 2559) ได้ ทา
การสร้ างเครื่ องยิงโพรเจกไทล์จากการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่
ฐานยิงและปื นยิงวัตถุ โดยฐานยิงทาจากแผ่นไม้ กระดาน ส่วนปื นยิงทาจากท่อพีวีซีขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.4 cm ยาว 15-20 cm จานวน 1 ท่อน พันด้ วยลวดทองแดงจานวน 240 รอบ เพื่อทา
ให้ เกิดการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกแรงกระทาต่อแท่งเหล็กที่อยู่ในขดลวดให้ เคลื่อนที่ ใน
แนววิถีโค้ ง ทาการทดสอบประสิทธิภาพของชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายวีดิ
ทัศน์ของการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กด้ วยโปรแกรม Tracker โดยการพิจารณาหาค่าความเร่ ง
ความโน้ มถ่วงได้ 3 วิธี ได้ แก่ วิธีที่ 1 จากกราฟการกระจัดในแนวดิ่งกับเวลา (y-t) ที่เป็ นการกระจัด
ในการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กที่มีลกั ษณะเป็ นพาราโบลา วิธีที่ 2 จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็ วในแนวแกน y กับเวลา t ที่แสดงความเร็ วในการเคลื่อนที่ของแท่งเหล็กที่มีลักษณะเป็ น
เส้ นตรง วิธีที่ 3 จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง ในแนวแกน y และเวลา t ที่บ่งบอกถึง
ความเร่งของการเคลื่อนที่ของแท่งเหล็ก เมื่อวิเคราะห์ความเร่ง g จากกราฟการเคลื่อนที่ของแท่ง
เหล็กทัง้ 3 วิธี ความเร่งของความโน้ มถ่วงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -9.678 m/s2 ร้ อยละความคลาดเคลื่อน
1.25 แสดงให้ เห็นว่าผลการทดลองเป็ นไปตามกฎการเคลื่อนที่
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ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์กิจกรรมการทดลองของ สสวท.ในกิจกรรมการทดลองเพื่อให้ ผ้ เู รียน
สามารถจาแนกแนวการเคลื่อนที่ในแนวต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่แ บบโพรเจกไทล์ได้ ร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้ โปรแกรมวิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุในแต่ละกิจกรรม
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุเกิดการหมุน
2.1 ปรากฏการณ์ แม็กนัส
ในปี ค.ศ. 1831 ไฮน์ริช กุลสตัฟ แม็กนัส (Heinrich Guvstav Magnus) ค้ นพบว่า
ปรากฏการณ์การหมุนของลูกบอลที่เกี่ยวข้ องกับอากาศเรียกว่า “ปรากฏการณ์แม็กนัส (Magnus
effect)” เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นเมื่อวัตถุหมุนเคลื่อนที่ไปในอากาศจะเกิดแรงกระทาต่อวัตถุทา
ให้ วัตถุหมุนทาให้ แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนที่เคลื่อนที่ไปในอากาศต่างจากแนวการเคลื่อนที่
แบบพาราโบลาทัว่ ไป เรี ยกแรงที่เกิดขึน้ จากการหมุนของวัตถุว่า “แรงแม็กนัส (Magnus force)”
(John, 2009)
ปรากฎการณ์แม็กนัสอธิบายต่อไปว่า ขณะที่วตั ถุหมุนเคลื่อนที่แหวกไปในอากาศจะ
ดึงเอาอากาศรอบๆ ให้ ห มุน ตามไปด้ วย อากาศที่เ คลื่อนที่ผ่านซีกลูกหนึ่งของวัตถุซึ่งมีทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับทิศการหมุนของวัตถุจะทาให้ความเร็วของอากาศที่สมั พันธ์กบั วัตถุฝั่งนันลดลง
้
ส่วน
อีก ซีก หนึ่งที่อากาศเคลื่อนที่ใ นทิศเดีย วกั บทิศการหมุนของวัตถุ ทาให้ ความเร็ วของอากาศที่
สัมพันธ์กบั วัตถุฝั่งนันเพิ
้ ่มขึ ้น อากาศจากฝั่งที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการเคลื่อนที่
ของวัตถุออกแรงกระทาต่อวัตถุ จากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน ลูกบอลจะออกแรงกระทา
กลับขนาดเท่ากันและมีทิศตรงข้ ามซึ่งแรงที่กระทากลับนี ้เรียกว่า แรงแม็กนัส ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 ลูกบอลออกแรงกระทากลับอีกด้ านของลูกบอลทาให้ เกิดแรงแม็กนัสมีทิศดังรูป
ที่มา: Timkova, V., & Jeskova, Z. (2017). How Magnus Bends the Flying Ball Experimenting and Modeling. The Physics Teacher, 55(112), 112-114
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2.2 แรงทางอากาศพลศาสตร์
วัตถุหมุนที่เคลื่อนที่ไปในอากาศจะมีแรงกระทาต่อวัตถุทงหมด
ั้
4 แรง ได้ แก่ แรงโน้ มถ่วง
ของโลก (Gravitational force: FG ) แรงลอยตัวในอากาศ (Buoyant force: FB ) แรงต้ าน (Drag
force: FD ) และแรงแม็กนัส (Magnus force: FM ) ดังภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 แรงที่กระทาต่อวัตถุทรงกลมทีห่ มุนแบบกลับหลังขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศ
2.2.1 แรงต้ าน (Drag)
แรงต้ านเป็ นแรงที่มีทิศทางตรงข้ ามกับความเร็ ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งหา
ขนาดของแรงต้ านได้ จากสมการ (2-11)
FD =

โดยที่

1
AC D v 2
2

คือ ขนาดแรงต้ าน (N )
 คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg / m3 )
A คือ พื ้นที่ส่วนหน้ าตัดของวัตถุหมุน (m 2 )
C D คือ สัมประสิทธิ์แรงต้ าน เป็ นปริ มาณ ไม่มีหน่วย
v คือ ขนาดความเร็ วของวัตถุ (m / s )
FD

(2-11)
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ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้ านอากาศ ( CD ) จะขึน้ กับค่าตัวเลขที่ไม่มีหน่วย เรี ยกว่า ตัวเลขเรย์
โนลด์ (Reynold number: Re สามารถหาได้ จากสมการ (2-12)
Re =

vd



=

vd


(2-12)

โดยที่
Re

d
v



คือ ตัวเลขเรย์โนลด์
คือ เส้ นผ่านศูนย์กลางของวัตถุทเี่ คลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีหน่วยเป็นเมตร ( m )
คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีหน่วยเป็ น ( m s )
คือ ความหนืดไคมาติก มีหน่วยเป็น ปาสคาลวินาที ( Pa • s )

ความหนืดจลน์ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหนืดคิเนมาติก (Kinematic viscosity) เป็ น
อัตราส่วนของความหนืด (viscosity) ต่อความหนาแน่น (Density)
=




(2-13)

เมื่อ





คือ ความหนืดจลน์หรือความหนืดคิเนมาติก (m s 2 )
คือ ความหนืด ( N  s m2 )
คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg m3 )

2.2.2 แรงแม็กนัส (Magnus force)
แรงแม็ ก นัส เป็ น แรงที่ มีทิ ศทางตัง้ ฉากกับ ทิศ ทางของความเร็ ว ของวัต ถุ คื อ
ความเร็ วในการเคลื่อนที่ไปในอากาศและความเร็ วเชิงมุมของการหมุนของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปใน
อากาศ หาขนาดของแรงได้ จากสมการ (2-14)
FM =

1
AC M v 2
2

(2-14)
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โดยที่
FM


A
CM
v

คือ ขนาดแรงแม็กนัส (N )
คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg / m3 )
คือ พื ้นที่ส่วนหน้ าตัดของวัตถุ (m 2 )
คือ สัมประสิทธิ์แรงแม็กนัส เป็ นปริมาณ ไม่มีหน่วย
คือ ความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็น (m / s)

สัมประสิทธิ์แรงแม็กนัสต่างจากสัมประสิทธิ์ของแรงต้ าน เนื่องจากเป็ นปริ มาณที่ไม่ได้
ขึ ้นกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่จะขึ ้นกับความเร็วในการหมุนของวัตถุ
ด้ วย เขียนในรูปสมการได้ ว่า
CM = K u S

(2-15)

โดยที่
S คือ สปิ นพารามิเตอร์ สามารถหาขนาดได้ จากสมการ (2-16)
S=

r
v

(2-16)

เมื่อ
 คือ ความเร็ วเชิงมุม มีหน่วยเป็ น เรเดียนต่อวินาที (rad s)
r คือ รัศมี มีหน่วยเป็ น เมตร (m)
v คือ ความเร็ วในการเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที (m / s )
จากสมการ (2-16) K u เป็ น อัต ราส่วนคงตัวระหว่างสัมประสิทธิ์แรงแม็ก นัสและสปิ น
พารามิเตอร์ หาได้ จากสมการ (2-17)
Ku =

CM
S

(2-17)

พิ จ ารณาลู ก เบสบอลทรงกลมที่ เ กิ ด การหมุ น ขณะเคลื่ อ นที่ ไ ปในอากาศดั ง
ภาพประกอบ 8
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ภาพประกอบ 8 แรงที่กระทากับลูกเบสบอลหมุนขณะเคลือ่ นที่ไปในอากาศ
ที่มา: Nathan. M., A. (2007). The effect of spin on the flight of a baseball. American
Journal Physics, 76(2), 119-124.
จากภาพประกอบ 8 พบว่า ลูกเบสบอลทรงกลมหมุนเคลื่อนที่ไปในอากาศมีทิศ
ความเร็ ว (v) เฉียงขึน้ ไปทางขวา มีทิศการหมุนทวนเข็มนาฬิกาทาให้ ความเร็ วเชิงมุม ( ) มีทิศ

พุ่งออกสามารถหาทิศทางของแรงแม็กนัส ( FM ) ที่กระทากับลูกเบสบอลทรงกลมได้ โดยการใช้ กฏ
มือขวาดังสมการ (2-18)

 
(2-18)
FM =   v
เมื่อ


FM



v

คือ แรงแม็กนัส หน่วย นิวตัน (N )
คือ ความเร็วเชิงมุมของวัตถุหมุน หน่วย เรเดียน/วินาที (rad / s)
คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ หน่วย เมตร/วินาที (m / s)

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุน
ปั จ จุบัน ในอากาศขณะเดีย วกัน ก็ เกิ ดการหมุน ไปด้ วยได้ ถู ก ศึกษากัน อย่ างแพร่ ห ลาย
นักวิจยั หลายท่านได้ มีการพัฒนาและสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ กรณีวตั ถุเกิดการหมุนขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศ
ครอส (Cross, 2007) ได้ สร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับแรงทางอากาศ
พลศาสตร์ (Aerodynamics) ได้ แก่ แรงลอยตัว (Buoyant force) แรงลาก (Drag force) และแรง
แม็กนัส (Magnus force) เพื่อออกแบบเป็ นชุดการสอน โดยใช้ อปุ กรณ์ที่หาได้ ง่าย คือ ลูกโป่ งยาง
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โดยการเป่ าลมเข้ าไปในลูกโป่ ง ลักษณะของลูกโป่ งที่เลือกใช้ เป็ น วงรี การทดลองประกอบด้ วย 2
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การหาแรงลากที่กระทาในแนวดิ่ง ทาการทดลองโดยการปล่อยลูกโป่ ง
ลงมาในแนวดิ่งที่ระดับความสูง 3 เมตร เพื่อป้องกันการสัน่ ของลูกโป่ งซึ่งจะก่อให้ เกิดการเบ้ ไปมา
ในขณะเคลื่อนที่ ทาการติดเมล็ดถัว่ ขนาด 2.1 กรัมไว้ ที่ด้านล่างของลูกโป่ ง
กิจกรรมที่ 2 การหาแรงแม็กนัส โดยการใช้ ลูกโป่ งเดิม จุดเด่นของการทดลองนี ้ก็คือ
การทาให้ ลกู โป่ งเกิดการหมุนขณะเคลื่อนที่ในอากาศนานขึ ้นโดยการใช้ เทปใสขนาด 0.67 กรัม ติด
รอบจุดศูนย์กลางของลูกโป่ งเพื่อเป็ นการเพิ่มความเฉื่อยในการหมุนและในขณะที่ปล่อยให้ ตก
จะต้ องยกมือขึน้ พร้ อมกับหมุนลูกโป่ งไปด้ วยแล้ วทาการปล่อยให้ เคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่ระดับความ
สูง 3 เมตร
จากการศึกษางานวิจัยนีพ้ บว่า ชุดการทดลองนีเ้ ป็ นตัวอย่างที่ดีในการสร้ างความ
สนใจและแสดงให้ เห็นปรากฏการณ์ทางฟิ สิกส์ที่เกี่ยวข้ องกับการหมุนของวัตถุในการเคลื่อนที่ ไป
ในอากาศ มีข้อดีคือ
1) อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลองจัดหาง่ายในชีวิตประจาวันและราคาถูก
2) มีการทดลองที่หลากหลายแสดงให้ เห็นถึงแรงทางอากาศพลศาสตร์ที่กระทา
ต่อวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ไปในอากาศ
3) เป็ นตัวอย่างกรณีที่เกิดแรงแม็กนัสบริเวณด้ านข้ าง (sideway Magnus force)
4) ผู้เรียนสามารถทาการทดลองซ ้าได้ ที่บ้าน
ข้ อจากัดถ้ ามีการประยุกต์ใช้ การทดลองนี ้ในการจัดการเรียนการสอนคือ
1) ในการปล่อยวัตถุให้ ตกลงมาในแนวดิ่งที่ระดับความสูง 3 เมตร เป็ นความสูงที่
มากเกินไปสาหรับการปฏิบตั ิการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์และอาจก่อให้ เกิดอันตราย
แก่ผ้ ทู าการทดลองได้
2) สาหรับการทดลองในห้ องเรี ยน การทดลองแรงลอยตัวพบว่าขนาดของแรงมี
ค่าน้ อยมากสามารถเป็ นกรณียกเว้ นไม่นามาคิดก็ได้
ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 ครอส (Cross, 2012b) สร้ างวัตถุลกั ษณะคล้ ายทรงกระบอกที่
เกิ ดการหมุน ขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศ โดยออกแบบให้ เ ข้ ากับ การปฏิบัติก ารทางฟิ สิ ก ส์ ใ น
ห้ องเรียน จุดเด่นของชุดการทดลองนี ้ก็คือ การใช้ แก้ วพลาสติกจานวน 2 ใบ นาส่วนก้ นแก้ วต่อกัน
ให้ เป็ นรูปทรงกระบอกและเชื่อมด้ วยเทปกาวใส พบว่ามวลสุทธิของวัตถุมีขนาด 13.2 กรัม ซึ่งมี
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ลัก ษณะมวลเบา ความยาวสุท ธิที่ 132 มิลลิเ มตร เส้ น ผ่านศูน ย์ ก ลางของปากแก้ วขนาด 60
มิลลิเมตร และเส้ นผ่านศูนย์กลางของก้ นแก้ วขนาด 45 มิลลิเมตร
กิจกรรมการทดลองสามารถทดลองได้ ในห้ องเรียนหรือห้ องปฏิบตั ิการโดยการใช้ ยาง
พลาสติกพันรอบตรงกลางของแก้ วพลาสติกจานวน 3 รอบ ในแนวทวนเข็มนาฬิกา โดยที่มือข้ าง
หนึ่งจับยางที่พันรอบแก้ วพลาสติก ส่วนมือข้ างยืดหนังยางพลาสติกออกไปในแนวระดับดังแสดง
ในภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 9 แสดงลักษณะของวัตถุและลักษณะการยิงวัตถุในแนวระดับให้ หมุนแบบแบ็กสปิน
ออกไปในอากาศ
ที่มา: Rod Cross. (2012). Measuring the effects of lift and drag on projectile motion. The
Physics Teacher. 50(80), 80 – 82.
จากภาพประกอบ 9 ลักษณะการพันรอบของยางพลาสติก จะทาให้ แก้ วพลาสติกหมุน
ออกมาในแนวการหมุนกลับ หลังหรื อเรี ย กว่า แบ็ ก สปิ น (back spin) ท าให้ แก้ วพลาสติกที่ยิง
ออกมาในแนวระดับเกิดการหมุนขณะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ ผลของการทดลองแสดงให้ เห็นว่า
แนวการเคลื่อนที่ของแก้ วพลาสติกแตกต่างจากแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทวั่ ไปซึ่งวิถีการเคลื่อนที่
นัน้ มีลัก ษณะวกกลับมายังตาแหน่งที่ป ล่อยวัตถุ ก่อนตกลงสู่พืน้ เป็ น ผลมาจากแรงยกหรื อแรง
แม็กนัสที่กระทากับแก้ วพลาสติก หรือวัตถุหมุน
จากการศึกษางานวิจยั นี ้พบว่าเป็ นการทดลองที่สามารถปฏิบตั ิได้ ในห้ องเรียนรฟิ สิกส์ของ
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีข้อดีคือ
1) อุปกรณ์หาได้ ง่าย ผู้เรียนสามารถสร้ างได้ ด้วยตนเอง
2) แสดงให้ เห็นถึงปรากฏการณ์แม็กนัสได้ อย่างชัดเจน สามารถวัดแนวการเบี่ยงเบน
ได้ ง่าย
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3) เป็ นการทดลองที่ทาได้ ง่ายและไม่เป็ นอันตรายต่อผู้เรี ยนเมื่อทาการจัดการเรียน
การสอนในห้ องปฏิบตั ิการทดลอง
ทิมโควา (Timkova & Jeskova, 2017) ได้ นาเสนอชุดการทดลองเพื่อศึกษาการแนวการ
เคลื่อนที่ของวัตถุหมุนซึ่งสร้ างมาจากลูกบอลพลาสติกกลวงมวลเบา จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ เทียบกับ
แบบจาลองที่ได้ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Simulation) กิจกรรมการทดลองในงานวิจัยนีจ้ ะใช้
วัตถุที่ทรงกลมพลาสติกกลวงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร กลิ ้งลงมาจากพื ้นเอียงความ
ยาว 1 เมตร ที่ทามุมกับแนวระดับ 26 องศา ในการกลิ ้งของลูกบอลตามแนวพืน้ เอียงจะทาให้ ลกู
บอลหมุนตามเข็มนาฬิกา จากนันปล่
้ อยให้ เคลื่อนที่ลงมาในแนวดิ่งที่ระดับความสูง 3 เมตร
ข้ อดีของการใช้ ชุดทดลองนี ้ในการจัดการเรียนการสอนคือ
1) มีการประยุกต์ใช้ โปรแกรมที่ทนั สมัย
2) สามารถประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอนของผู้เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการการทางานเป็ นกลุ่ม ออกแบบการทดลอง
ทาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุน
3) เป็ นตัวอย่างของกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุเกิดการหมุนของนักฟิ สิกส์
แต่ละท่าน ผู้วิจัยได้ ประยุกต์กิจกรรมการทดลองของครอส ที่ใช้ วัตถุหมุนทรงกระบอกที่สร้ างจาก
แก้ วกระดาษทรงกระบอกมาใช้ ในการสร้ างวัตถุหมุน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อที่ผ้ สู อนใช้ ประกอบการสอน เป็ นสื่อการสอนแบบ
ผสมผสาน ได้ แก่ สื่อวีดิทัศน์ ใบความรู้ ใบกิจกรรม และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นต้ น ที่จัดทาขึน้ สาหรับ
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ตามเนื อ้ หาของแต่ ละหน่ว ยที่ ต้อ งการให้ ผ้ ู เ รี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและสามารถจัดการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง (ตวงแสง ณ นคร, 2555; บุญเกื ้อ ควรเวหา,
2545; วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542; วีระ ไทยพานิช, 2555; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553)
จากความหมายของนักการศึกษาหลายท่า นได้ ให้ ไว้ ทาให้ สรุปความหมายของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ ว่าเป็ น สื่อการเรียนการสอนสาเร็จรูปที่จดั ทาขึ ้นสาหรับหน่วยการเรียนรู้ตาม
เนือ้ หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดการแสวงหาความรู้
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และประสบการณ์ด้วยตนเอง ตามเอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด รวมไปถึงวีดิทศั น์
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นักวิชาการได้ จาแนกประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (บุญเกื ้อ ควรหาเวช, 2545; วิชยั
วงศ์ใหญ่, 2523) ซึ่งมีความเห็นสอดคล้ องกัน ว่าชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบ่งออกได้ เป็ น 3 แบบ
ได้ แก่
1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ประกอบคาบรรยาย เป็ น ชุดประกอบการสอนสาหรับ
ผู้สอนที่ใช้ กบั ผู้เรียนที่เป็ นกลุ่มใหญ่ หรือเป็ นการสอนที่ต้องการปูพื ้นฐานและขยายเนื ้อหาสาระให้
ส่วนใหญ่เรี ยนรู้และเข้ าใจในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์ช่วยเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ผู้สอนด้ วย
สื่อที่พร้ อมและหลากหลาย เช่น รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ อีกทัง้ ลดบทบาทของผู้สอนในการพูดให้
น้ อยลง อาจเรียกชุดการสอนประเภทนี ้ว่า ชุดการสอนสาหรับครู
2) ชุด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ใช้ สอนแบบกลุ่มกิ จกรรม เพื่อการเรี ย นการสอนสาหรับ
ผู้เรี ยนกลุ่มเล็กประมาณ 5-7 คน โดยมีสื่อการสอนต่าง ๆ บรรจุอยู่ มุ่งฝึ กทักษะในเนือ้ หาวิชาที่
เรียนและส่งเสริมการเรียนร่วมกันของผู้เรียน มักใช้ กลุ่มย่อย
3) ชุด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ใช้ สอนแบบรายบุคคล มุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทาความเข้ าใจใน
เนื ้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง
ยุพิน พิพิธกุล และอรพรรณ ตันบรรจง (ยุพิน พิพิธกุล & อรพรรณ ตันบรรจง, 2531) ได้
แบ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูใช้ เป็ นคูม่ ือประกอบการสอนซึ่งใช้ สอนนักเรียนเป็ นกลุม่
ใหญ่หรื อนักเรี ย นทัง้ ชัน้ ประกอบด้ วย คู่มือครู และสื่อการเรี ย นการสอน ชุด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ประเภทนี ้มีการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนเข้ าร่วมกิจกรรมได้ บ้างขึน้ อยู่กบั เทคนิคและวิธีการสอนของ
ครู
2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ เพื่อการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ หรือชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายบุคคล เป็ นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ นกั เรียนศึกษาด้ วยตนเอง
3) ชุด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เพื่อการเรี ยนการสอนที่ใช้ กับ ศูน ย์การเรี ยน เป็ น ชุดที่ให้
นักเรียนแต่ละคนได้ เลือกเรียนอย่างอิสระ โดยเวียนศึกษาไปตามศูนย์การเรียนต่าง ๆ จนครบ
4) ชุด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ใช้ เพื่อการเรี ยนการสอนแบบผสมที่จัดกิจกรรมไว้ หลาย
อย่างเพื่อให้ ครูเลือกใช้ ตามความเหมาะสม
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จากการจัดประเภทของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักการศึกษาพบว่า สามารถสรุปได้ ว่า
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มี 3 แบบ ได้ แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้สาหรับผู้สอน ซึ่งใช้ สาหรับผู้เรียน
กลุ่มใหญ่ โดยใช้ ป ระกอบการบรรยายเพื่อปูพืน้ ฐานแก่ผ้ ูใช้ ชุดการสอนทัง้ หมดให้ อยู่ในระดับ
เดียวกัน 2) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบกิจกรรมกลุ่ม ที่จัดให้ ใช้ ประมาณ 5-7 คน ได้ ศึกษาร่วมกัน
โดยสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเองตามเอกสารประกอบชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ และ 3) ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แบบรายบุคคล ที่เน้ นการศึกษาได้ ด้วยตนเอง จะเห็นได้ ว่าชุด กิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละ
ประเภทมีลกั ษณะแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการใช้ งาน ทังนี
้ ้ผู้ใช้ เลือกใช้ ตามความเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมที่ปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มถูกสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
3.3 องค์ ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, 2520) ได้ จาแนกองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไว้ 4 ส่วน คือ
1) คู่มือครูสาหรับผู้ใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นคู่มือสาหรับผู้ที่ต้องการเรียนจากชุด
กิจกรรมนัน้ ๆ
2) เนือ้ หาสาระและสื่อ จัดให้ อยู่ในรูปของสื่อการเรี ยนแบบประสมและกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3) คาสัง่ หรือการมอบหมายงาน
4) การประเมินผล เป็ นการประเมินผลกระบวนการ ได้ แก่ แบบฝึ กหัดรายงานการ
ค้ นคว้ าและผลการเรียนรู้ในรูปแบบสอบถามต่างๆ ส่วนประกอบทังหมดจะอยู
้
่ในกล่องหรือซองโดย
จัดเป็ นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการใช้
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2537) ได้ ก ล่ า วว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้ าน ดังนี ้
1) คู่มือการใช้ ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นคู่มือที่จัดทาขึน้ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ ชุด กิจกรรมได้
ศึกษาและปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้ วยแผนการสอน บทบาทของผู้
ร่วมกิจกรรม การจัดการชันเรี
้ ยน
2) บัต รงาน เป็ น บัต รที่มีคาสั่งว่าจะให้ ผ้ ูเ รี ย นปฏิบัติอย่ างไร อะไรบ้ าง โดยระบุ
กิจกรรมตามลาดับขันตอนของการเรี
้
ยน
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3) แบบทดสอบวัดความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ สาหรับตรวจว่า
หลังจากเรี ยนชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เสร็ จแล้ ว ผู้เรี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การ
เรียนที่กาหนดไว้ หรือไม่
4) สื่อการเรี ยนต่างๆ เป็ นสื่อสาหรับผู้เรี ยนได้ ศึกษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจ
เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น บทความ เนือ้ หาเฉพาะเรื่ อง บทเรี ยนโปรแกรมหรื อประเภทโสตทัศนูปกรณ์
เป็ นต้ น
บุ ญ เกื อ้ ควรเวหา (บุ ณ เกื อ้ ควรหาเวช, 2545) ได้ จ าแนกประเภทของชุด กิจกรรมการ
เรียนรู้ออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย
1) คู่มือครู เป็ นคู่มือในการสอนของผู้สอนซึ่งประกอบไปด้ วยแผนการสอนตามแต่ละ
ชนิดของชุดการสอน ภายในคู่มือจะมีการชีแ้ จงรายละเอียดของการใช้ ชุดการสอนอย่างละเอียด
อาจจัดทาเป็ นแผ่นพับหรือรูปเล่ม
2) บัตรคาสั่งหรื อคาแนะนา เป็ นบัตรที่บอกให้ ผ้ ูเรี ยนประกอบการเรี ยนหรื อปฏิบัติ
กิจกรรมตามขันตอนที
้
่ได้ กาหนดไว้ ซึ่งจะบรรจุอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและรายบุคคล
ประกอบไปด้ วย คาอธิบายเรื่องที่จะศึกษา วิธีการดาเนินกิจกรรม และการสรุปบทเรียน
3) เนือ้ หาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีเนื ้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ซึ่งจะอยู่ใน
รูปแบบของสื่อหลากหลาย อาทิเช่น บทเรียนออนไลน์ สไลด์ แบบจาลอง
4) แบบประเมินผล ซึ่งอาจจะเป็ นแบบฝึกหัดที่ผ้ เู รียนสามารถทาการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงได้ ทงก่
ั ้ อนและหลังเรียน
จากการศึกษาเอกสารและตาราของนักการศึกษาต่าง ๆ (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ , 2520; บุญ
เกื ้อ ควรหาเวช, 2545; บุญชม ศรีสะอาด, 2537; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ที่สาคัญของชุดกิจกรรมการ พบว่าองค์ประกอบของชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ มีบางองค์ประกอบที่
เหมือนกันและบางองค์ประกอบมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ นาเอาองค์ประกอบของนัก การ
ศึกษาดังกล่าวนีม้ าเปรี ยบเทียบองค์ประกอบเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างชุด กิจกรรมการเรียนรู้
และสังเคราะห์องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
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ตาราง 1 องค์ประกอบที่สาคัญของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักการศึกษา
องค์ประกอบ
องค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักการศึกษา
ที่
ชัยยงค์
บุญชม
บุญเกื ้อ
พรหมวงศ์
ศรีสะอาด
ควรเวหา
(2520)
(2537)
(2545)
คู่มือครู
คู่มือการใช้ชุด คู่มือครู
1
กิจกรรมการ
เรียนรู้
สื่อ
บัตรงาน
บัตรคาสัง่
2
3
4

คาสัง่
เครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้

แบบทดสอบ
หลังเรียน
สื่อการเรียนรู้

เอกสาร
และสื่อ
แบบ
ประเมินผล
การเรียนรู้

สรุปตาม
แนวคิดผู้วิจยั

คู่มือครู

คู่มือการใช้ชุด
กิจกรรม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
เครื่องมือ
วัดผลการ
เรียนรู้

จากตาราง 1 สรุปองค์ประกอบสาคัญของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละด้ านดังนี ้
1) คู่มือครู คือ คู่มือที่จดั ทาขึ ้นเพื่อให้ ผ้ สู อนสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้ วยคาชี ้แจงของครูผ้ สู อน แผนการ
สอน
2) คู่มือการใช้ ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ คู่มือที่จัดทาขึน้ เพื่อใช้ ชุดกิจกรรมที่ผ้ ูเรียน
สามารถศึกษาเรียนรู้ตามขันตอนที
้
่บรรจุอยู่ในคู่มือ โดยระบุเป็ นลาดับขันตอน
้
3) กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ คือ กิ จ กรรมที่จัดขึน้ เพื่อเสริ มสร้ างการเรี ย นรู้ ตามเนือ้ หา
ประกอบไปด้ วยสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ บทเรียนโปรแกรม
4) เครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู้ คือ แบบวัดความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนว่า ภายหลังการ
จัดการเรียนรู้แล้ วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ หรือไม่
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ตาราง 2 สรุปสังเคราะห์องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้
องค์ประกอบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1
2
3
4

องค์ประกอบของนักการศึกษา

องค์ประกอบทีใ่ ช้ในการวิจยั

คู่มือครู
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้

คู่มือครู
เอกสารประกอบชุดกิจกรรม
แบบประเมินผลการเรียนรู้

จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ป ระกอบของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ได้ จ ากการศึก ษาของ
นักการศึกว่า ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) คู่มือครู 2) คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรม 3) กิจกรรม
การเรียนรู้ และ 4) เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
จากการสรุปและวิเคราะห์องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักวิชาการ ผู้วิจยั ได้
สังเคราะห์องค์ประกอบของชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ ว่า องค์ประกอบของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบสาคัญ ได้ แก่ 1) คู่มือครู 2) เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้
3.4 ขัน้ ตอนในการสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สุคนธ์ สินธพานนท์ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) ได้ ระบุขนั ้ ตอนในการสร้ างชุด กิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้ ผ้ สู อนดาเนินตามขันตอนในการสร้
้
าง 6 ขันตอน
้
คือ
1) เลือกหัวข้ อ (Topic) โดยผู้สร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเลือกหัวข้ อและประเด็น
สาคัญ
2) เขีย นจุด ประสงค์เพื่อให้ ทัง้ ผู้ เรี ยนและผู้สอนทราบจุดประสงค์ว่าเมื่อศึกษาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้ วผู้เรียนจะต้ องมีความสามารถอย่างไร
3) สร้ างแบบทดสอบ ประกอบด้ วย แบบทดสอบวัดพื ้นความรู้ แบบทดสอบย่อย เพื่อ
วัดความรู้หลังจากที่เรี ยนจบในแต่ละเนือ้ หาย่อย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน ใช้
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากการศึกษาด้ วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ ว
4) จัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้ วย บัตรคาสั่ง บัตรการปฏิบตั ิ บัตรเนื ้อหา
บัตรแบบฝึกหัดและบัตรเฉลยแบบฝึกหัด รวมไปถึงบัตรทดสอบและบัตรเฉลยแบบทดสอบ
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5) วางแผนจัด กิ จ กรรมตามที่ระบุ ที่ เ น้ น บทบาทของผู้ ป ฏิบัติ ใ นการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
6) การรวบรวมและจัดทาสื่อการเรี ยนการสอน โดยผู้สอนอาจนาสื่อการเรี ย นการ
สอนมาปรับปรุงใหม่หรือดัดแปลงเพื่อความสอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์ในการสอน
จากขัน้ ตอนในการสร้ างที่กล่าวมาข้ างต้ นพอสรุป ได้ ว่ าการสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ย นรู้
จะต้ องมีก ารวางแผนในเรื่ องที่จ ะสอนออกเป็ น หน่วยการเรี ย นรู้ กาหนดเนือ้ หาที่จ ะสอนและ
จุดประสงค์ว่าเมื่อผู้เรี ยนได้ ทาการเรี ยนรู้เสร็ จแล้ วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการเรี ย นรู้
อย่างไร สื่อการเรียนการสอน พร้ อมทังมี
้ การประเมินทังก่
้ อนและหลังการเรียนรู้ นอกจากนี ้ยังต้ อง
มีการทดลองใช้ ก่อนการนาไปใช้ สอนจริง
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นา้ ฝน คูเจริ ญไพศาล (นา้ ฝน คูเจริ ญไพศาล, กนกวรรณ ผิวเหมาะ, บุษพร โนนเปื อย, &
ปรญา เหลืองแตง, 2559) ได้ ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยเน้ นกระบวนการคิด
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนเมื่อได้ รับการสอนด้ วยชุดกิจกรรม
เรื่ อง สารละลายกรด-เบส ผลการศึกษาวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารละลายกรด-เบส อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ
คณาภรณ์ รัศมีมารี ย์ (คณาการณ์ รัศมีมารี ย์ , 2559) ศึกษาชุดปฏิบัติการเรื่ องสารและ
สมบัติ ข องสารของนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 4 เพื่อหาประสิท ธิภาพของชุดปฏิบัติก ารและ
ประสิทธิผลทางการเรี ยนหลังใช้ 4 ชุด โดยการสุ่มนักเรี ยนตัวอย่างจานวน 34 คน เมื่อสิ ้นสุดการ
เรี ยนการการสอนใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานเรื่ องสารและ
คุณสมบัติของสารพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้น
จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว พบว่า ชุดกิจกรรมที่นักวิจัยได้ พัฒนาขึน้ มีส่วนช่ วยให้
ประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ ้น
3.6 ความหมายของประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ , 2520) ได้ ให้ ความหมายของประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสรุปได้ ดงั นี ้
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ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) หมายถึ ง สภาวะหรื อ คุณ ภาพของสมถรรนะในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ งานหรื อความสาเร็ จโดยใช้ เวลา ความพยายาม และค่าใช้ จ่ายคุ้มค่าที่สดุ ซึ่ง
กาหนดเป็ นอัตราส่วนหรือร้ อยละระหว่างปัจจัยนาเข้ ากระบวนการและผลลัพธ์
3.7 การกาหนดเกณฑ์ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.7.1 ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดังนี ้
สุนันทา สุนทรประเสริ ฐ (สุนันทา สุนทรประเสริ ฐ, 2533) ได้ ให้ ความหมายของ
เกณฑ์ประสิทธิภาพโดยสรุปได้ ดงั นี ้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Criterion) หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนที่
จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้เป็ นระดับที่ผ้ ูผลิตชุดการสอนจะพึงพอใจว่า หากชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพถึงระดับนัน้ แล้ วชุดการสอนนัน้ ก็จะมีคุณค่าที่จะนาไปสอนนักเรี ยนและคุ้มค่าที่จะ
ลงทุนผลิตออกมาจานวนมาก
ชัย ยงศ์ พรหมวงศ์ (ชัย ยงศ์ พรหมวงศ์ , 2520) ได้ ใ ห้ ความหมายของเกณฑ์
ประสิทธิภาพโดยสรุปได้ ดงั นี ้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Criterion) หมายถึง เกณฑ์ที่เป็ นขีดกาหนดที่จะยอมรับว่า
สิ่งใดหรือพฤติกรรมใดมีคณ
ุ ภาพหรือปริมาณที่จะรับได้
จากความหมายของเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของนัก การศึ ก ษาสามารถสรุ ป
ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพได้ ว่า หมายถึง ค่าประสิทธิภาพที่เป็ นเกณฑ์กาหนดว่าสิ่งใด
หรือพฤติกรรมใดมีคณ
ุ ภาพหรือปริมาณที่ยอมรับได้ และเป็ นระดับที่ผ้ กู าหนดเกณฑ์พึงพอใจ
3.7.2 เกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถกาหนดโดยผู้วิจยั (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, 2520; สุนนั
ทา สุนทรประเสริฐ, 2533) สรุปได้ ดงั นี ้
โดยการประเมิน ผลพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย น 2 ประเภทคือ พฤติ ก รรมต่อเนื่อง
(กระบวนการ) กาหนดค่าประสิทธิภาพเป็ น E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Efficiency of
Process) และพฤติกรรมสุดท้ าย (ผลลัพธ์) กาหนดค่าประสิทธิภาพเป็ น E2 คือ ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (Efficiency of Product)
1) ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) คือ ประเมินผลต่อเนื่อง
ซึ่งประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อยของผู้เรี ยน เรี ยกว่า กระบวนการ ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรม
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กลุ่ม ได้ แ ก่ การท าโครงงานหรื อ การท ารายงานเป็ น กลุ่ม และรายบุ ค คล ได้ แ ก่ ง านที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายจากผู้สอน
2) ประเมิน พฤติ ก รรมสุดท้ าย (Terminal Behavior) คือ ประเมิน ผลลัพธ์ ของ
ผู้เรียน โดยพิจารณากา/รสอบหลังเรียนหรือการสอบไล่
ประสิทธิภาพของสื่อหรื อชุดการสอนจะกาหนดเป็ นเกณฑ์ที่ผ้ ูสอนคาดหมายว่า
ผู้เรี ยนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นที่พึงพอใจ โดยกาหนดผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและการ
ประกอบกิจกรรมของผู้เรี ยนทังหมดต่
้
อร้ อยละของผลการประเมินหลังเรี ยนทังหมด
้
นั่นคือ E1/E2
คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ในงานวิจยั นี ้เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นกาหนดโดยผู้วิจัย
โดยมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่า 70/70
4.เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์
คือ ศักยภาพของบุคคลที่ได้ รับการทดสอบความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพทางสมองใน
ด้ านต่าง ๆ ภายหลังการเรี ยนในเนื ้อหาสาระเรื่ องนัน้ ๆ แล้ ว มีความรู้มากน้ อยเพียงใดและมีการ
เปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ของวิชานัน้ มากหรื อน้ อย (โชติก า ภาษี ผล,
2559)
4.2 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
อารยา ปรีชาพานิช (อารยา ปรีชาพานิช, 2555) ได้ ให้ ความหมายว่า เป็ นข้ อสอบที่ใช้
วัดพฤติกรรมทางสมองของบุคคลใด ๆ ว่ามีความสามารถในเรื่ องที่มีประสบการณ์ หรื อฝึ กฝนมา
ก่อนแล้ วมากน้ อยเพียงใด
ศิริชัย กาญจนวาสี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) ได้ ให้ ความหมายว่า เป็ นเครื่ องมือ
อย่างหนึ่งสาหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของบุคคลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ทาให้ ผ้ สู อนได้ ทราบว่าบุคคลใดเกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถถึงระดับมาตรฐานที่ผ้ สู อนได้
กาหนดไว้ หรื อบอกว่าบุคคลนัน้ มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้เรียน
ด้ วยกัน
รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์ (รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒ
ั น์, 2554) ได้ ให้ ความหมายว่า เป็ น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ วดั ปริมาณความรู้เกี่ยวกับด้ านวิชาการที่ได้ รับมาในอดีตว่ารับรู้ได้ มากน้ อย
เพียงใด โดยทัว่ ไปมักใช้ วดั หลังจากผ่านการปฏิบตั ิหรือผ่านประสบการณ์นนเรี
ั ้ ยบร้ อยแล้ ว
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พิชิต ฤทธิ์จ รู ญ (พิชิต ฤทธิ์จ ารู ญ , 2557b) ได้ ใ ห้ ความหมายว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ วัดความสามารถอันเนื่องมาจากการฝึ กประสบการณ์หรื อการ
ปฏิบตั ิมาก่อนว่ามีผลเป็ นไปตามกาหนดไว้ เพียงใด
จากความหมายของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์พอสรุ ป ได้ ว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หมายถึง เครื่องมือสาหรับการวัดและประเมินความรู้ความสามารถของ
บุคคลใด ๆ หลังจากการผ่านการฝึ กปฏิบัติหรื อประสบการณ์ทางการเรี ยนรู้ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า
ผู้เรียนมีพฤติกรรมหลังการฝึกประสบการณ์เป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้
4.3 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านได้ ระบุการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (โชติกา, 2554, 31-41;
พิชิต ฤทธิ์จารูญ, 2557a, 97) ดังนี ้
1) สร้ างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการออกข้ อสอบ โดยระบุจานวน
ข้ อสอบในแต่ละเรื่องและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด
2) กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ออกเป็ นพฤติกรรมที่ผ้ ูสอนมุ่งหวังที่จะให้ เกิด โดย
วิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3) ก าหนดชนิด ข้ อสอบที่ต้องการจะใช้ วัดโดยเลือกชนิด ข้ อ สอบที่ สอดคล้ องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับระดับผู้สอบ
4) สร้ างข้ อสอบรายข้ อ
5) ตรวจทานข้ อสอบให้ มีความสมบูรณ์ครบถ้ วน
6) จัดพิมพ์แบบทดสอบทังฉบั
้ บแล้ วตรวจสอบความถูกต้ อง
7) ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบก่อนการนาไปใช้ จริง
8) จัดทาแบบทดสอบฉบับจริง ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพของข้ อสอบ
จากการศึกษาขัน้ ตอนการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาต่าง ๆ ผู้วิจัยได้
สรุปหลักการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี ้
1) วิเคราะห์หลักสูตรและพฤติกรรมที่คาดหวังให้ เกิดแก่ผ้ ทู าแบบทดสอบ
2) กาหนดพฤติกรรมรายด้ านที่ม่งุ หวังให้ เกิดแก่ผ้ สู อบ
3) เลือกรูปแบบของแบบทดสอบ
4) เขีย นข้ อสอบตามจุดประสงค์และพฤติก รรมการเรี ย นรู้ ที่ก าหนด จากนัน้ ร่ าง
ข้ อสอบ
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5) ทดลองใช้ ข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพโดยท าการ
วิเคราะห์แบบทดสอบทางกายภาพว่ามีความเข้ าใจในคาสัง่ คาถาม ข้ อคาตอบหรือไม่
6) นาแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพไปใช้
4.4 แนวทางการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
บลูม (Bloom Revised Taxonomy) (Krathwohl & Anderson, 2009)ได้ เสนอแนวทางวัด
ประเมินผลผู้เรียนตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฟิ สิกส์ตามพฤติกรรมของผู้เรียน 3 ด้ าน รวม 20 ข้ อดังนี ้
2.1) เข้ าใจ (Understanding) ที่ผ้ ูท าแบบทดสอบสามารถตีความและการขยาย
ความเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน มี 7 ข้ อ
2.2) น าไปใช้ (Applying) ที่ผ้ ูท าแบบทดสอบสามารถในการนาความรู้ หลัก การ
แนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน ไปใช้ ในเหตุการณ์อื่นได้ มี
5 ข้ อ
2.3) วิเคราะห์ (Analysing) ที่ผ้ ทู าแบบทดสอบสามารถแยกแยะองค์ความรู้เรื่อง การ
เคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจกไทล์ ส าหรั บ วัต ถุ ห มุน และไม่ ห มุน ได้ อ อกเป็ น ส่ ว น ๆ และสามารถหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงหลักการได้ มี 8 ข้ อ
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์
นาตยา ช่วยชูเชิด (นาตยา ช่วยชูเชิด , 2557) ศึกษาความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ รับการสอนจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
โดยทาการทดสอบก่อนเรี ยน จากนัน้ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แล้ วทา
การทดสอบหลังเรี ยนด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน เมื่อทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนก่อนเรี ยนเท่ากับ 23.21 และเมื่อนักเรี ยนได้ รับการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.81 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน
จันจิรา จุลรังสี และเฉลิมพร ทองพูน (จันจิรา จุลรังสี & เฉลิมพร ทองพูน, 2558) ได้ รับการ
พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง โมล ด้ วยวิธีการ
สอนแบบ SSCS โดยทาการทดสอลวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนวิชาเคมีเรื่อง โมล จากนันจั
้ ดปฏิบตั ิการ
ตามขันตอนกิ
้
จกรรมตามรูปแบบ SSCS ผลวิจยั พบว่า นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนพบว่า ผู้เรี ยนมีผลการ
เรียนรู้สงู ขึ ้นหลังเรียนด้ วยชุดกิจกรรม แสดงให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีในการสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
5. ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
5.1 ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการพูดหรื อ
เขีย น ผ่านกระบวนการใช้ สื่อหรื อสิ่งแทนความหมายท าให้ ผ้ ูรับ สารสามารถมีความเข้ าใจใน
วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้ อง (Burns, O'Connor, & Stocklmayer, 2003; Treise & Weigold, 2002)
5.2 การประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์
กุ ล เมเยอร์ แ ละเช็ ค เกอร์ (Kulgemeyer & Schecker, 2013) ได้ ป ระเมิ น การพูด ของ
นักเรียนด้ วยเกณฑ์ 4 รายการ ดังนี ้
1) เนื ้อหา (content) เป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ที่ผ้ ูสื่อสารเลือกใช้
2) บริบท (context) การเชื่อมโยงเนื ้อหาข้ อเท็จจริงกับตัวอย่างจริง
3) รหัส (code) ภาษาที่ผ้ ูสื่อสารเลือกใช้ ได้ แก่ ภาษาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และ
ภาษาที่ใช้ ทวั่ ไป
4) รูปแบบของสื่อแทนความ (Representation form) สิ่งที่ใช้ ประกอบการนาเสนอ
เช่น ภาพประกอบ กราฟ แผนภูมิ
จากการศึกษาแนวทางการประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ของนักวิจยั ผู้วิจัยได้ ทา
การสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจาดังตาราง 3
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ตาราง 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบในการประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอ
ด้ วยวาจาตามแนวคิดของผู้วจิ ยั
แนวทางการประเมินของนักวิจยั
1. เนื ้อหา

แนวทางการประเมินในการวิจยั นี ้
1. เนื ้อหา

2. บริบท

2. สื่อแทนความ

3. รหัส
4. รูปแบบของสื่อแทนความ

3. การแสดงตัวอย่าง
4. ภาษา

จากตาราง 3 แสดงองค์ประกอบในการประเมิน ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการ
นาเสนอด้ วยวาจา ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) เนื ้อหา (Content) 2) สื่อแทนความ (Media)
3)การแสดงตั ว อย่ า ง (Illustration) 4) ด้ านภาษา (Presentation) ซึ่ ง มี หั ว ข้ อย่ อ ยในแต่ ล ะ
องค์ประกอบรายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 รายละเอียดขององค์ประกอบแต่ละด้ านในการประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้าน
การนาเสนอด้ วยวาจา
องค์ ประกอบหลัก
1. เนือ้ หา

องค์ ประกอบย่ อย
1) ความถูกต้ องของเนื ้อหาและครบถ้ วนของประเด็นเนื ้อหา
2) การลาดับเนื ้อหา

2. สื่อแทนความ

1) วีดิทศั น์การทดลอง กราฟ แผนภาพ

3. การแสดงตัวอย่าง
4. ภาษา

1) การยกตัวอย่างหรือเหตุกาณ์ประกอบ
1) ความน่าสนใจในการพูดนาเสนอ
2) การเลือกใช้ ภาษา

จากตาราง 4 แสดงองค์ประกอบในการประเมิน เพื่อสร้ างแบบประเมินทักษะสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา จานวน 8 ข้ อ ครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ด้ าน คือ
1) เนือ้ หา 2) สื่อแทนความ 3) การแสดงตัวอย่าง และ 4) ภาษา โดยแต่ละด้ านมีรายการประเมิน
ด้ านละ 2 ข้ อ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Reasearch and Development) ดาเนินการใช้ ในการวิจัย
ครัง้ นี ้ซึ่งประกอบด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้ างเครื่องมือวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้ างเครื่องมือวิจัย
ขัน้ ตอนของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 2 ส่วน โดย ส่วนที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติ
ของวัตถุหมุนและไม่หมุน และส่วนที่ 2 การออกแบบและสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละส่วน
มีการดาเนินการดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุหมุนและไม่ หมุน
1. กรณีวัตถุไม่ หมุน
1.1 ศึกษาการเคลื่อนที่ของเหรี ยญสองเหรี ยญ โดยที่เหรี ยญที่หนึ่งปล่อยให้ ตก
อย่างอิสระในแนวดิ่ง ส่วนอีกเหรี ยญยิ่งออกไปในแนวระดับ เมื่อเรี ยญทัง้ สองเริ่ มเคลื่อนที่เวลา
เดียวกัน ณ ความสูงเท่ากัน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวการเคลื่อนที่ของเหรียญทังสอง
้
1.2 ทาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของเหรี ยญทัง้ สอง โดยใช้ สมาร์ท
โฟนในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโหมดถ่ ายภาพช้ าที่ความถี่ 240 เฟรม/วิน าที จากนัน้ ทาการ
วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์
1.3 ท าการ Tracking แนวการเคลื่อนที่ของเหรี ย ญทัง้ สอง โดยเลือกท าการ
Tracking ผลการทดลองแนวการเคลื่อนที่ของเหรียญที่ปัดออกไปในแนวระดับมีแนวการเคลื่อนที่
เป็ นรูปโค้ งพาราโบลาดังภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 แนวการเคลื่อนที่ของเหรียญที่ปัดให้เคลือ่ นที่ออกไปในแนวระดับ
1.4 จากการ Tracking การเคลื่อนที่ของเหรี ยญทัง้ สอง ทาการแสดงผลของการ
Tracking ของเหรี ยญทัง้ สองเป็ นกราฟการกระจัดในแนวดิ่ง (แกน y) และเวลา (แกน x) พบว่า
เหรี ยญทัง้ สองมีกราฟการกระจัดในแนวดิ่งเป็ นรูปโค้ งพาราโบลาเหมือนกันและจากกราฟพบว่า
เหรียญทังสองตกถึ
้
งพื ้นพร้ อมกัน ดังภาพประกอบ 11 และ 12

ภาพประกอบ 11 กราฟการกระจัดในแนวดิ่งกับเวลาของเหรียญที่ปัดออกไปในแนวระดับ
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ภาพประกอบ 12 กราฟการกระจัดในแนวดิ่งกับเวลาของเหรียญที่ปล่อยให้ ตกอย่างอิสระใน
แนวดิ่ง
จากการศึ ก ษาการตกของเหรี ย ญสามารถน ามาออกแบบเป็ น กิ จ กรรมการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุไม่เกิดการหมุนได้ โดยประยุกต์ใช้ สมาร์ ทโฟนร่วมกับการใช้
โปรแกรมแทร็กเกอร์ เพื่อใช้ วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1.4 ทาการออกแบบฐานปื นใหญ่จากพลาสติกลูกฟูก ใช้ เป็ นฐานยิงวัตถุทรงกลม
ออกไปทามุมค่าต่างๆ กับแนวระดับ มีความยาว 18 เซนติเมตร กว้ าง 8.0 เซนติเมตร ด้ านข้ างเจาะ
รู เ พื่อใช้ ใ นการร้ อยยางพลาสติ ก เพื่ อท าหน้ าที่ยิ งวัตถุ ท รงกลมหรื อลูก ปื น ฐานรองปื น ใหญ่ ที่
สามารถปรับระดับและมุมที่ค่าต่าง ๆ ถูกสร้ างให้ มีลกั ษณะดังภาพประกอบ 13

40

ภาพประกอบ 13 การออกแบบฐานปื นใหญ่ โดยผู้วิจยั ประกอบด้ วย องค์ประกอบปื นใหญ่ (ซ้ าย)
และฐานรองซึ่งปรับระดับได้ (ขวา)
1.5 วัตถุทรงกลมที่ใช้ เป็ นลูกปื นใช้ ลกู ปิ งปองเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4.0 เซนติเมตร
1.6 ร้ อยหนัง ยางพลาสติก เพื่อ ท าการทดลองวัด ระยะที่ลูก ปิ งปองสามารถ
เคลื่อนที่ออกไปได้ พบว่า จ านวนหนังยางพลาสติกมีผลต่อระยะในแนวราบของการเคลื่อนที่
ออกไปในอากาศของลูกปิ งปอง ฐานปื นใหญ่ที่ออกแบบเรียบร้ อยดังภาพประกอบ 14

ภาพประกอบ 14 องค์ประกอบของปื นใหญ่ ได้ แก่ ฐานปื นใหญ่และฐานรองปรับระดับได้ หนังยาง
พลาสติกที่ใช้เป็ นตัวส่งลูกปื นใหญ่และลูกปิงปองทรงกลม
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1.7 ทาการทดลองยิงลูกปิ งปองออกไปในแนวระดับ เพื่อทดสอบการยิงไกลของ
วัตถุออกไปในแนวทามุมค่าต่าง ๆ โดยการปรับฐานของปื นใหญ่ จากนัน้ ทาการวัดระยะในแนว
ระดับของลูกปิ งปอง
จากการออกแบบฐานปื นใหญ่ที่ใช้ ยิงวัตถุออกไปทามุมค่าต่าง ๆ ของวัตถุทรง
กลม สามารถออกแบบเป็ น กิ จ กรรมที่ 2 เพื่อศึก ษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ก รณี วัต ถุ มี
ความเร็ วต้ นทามุมค่าต่าง ๆ กับแนวระดับได้ โดยผู้วิจัยเป็ นผู้สร้ างฐานปื นใหญ่สาเร็ จรูปที่ใช้ ใน
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ในห้ องเรียน
2. กรณีวัตถุหมุน
2.1 สร้ างวัตถุหมุนทรงกระบอกจากแก้ วกระดาษ 2 ใบ ปิ ดฝาแก้ วด้ วยกระดาษสี
ดาและติดเทปเรื องแสงที่แนวรัศมีของปากกระบอกแก้ วเพื่อใช้ ในการ Tracking จากนัน้ นาแก้ ว
กระดาษ 2 ใบ เชื่อมติดกันด้ วยเทปกาวใสได้ รูปที่มีลกั ษณะคล้ ายกับทรงกระบอก ชัง่ มวลสุทธิของ
แก้ ว 5.329 กรัม ความยาวเส้ นผ่านศูนย์กลางบริเวณปากแก้ ว (R1) เท่ากับ 6.80 เซนติเมตร ความ
ยาวเส้ นผ่านศูนย์กลางบริเวณก้ นแก้ วทังสอง
้
(R2) เท่ากับ 4.58 เซนติเมตร ความยาวสุทธิของแก้ ว
11.79 เซนติเมตร ดังภาพประกอบ 15

ภาพประกอบ 15 องค์ประกอบของแก้ วกระดาษทรงกระบอก
2.2 วัดระยะกระจัดฉากบันทึกภาพแนวการเคลื่อนที่ โดยที่การกระจัดในแนวดิ่ง
และแนวระดับใช้ กาแพงในห้ องปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ที่ความสูง 260 เซนติเมตร กว้ าง 380 เซนติเมตร
วัดระยะจากกาแพงถึงตาแหน่งที่วางกล้ องที่ระยะ 480 เซนติเมตร ดังภาพประกอบ 16
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ภาพประกอบ 16 การกระจัดในแนวดิ่งและแนวระดับของฉากหลังใช้ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนและระยะห่างในการติดตั ้งกล้ อง
2.4 ใช้ ยางหนังสติ๊กแบนพันรอบแก้ วจานวน 1 รอบ เพื่อทาให้ วัตถุหมุนเมื่อยิ ง
ออกไปในแนวระดับดังภาพประกอบ 17

ภาพประกอบ 17 แก้ วกระดาษทรงกระบอกที่พนั รอบด้ วยหนังยางจานวน 1 รอบ
2.5 ท าการทดลองยิ ง แก้ วกระดาษออกไปในแนวระดับ โดยก าหนดตัวแปร
ควบคุมในการทดลองดังนี ้
- ใช้ หนังยางขนาดเท่าเดิมพันรอบแก้ วจานวน 1 รอบ
- ยืดปลายหนังยางด้ านอิสระเป็ นระยะ 30 เซนติเมตร
- ท าการทดลองซ า้ 3 ครัง้ แสดงผลการทดลองในเส้ น กราฟ สีดาคือการ
ทดลองยิงครัง้ ที่ 1 เส้ นกราฟสีน ้าเงินคือการทดลองยิงครัง้ ที่ 2 และเส้ นกราฟสีแดงคือการทดลองยิง
ครัง้ ที่ 3
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้ วยสมาร์ทโฟนโหมดถ่ายภาพช้ า 240 เฟรม/วินาที
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- วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ด้วยโปรแกรม Tracker
ผลการทดลองยิงแก้ วกระดาษออกไปในแนวระดับที่มมุ 0 องศา ดังภาพประกอบ
18

ภาพประกอบ 18 แสดงแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุน ยิงออกไปทามุม 0 องศา กับแนวระดับ
จากภาพประกอบ 18 พบว่าเมื่อทาการปล่อยวัตถุหมุนทรงกระบอกออกไปใน
แนวระดับที่มุม 0 องศา วัตถุหมุนทรงกระบอกมีแนวการเคลื่อนที่แตกต่างจากแนวการเคลื่อนที่
แบบพาราโบลาทัว่ ไป โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุแบ่งออกได้ เป็ น 3 ช่วง ได้ แก่ ช่วงแรกวัตถุเกิด
ความเร่งเนื่องจากแรงตึงของหนังยางสติ๊ ก ช่วงที่สองวัตถุเคลื่อนที่ไปยังจุดสูงสุดด้ วยความเร่งที่
ลดลง และช่วงสุดท้ ายวัตถุเคลื่อนที่ในแนวคงที่
2.6 ทาการเปลี่ยนมุมในการยิงวัตถุเป็ น 15 องศา, 30 องศา, 45 องศา และ 60
องศา กับแนวระดับตามลาดับ ผลการทดลองเปลี่ยนมุมค่าต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 19 20 21 และ
22 ตามลาดับ

44

ภาพประกอบ 19 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนยิงออกไปทามุม 15 องศา กับแนวระดับ

ภาพประกอบ 20 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนยิงออกไปทามุม 30 องศา

ภาพประกอบ 21 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนยิงออกไปทามุม 45 องศา
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ภาพประกอบ 22 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนยิงออกไปทามุม 60 องศา
จากภาพประกอบ 19 และ 20 เมื่อทาการยิงแก้ วกระดาษทรงกระบอกออกไปทา
มุม 0 องศาและ 15 องศา ตามลาดับ เมื่อทาการเปรียบเทียบแนวการเคลื่อนที่ของมุมทังสองพบว่
้
า
การเคลื่อนที่ช่วงที่มีลกั ษณะเป็ นยอดแหลมคล้ ายหนาม เรี ยกว่า วิถีการเคลื่อนที่รูปหนาม (Spike
shape trajectory) และเมื่อท าการปรับ มุมในการยิ งวัตถุ เ ป็ น 45 และ 60 องศา กับ แนวระดับ
ตามลาดับพบว่าแนวการเคลื่อนที่ช่วงที่สองมีลกั ษณะวกกลับคล้ ายโบว์เรียกว่า วิถีการเคลื่อนที่รูป
โบว์ (Bow shape trajectory) ดังภาพประกอบ 21 และ 22 ตามลาดับ
จากภาพประกอบ 21 พบว่าวิถีการเคลื่อนที่รูปโบว์ของการทดลอง 3 ครัง้ มีจุด
ยอดอยู่คนละตาแหน่งแต่ยงั คงรูปโบว์คล้ ายกันอันเนื่องมาจาก ในการทดลองยิงที่มมุ 45 องศานัน้
ค่อนข้ างจะทาการทดลองได้ ยากจึงทาให้ วิถีโค้ งรูปโบว์อยู่คนละตาแหน่ง
2.7 ทาการเพิ่มมวลของแก้ วกระดาษทรงกระบอกโดยเพิ่มมวลของวัตถุเป็ นสอง
เท่าคือ 11.38 กรัม โดยกาหนดตัวแปรควบคุมในการทดลองดังนี ้
- ใช้ หนังยางพันรอบแก้ วจานวน 1 รอบ
- ยืดปลายหนังยางด้ านอิสระเป็ นระยะ 30 เซนติเมตร
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้ วยสมาร์ทโฟนโหมดถ่ายภาพช้ า 240 เฟรม/วินาที
- วิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ด้วยโปรแกรม Tracker
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ทาการทดลองยิงแก้ วออกไปในแนวระดับโดยทามุม 0 องศา 15 องศา 30 องศา
45 องศา และ 60 องศา ผลการทดลอง ผลการทดลองดังภาพประกอบ 23 24 25 26 และ 27
ตามลาดับ

ภาพประกอบ 23 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกระบอกหมุนที่มวลเป็ นสองเท่าทามุม 0 องศา

ภาพประกอบ 24 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกระบอกหมุนที่มวลเป็ นสองเท่าทามุม 15 องศา
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ภาพประกอบ 25 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกระบอกหมุนที่มวลเป็ นสองเท่าทามุม 30 องศา

ภาพประกอบ 26 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกระบอกหมุนที่มวลเป็ น 2 เท่าทามุม 45 องศา

ภาพประกอบ 27 แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกระบอกหมุนที่มวลเป็ นสองเท่าทามุม 60 องศา
จากการวิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของแก้ วกระดาษทรงกระบอกที่มุม 0 องศา
15 องศา 30 องศา และ 60 องศา พบว่าวัตถุจะลอยขึ ้นสู่อากาศจนกระทัง่ ถึงจุดสูงสุดก่อนจะตก
ลงสู่พื ้น ซึ่งแนวการเคลื่อนที่ไม่มีจุดวกกลับแต่มีรูปร่างคล้ ายระฆังคว่า เรียกว่า วิถีการเคลื่อนที่รูป
ระฆังคว่า (Bell shape trajectory)
จากการศึกษาแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกระบอกพบว่าแก้ วกระดาษมวลเบา
เหมาะสมในการออกแบบเป็ นวัตถุหมุนที่มีลกั ษณะคล้ ายทรงกระบอก ผู้วิจยั จึงสร้ างวัตถุหมุนจาก
แก้ วกระดาษมวลเบา ความยาวสุทธิ 12 เซนติเมตร เพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุเกิดการหมุน
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ส่ วนที่ 2 การออกแบบและสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ในส่วนนี ้เป็ นการนาผลจากการศึกษาคุณสมบัติของวัตถุหมุนและไม่หมุนในส่วนที่ 1
มาออกแบบและสร้ าง จากนันสร้
้ างเอกสารประกอบชุดกิจกรรมและแบบฝึกหัด รายละเอียดดังนี ้
ขันออกแบบชุ
้
ดกิจกรรมการเรียนรู้
1. สาหรับกรณีวัตถุไม่เกิดการหมุน ประกอบด้ วย 2 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมดีด
ออกไปให้ ไกลหลุดโลก และกิจกรรมปื นใหญ่อยุธยา
1.1 กิ จ กรรมที่ 1 ดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก มีจุดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ เพื่อ
ทดลองหาเส้ นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ไม่หมุนที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ
1.2 ทาการทดลองกิจกรรมที่ 2 โดยดีดเหรี ยญสองเหรี ยญที่ขอบโต๊ ะออกไป
ในแนวระดับ เหรี ยญที่วางขอบโต๊ ะจะเคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับและตกลงสู่พื ้น ส่วนเหรียญที่
วางบนไม้ บรรทัดจะตกอย่างอิสระในแนวดิ่ง ในระหว่างการทดลองผู้เรียนจะต้ องทาการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวด้ วยโหมดถ่ ายภาพช้ าที่ 240 เฟรม/วิน าที เพื่อท าการ Tracking วิเ คราะห์แนวการ
เคลื่อนที่ของเหรียญทังสอง
้
1.3 วิเคราะห์ผลการทดลองจากกราฟที่ได้ จากการทดลองโดย ผู้เรี ยนสรุป
แนวการเคลื่อนที่ของเหรี ยญที่เคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับได้ กราฟของการกระจัดในแนวดิ่งและ
แนวระดับ (y-x) เป็ นรูปโค้ งพาราโบลา และผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบกราฟการกระจัดในแนวดิ่ง
กับเวลา (y-t) ของเหรียญที่ตกอย่างอิสระและเหรียญที่เคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับได้ ว่า เคลื่อนที่
ภายใต้ ความเร่งเดียวกันคือ ความเร่งความโน้ มถ่วงของโลก
1.4 กิจกรรมที่ 2 ปื นใหญ่อยุธยา มีจุดประสงค์การเรี ยนรู้เพื่อนาความรู้เรื่อง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปประยุกต์ใช้
1.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใช้ ชุดกิจกรรมปื นใหญ่อยุธยาที่ได้ ออกแบบและสร้ างมา
ประยุกต์ใช้ ดงั นี ้
“ในปี พุท ธศักราช 2127 หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้ 7
เดือน พระเจ้ าหงสาวดีนนั ทบุเรงได้ สงั่ ให้ พระยาพสิมคุมทหารหงสาวดี 30,000 นาย ยกทัพเข้ ามาตี
กรุงศรีอยุธยาผ่านทางด่านเจดีย์สามองค์
เมื่อกองทัพหงสาวดียกมาถึงเมืองกาญจนบุรี สมเด็จพระนเรศวรจึงให้ พระยาจักรี
ศรี องครักษ์ ยกทัพเรือพร้ อมด้ วยปื นใหญ่ไปตั ้งทัพดักรอข้ าศึกที่เมืองสุพรรณบุรี โดยพระยาจักรีได้
ตั ้งกองทัพเรืออยู่ห่างจากกองทัพหงสาวดีเป็ นระยะ 5 เมตร จากนันได้
้ ระดมยิงปื นใหญ่ใส่ข้าศึกทัง้
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วันทัง้ คืน แต่เนื่องจากปื นใหญ่ที่พระยาจักรี มีความแม่นยาไม่เพียงพอ จึงทาให้ ยิงไม่โดนกองทัพ
ของข้ าศึกเลย พระยาจักรีจึงได้ สงั่ ให้ จดั หาปื นใหญ่ใหม่โดยที่ปืนใหญ่ที่หามาได้ จะต้ องยิงได้ อย่ าง
แม่นยาโดยข้ าศึกที่ระยะ 5 เมตร และสามารถยิงได้ ไกลที่สดุ ”
1.1.6 ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มทาการระดมสมองเพื่อระบุปัญหาจากสถานการณ์
ดังกล่าว ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกปื นใหญ่ ออกแบบและทดลองปื นใหญ่ที่สามารถ
แก้ ไขปัญหาได้
1.2 สาหรับวัตถุเกิดการหมุน ประกอบด้ วย 1 กิจกรรม คือ ชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.2.1 กิจกรรมที่ 3 ชูแก้ วขึน้ แล้ วหมุน ๆ มีจุดประสงค์การเรี ยนรู้เพื่อศึก ษา
แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนทรงกระบอกเมื่อเคลื่อนที่ไปในอากาศ
1.2.2 ทาการทดลองในกิจกรรมที่ 3 ระดมสมองตั ้งสมมติฐาน กาหนดตัวแปร
จากนันท
้ าการทดลองตามสมติฐานที่แต่ละกลุ่มได้ ระบุ
1.2.3 ในการทาการทดลองแต่ละกลุ่มทาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของแก้ ว
กระดาษด้ วยโหมดถ่ายภาพช้ าความถี่ 240 เฟรม/วินาที เพื่อวิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่
หมุนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้ วยกิจกรรมการเรียนรู้ 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1)
กิจกรรมดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก 2) กิจกรรมปื นใหญ่อยุธยา และ 3) กิจกรรมชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน
ๆ
ขันสร้
้ างแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E)
ผู้วิจัยจัดทาแผนการสอนในรายวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน จานวน 3 แผน ดังนี ้
1.1 ออกแบบกิจกรรมและลาดับขันตอนตามขั
้
นของการเรี
้
ยนรู้
1.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร รวมถึ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช าฟิ สิ ก ส์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังตาราง 5
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ตาราง 5 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

2. วิเคราะห์และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• การเคลื่อนที่แนวโค้ งพาราโบลาภายใต้
สนามโน้ มถ่วง โดยไม่คิดแรงต้ านอากาศเป็ น
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
• วัตถุมีการเปลีย่ นจุดในการเคลื่อนทีใ่ น
แนวดิ่งและแนวระดับพร้ อมกันและเป็ นอิสระ
ต่อกัน สาหรับการเคลื่อนทีใ่ นแนวดิ่งเป็ นการ
เคลื่อนทีท่ ี่มีแรงโน้ มถ่วงกระทาจึงมีความเร็ว
ไม่คงตัว ปริมาณต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ตาม
สมการ
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3. ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

•การเคลื่อนที่แนวโค้ งพาราโบลาภายใต้ สนาม
โน้ มถ่วง โดยไม่คิดแรงต้ านอากาศเป็นการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งประกอบด้ วยการ
เคลื่อนที่สองแนวแกนทีต่ ั ้งฉากกัน ทังนี
้ ้มี
ปริมาณที่ใช้ ร่วมกันคือ เวลา เนื่องจากเป็ น
วัตถุก้อนเดียวกัน

ที่มา: กระทรงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชีว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ (ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551. หน้ า 160.
1.3 ลาดับ กิ จ กรรมตามขัน้ การเรี ย นรู้ ก าหนดเวลาที่ใ ช้ ใ นแต่ละแผน
จากนันท
้ าการร่างแบบแผน ขันตอนและกระบวนการในการจั
้
ดกิจกรรมต่าง ๆ ดังตาราง 6
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ตาราง 6 เนื ้อหา หัวข้ อการจัดการเรียนรู้และเวลาทีใ่ ช้
เนื ้อหาเรื่อง

กิจกรรม

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 1. การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง
กิจกรรมที่ 1 ดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก
2. การเคลื่อนที่ขึ ้นลงในแนวเดียวกัน
กิจกรรมที่ 2 ปื นใหญ่อยุธยา
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 3. ปรากฏการณ์แม็กนัส
กรณีวตั ถุเกิดการหมุน
กิจกรรมที่ 3 ชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ
รวม

เวลา (คาบ)
4
4
4
12

ขันสร้
้ างเอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้ วย 1) บทปฏิบตั ิการฟิ สิกส์เรื่ อง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุนของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
และ 2) แบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดังนี ้
1. วางแผนบทปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ ได้ แก่ คาชี ้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื ้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ คาถามชวนคิดท้ ายกิจกรรม โจทย์เสริมประสบการณ์และบรรณานุกรม
2. ระบุส่วนประกอบของแบบฝึ กหัดหลังเรียนเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุนของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ได้ แก่ คานา จุดประสงค์
การเรียนรู้ คาชี ้แจง แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุไม่หมุน และแบบฝึกหัด
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุหมุน และบรรณานุกรม
การตรวจสอบคุณภาพบทปฏิบตั ิการฟิ สิกส์
1. น าบทปฏิบัติ ก ารฟิ สิ ก ส์ และแบบฝึ ก หัดท้ ายบทที่ พัฒนาขึ น้ น าเสนอต่อที่
อาจารย์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้ วนาข้ อแก้ ไขมาปรับปรุงให้ มีความสมบูรณ์ขึ ้น
2. ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้เ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หา 1 ท่าน ผู้สอนวิชาฟิ สิกส์ 1 ท่าน และด้ านวิทยาศาสตร์ศึกษา
1 ท่าน ดังนี ้
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2.1 ด้ านความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มี
ความเหมาะสมคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.38 ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมที่ผ้ ูวิจยั พัฒนาขึ ้น
เหมาะสมดีมาก
2.2 ประเมิน ความสอดคล้ อง (Item-Objective Congruence Index: IOC)
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) จุดประสงค์ 2) เนื ้อหา 3) การใช้ ภาษา 4)
การน าไปใช้ และ 5) การประเมิน ผล (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543) พบว่ าผ่านเกณฑ์ทุก รายการ
ประเมิน
จากข้ อเสนอแนะ พบว่า ในการใช้ โปรแกรมแทร็ กเกอร์ เป็ นครัง้ แรก ผู้เรี ยน
อาจจะเกิ ด ความสับ สนได้ เพื่อให้ สะดวกกับ ผู้ใ ช้ งานโดยเฉพาะกับ ครู ผ้ ูสอนที่ต้องจัดเตรี ย ม
กิจกรรม จึงควรเพิ่มเติมในส่วนของคู่มือโปรแกรมหรื อแหล่งอ้ างอิงที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ที่ผ้ ใู ช้ จะ
สามารถสืบค้ นได้ ผู้วิจัยได้ ทาการแก้ ไขโดยการสร้ างวีดิทัศน์สอนการใช้ งานเบื ้องต้ นก่อนการทา
กิจกรรม
3. นาบทปฏิบัติการฟิ สิกส์ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ วไปศึกษานาร่อง (Try out) กับ
นักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รายละเอียดดังนี ้
3.1 จัดให้ อ่านเนือ้ หาของเอกสารประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อปรับปรุง
เนื ้อหาและภาษาที่ใช้ จานวน 5 คน
3.2 จัดให้ ทาการทดลองทาปฏิบตั ิการทางฟิ สิกส์ที่ได้ ระบุไว้ ในบทปฏิบัติก าร
ตามกิจกรรมการเรียนรู้จริง โดยนักเรียน 15 คน ที่แบ่งเป็ นกลุ่มย่อย ได้ แก่ 1) กิจกรรมดีดออกไปให้
ไกลหลุดโลก 2) กิจกรรมปื นใหญ่อยุธยา และ 3) กิจกรรมชูแก้ วขึน้ แล้ วหมุน ๆ เพื่อปรับปรุงชุด
กิจกรรมให้ มีความสมบูรณ์มากที่สดุ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือวัดผลการเรียนรู้ฟิสิกส์เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและ
ไม่หมุนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้ วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 2)
แบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา มีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้
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1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ขันเตรี
้ ยมการและสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1) วิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา และจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการสร้ าง
แบบทดสอบ
2) สร้ างตารางวิเ คราะห์ข้อสอบตามแนวจุดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ ของบลูม 3 ด้ าน
รายละเอียดดังตาราง 7
ตาราง 7 การสร้ างแบบวัดผลสัมฤทธิ์
เนื ้อหา

เข้ าใจ

1. การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
3
และแนวระดับ
2. การเคลื่อนที่ขึ ้นลงในแนว
2
เดียวกัน
3. ปรากฏการณ์แม็กนัส
2
รวม
7

จุดประสงค์รายด้ าน
ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์

จานวนข้ อ ร้ อยละ

2

2

7

35

2

3

7

35

1
5

3
8

6
20

30
100

3) ทาการสร้ างข้ อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยเป็ นข้ อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จานวน
33 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุมเนื ้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านพุทธิพิสัย จานวน 3 ด้ าน ได้ แก่
การเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
นาข้ อปรับปรุงมาแก้ ไขส่วนที่ยงั บกพร่อง
2) นาแบบทดสอบไปประเมินเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
3) น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) เลือก
ข้ อสอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนาข้ อสอบไปปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดย
ปรับปรุงให้ ข้อสอบสอดคล้ องกับพฤติกรรมที่ตั ้งไว้
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4) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฟิ สิกส์ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาไป
ศึกษานาร่องกับนักเรียนที่มีประสบการณ์มาก่อน โรงเรียนหอวัง จานวน 148 คน
5) โดยการหาค่ าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจ าแนก (r) เป็ น รายข้ อ โดยมี
ข้ อสอบที่ที่ผ่าน 20 ข้ อ
6) นาข้ อสอบที่คัดเลือกมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ทัง้ ฉบับ โดยใช้ สูตร KR-20
ของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) พบว่ามีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83
2. แบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการนาเสนอวาจา
ขันสร้
้ างแบบประเมิน
1) ทาการสร้ างแบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา มี
รายการประเมิน 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) เนื ้อหา 2) สื่อแทนความ 3) การแสดงตัวอย่าง 4) ภาษา
ดังตาราง 8
ตาราง 8 รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้ านการนาเสนอด้ วย
วาจา
รายด้ าน
1. เนื ้อหา
ระบุเนื ้อหาสาคัญได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
เป็ นลาดับขันตอน
้

เกณฑ์การพิจารณา
- ถ่ายทอดเนือ้ หาได้ อย่างถูกต้ องทังหมด
้
- ถ่ายทอดเนื ้อหาได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์
ของประเด็นเนื ้อหา
- มีการลาดับเนื ้อหาได้ อย่างเป็ นลาดับ

2. สื่อแทนความ

- มีการเลือกใช้ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟหรือ
ภาพเคลื่อนไหวที่นามาประกอบสื่อสารถูกต้ อง
และเหมาะสมกับเนื ้อหา

3. การแสดงตัวอย่าง

- มีการยกตัวอย่างหรือเหตุการณ์ที่สอดคล้ อง
กับเนื ้อหาประกอบการนาเสนอ
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ตาราง 8 ต่อ
รายด้ าน
4. ภาษา

เกณฑ์การประเมิน
- มีการใช้ เลือกใช้ ภาษาเฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์หรือภาษาทัว่ ไปสื่อสารได้ อย่าง
เหมาะสม
- มีการขยายคาศัพท์เฉพาะหรือใช้ คา
เปรียบเทียบเพื่อให้เข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายขึ ้น
- ผู้พดู ใช้ นาเสียงสื่อสารได้ อย่างน่าสนใจ

5) น าแบบประเมิ น ที่ ส ร้ างขึ น้ เสนอกับ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษปริ ญ ญานิพ นธ์ เพื่อ
ตรวจสอบภาษา ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การประเมิน เกณฑ์การให้ คะแนน จากนัน้ นา
แบบประเมินไปเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
6) เลือกข้ อรายการประเมินที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่ง มีค่าความสอดคล้ อง
ตั ้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 และปรับปรุงตามคาแนะนา โดยปรับปรุงให้ รายการมีความกระชับ ไม่กากวม
และความถูกต้ องทางภาษา
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การนาไปทดลองใช้ จริง (Trail Run)
1.1 แบบแผนการทดลอง
การทดลองใช้ ชุดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ พัฒนาขึน้ เป็ น การทดลองแบบกึ่ ง
ทดลอง (Qausi-Experiment Design) รายละเอียดดังตาราง 9
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ตาราง 9 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม

สอบก่อน

การทดลอง

สอบหลัง

E1
C1

T1
T3

X

T2
T4

เมื่อ

E1
C1
T1, T3
T2, T4
X

แทน กลุ่มทดลอง
แทน กลุ่มควบคุม
แทน ทดสอบก่อน
แทน ทดสอบหลัง
แทน ตัวแปรจัดกระทา
(ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์)

1.2 ขัน้ ตอนการดาเนินการทดลอง
1. ก่อนนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ฟิสิกส์ไปทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนทังสองกลุ
้
่ม โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้ างโดยผู้วิจยั
2. การวิจยั ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 12 คาบ โดยดาเนินการสอนในรายวิชาฟิ สิกส์
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ตาราง 10 การดาเนินการวิจยั
รายการ
ทดสอบก่อนเรียน

เครื่องมือ
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 ดีดออกไปให้ ไกล
2. แบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์
หลุดโลก
ด้ านการนาเสนอด้ วยวาจา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2 ปื นใหญ่อยุธยา 2. แบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้ านการนาเสนอด้ วยวาจา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 ดีดออกไปให้ ไกล
2. แบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์
หลุดโลก
ด้ านการนาเสนอด้ วยวาจา
ทดสอบหลังเรียน

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รวม

เวลา (คาบ)
1
3

4

3
1
12

3. การดาเนินการหลังปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ โดยผู้วิจัยทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้ วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) แผนการสอน (5E) 3 แผน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับ
วัตถุหมุนและไม่หมุน
2) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุ
หมุนและไม่หมุน ประกอบด้ วย บทปฏิบตั ิการทดลองและแบบฝึกหัด
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) แบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
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1.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสติถิ ดังนี ้
1.4.1 สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่
1) ค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)
2) ค่าเฉลี่ย (Standard Deviation)
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Percentage)
1.4.2 สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
- ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 โดยสถิติพื ้นฐาน
- ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อที่ 2 โดยใช้ การทดสอบค่ า ที (t-test for
Dependent Samples) ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังปฏิบตั ิการของกลุ่มทดลอง
- ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อที่ 2 โดยใช้ การทดสอบค่ า ที (t-test for
Independent Samples) ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบผลของนักเรียนทังสองกลุ
้
่มหลังปฏิบตั ิการ โดยมี
การทดสอบความแตกต่างก่อนการปฏิบตั ิการ
1) ถ้ าพบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนการปฏิบัติการจะทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ สถิติแบบ ANCOVA (Analysis of Covariance)
2) ถ้ าไม่พบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนการปฏิบตั ิการจะทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 2 โดยการทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples)
-ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3 โดยใช้ สถิติพื ้นฐาน

59

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมติฐานข้ อที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุ
หมุนและไม่หมุน มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เป็ นไปตามเกณฑ์ 70/70
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุ
หมุนและไม่หมุน ประกอบด้ วย บทปฏิบัติการทดลอง แบบฝึ กหัดหลังเรี ยน (121 คะแนน) และ
แบบทดสอบหลังปฏิบัติก าร จ านวน 25 ข้ อ (30 คะแนน) รายละเอีย ดดังตาราง 11 เพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ มีการวิเคราะห์ผล ดังตารางที่ 12
ตาราง 11 สรุปคะแนนเฉลี่ยระหว่างปฏิบตั ิการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายการ

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)

ร้ อยละ
(%)

กิจกรรมที่ 1 ดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก

49

44.41

90.63

กิจกรรมที่ 2 ปื นใหญ่อยุธยา

50

38.74

77.48

กิจกรรมที่ 3 ชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ

22

19.91

90.50

121

103.06

86.20

จากตาราง 11 คะแนนเฉลี่ยระหว่างปฏิบัติการของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุนประกอบด้ วย 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1) กิจกรรม
ดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก มีคะแนน 49 คะแนน 2) กิจกรรมปื นใหญ่อยุธยา มีคะแนน 50 คะแนน
และ 3) กิ จ กรรมชูแก้ วขึน้ แล้ วหมุน ๆ มีคะแนน 22 คะแนน รวมทัง้ หมด 121 คะแนน พบว่ า
นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างปฏิบตั ิการ 103.06 คะแนน คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.20
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ตาราง 12 เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายการ
คะแนนระหว่างปฏิบตั ิการ (E1)
คะแนนหลังปฏิบตั ิการ (E2)
ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 )

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย
(x̅)

ร้ อยละ
(%)

121
30

06.103
06.21

20.86
00.72

-

-

86.20/72.00

จากตาราง 12 ชีใ้ ห้ เห็นว่า ผลระหว่างปฏิบัติการของนักเรี ยนคิดเป็ น ร้ อยละ 86.20
และจากการทาแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงว่า ผลหลังปฏิบตั ิการคิดเป็ นร้ อย
ละ 72.00 แสดงว่ า ชุ ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ างขึ น้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กับ 86.20/72.00 เป็ น ไปตาม
สมมติฐานข้ อที่ 1
สมมติฐานวิจัยที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับ
วัตถุหมุนและไม่หมุนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทดสอบความแตกต่างก่อนปฏิบัติการของนักเรี ยนทังสองกลุ
้
่ม ผลปรากฏว่า ไม่แตกต่าง
กัน ดังตาราง 13
ตาราง 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิ สิกส์ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
34
46

̅X
8.08
6.70

S.D.
3.64
3.19
p < 0.05

t
1.86

p
0.07
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จากตาราง 13 คะแนนเฉลี่ยร้ อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฟิ สิกส์เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ค่าไม่แตกต่ างกัน ดังนัน้ การทดสอบคะแนนหลังปฏิบัติการของนักเรี ย นทัง้ สองกลุ่ม จึงใช้ การ
ทดสอบค่าที (t-test for independent samples) ปรากฎดังตาราง 15
1.1 การทดสอบคะแนนร้ อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฟิ สิกส์ก่อนและหลังของกลุ่ม
ทดลองจึงใช้ การทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) ปรากฏดังตาราง 14
1.2 การทดสอบคะแนนเฉลี่ยร้ อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฟิ สิกส์หลังการทดลอง
ของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม จึ ง ใช้ ก ารทดสอบค่ า ที (t-test for independent samples)
ปรากฏดังตาราง 15
ตาราง 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิ สิกส์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังปฏิบตั กิ าร

ก่ อนเรียน
หลังเรียน

n
34
34

คะแนนเต็ม
20
20

̅X
8.07
12.38

S.D.
3.39
2.48

t
8.64

p
0.00

p < 0.05
จากตาราง 14 ผลการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิ สิกส์จานวน 20 ข้ อ (20
คะแนน) พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนก่อนการปฏิบตั ิการอยู่ที่ 8.07 คะแนน และหลังปฏิบัติการอยู่ที่
12.38 เมื่อท าการเปรี ย บเทีย บคะแนนก่ อนและหลังปฏิบัติก าร พบว่า นัก เรี ย นกลุ่มทดลองมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ย นหลัง เรี ย นสูง กว่าก่อนเรี ย นที่ระดับ นัย สาคัญ .05 เป็ น ไปตาม
สมมติฐานข้ อที่ 2
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ตาราง 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิ สิกส์หลังปฏิบตั กิ ารของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n
34
46

หลังการทดลอง
S.D.
X̅
12.38
2.48
10.26
4.69

t
2.66

p
0.00

จากตาราง 15 ผลการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฟิ สิกส์หลังปฏิบัติการ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า นัก เรี ย นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 12.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.48 ส่วนกลุ่มควบคุมชี ้ให้ เห็นว่ามีค่าเฉลี่ย 10.26 ส่วนเบี่ยงเบน 4.69 เมื่อทา
การเปรี ยบเทียบคะแนนหลังปฏิบัติ การระหว่างนักเรี ยนทัง้ สองกลุ่ม ผลปรากฏว่า นักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองมีผลการเรี ย นหลังเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ .05 เป็ น ไปตาม
สมมติฐานข้ อที่ 2
สมมติฐ านที่ 3 นัก เรี ย นที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน มีคะแนนทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้าน
การนาเสนอด้ วยวาจาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70
ในการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุหมุนและไม่หมุน
เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการน าเสนอด้ วยวาจา ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) เนือ้ หา 2) สื่อแทนความ 3) การแสดงตัวอย่าง และ 4) ภาษา องค์ประกอบด้ านละ 10
คะแนน รวม 40 คะแนน ผู้ทาการประเมิน ได้ แก่ 1) นักเรี ยนทาการประเมินขณะเพื่อนร่วมชันพู
้ ด
หน้ าชัน้ 2) ผู้สอนเป็ นผู้ประเมิน และ 3) ครูวิทยาศาสตร์ท่านอื่นร่วมประเมิน ผลดังตาราง 16
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ตาราง 16 ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
กลุ่มที่ ทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา
เนื ้อหา สื่อแทนความ การแสดงตัวอย่าง ภาษา
(10)
(10)
(10)
(10)
1
7.5
7.2
6.35
7.95
2
7.95
7.55
6.70
8.05
3
7.00
7.30
6.60
7.10
4
7.65
7.80
6.95
7.70
5
8.35
8.45
7.55
8.30
6
7.4
6.60
6.25
7.20
รวม
7.64
7.48
6.73
7.72
(76%)
(75%)
(67%)
(77%)
S.D. 0.47
0.62
0.47
0.48

รวม
(40)

ร้ อยละ
(%)

29
30
28
30
33
27
30
(74%)
1.87

72.5
75.6
70.0
75.3
81.7
69.0

จากตารางที่ 16 พบว่า การประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วย
วาจาของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนักเรียนทังหมด
้
6
กลุ่ม มีนักเรี ยนที่ได้ คะแนนเฉลี่ยทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการนาเสนอด้ วยวาจาต่ากว่าร้ อย
ละ 70 เพียง 1 กลุ่ม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 27 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 69 ในขณะที่นกั เรียนอีก 5
กลุ่ม มีผลสูงกว่าเกฑณ์
เมื่อนาข้ อมูลจากตาราง 16 มาวิเคราะห์เป็ นคะแนนรายบุคคลและหาค่าร้ อยละของ
จานวนนักเรียนที่ได้ คะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ตามที่เกณฑ์ได้ ตั ้งไว้ ได้ ผลแสดงดังตาราง 17
ตาราง 17 จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
นักเรียน (คน)
34

คะแนนรวม
40

คะแนนที่ได้
S.D.
X̅
30
1.87

%
74

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จานวน(คน)
ร้ อยละ
29
85.3
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จากตารางที่ 17 ชีใ้ ห้ เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมิน ทัก ษะ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา มีค่าเท่ากับ 30 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 74 และผล
ปรากฏว่า มีนัก เรี ย น 29 คน ได้ ค ะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 คิดเป็ น ร้ อยละ 85.3 เป็ น ไปตาม
สมมติฐานข้ อ 3
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
ผลและการอภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและ
ไม่หมุน สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ได้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและ
ไม่ห มุน ซึ่งประกอบหน่วยการเรี ย นรู้ เรื่ อง 1) การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุ ไม่ห มุน
ประกอบด้ วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก 2) กิจกรรมปื นใหญ่อยุธยา และ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุหมุน ประกอบด้ วย 1 กิจกรรม คือ 1)
กิจกรรมชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ
1.2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีค่าประสิทธิภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 86.20/72.00 ซึ่งไม่น้อยกว่า 70/70
2. ผลการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับ
วัตถุหมุนและไม่หมุน สรุปได้ ตามสมมติฐานดังนี ้
2.1 หลังปฏิบัติก ารคะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนปฏิบัติการและสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 นักเรียน 29 คน ได้ คะแนนทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวา
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 คิดเป็ นร้ อยละ 85.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุ
หมุนและไม่หมุน ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึน้ มีค่าประสิทธิภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 86.20/72.00 ซึ่งไม่น้ อยกว่า 70/70 ซึ่งเป็ น ไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1 ทัง้ นี ้
เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
ประการแรก ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับ
วัตถุหมุนและไม่หมุนของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มได้ เป็ นอย่างดี ทัง้ นีเ้ นื่องจากชุดกิจกรรมได้ ถูกพัฒนาขึน้ อย่างมีระบบและเป็ นขัน้ ตอน
กล่าวคือผู้วิจัยได้ เริ่ มออกแบบชุดกิจกรรมให้ ครอบคลุมเนือ้ หาโดยผ่านมาตรฐานและหลัก สูตร
คาอธิบายรายวิชาฟิ สิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ รวมไปถึงพฤติกรรมหลังการฝึกปฏิบตั ิ
นอกจากนีศ้ ึ กษาแบบเรี ยนที่มีผ้ ูที่ได้ รับการจัดประสบการณ์เป็ น หลัก (Wright, 2011) เพื่อเป็ น
กรอบในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนัน้ ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ ทัง้ กรณีวัตถุเกิดการหมุนและไม่เกิดการหมุน ศึกษาคุณสมบัติเพื่อนามากาหนดเป็ น
กิจกรรมการทดลองในบทปฏิบตั ิการประกอบด้ วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ดีดออกไปให้ ไกล
หลุดโลก กิจกรรมที่ 2 ปื นใหญ่อยุธยา และ กิจกรรมที่ 3 ชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ นาไปสู่การสร้ างบท
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ รวมถึงออกแบบกิจกรรม หรื อการทดลองที่เน้ นการจัดบรรยากาศที่เ ร้ า ความ
สนใจและเอือ้ ต่อการสร้ างองค์ความรู้ภายในตนเองตามทฤษฎีของวิสก็อทสกี ้ (Wink & Putney,
2002) สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของฮาเก็น (Hagen, 2016) พบว่า การสร้ างชุดกิ จกรรมหรื อบท
ปฏิบัติ ก ารเพื่อฝึ ก ทัก ษะการเรี ยนรู้ห รื อเพิ่มพูน ประสบการณ์ของนักเรี ย นนัน้ โดยเริ่ มจากการ
รวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ เกิดแก่ผ้ ทู ี่ผ่านการฝึก
โดยชุดกิจกรรมนันๆ
้ ผ่านการเรียนรู้เป็ นกลุ่มที่ประกอบด้ วยสมาชิก 5-7 คน โดยการให้ ผลสะท้ อน
กลับ เพื่ อ ประเมิ น ตนเองนัน้ จะอาศัย การประเมิ น โดยเพื่ อ นร่ วมชัน้ (Peer assessment) เพื่ อ
เสริมสร้ างปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช้ จริงในการจัดการเรียนรู้
ได้
ประการที่สอง การหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ สาหรับ วัต ถุ ห มุน และไม่ห มุน ของนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาตอนปลาย ได้ รับ การ
พิจ ารณาความเหมาะสมเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ งแก้ ไขและผ่านการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ งโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น อัน ประกอบด้ ว ย 1) ผู้ ด้ า นเนื อ้ หา 2 ท่ า น และ 2) ด้ า น
วิทยาศาสตร์ ศึกษา 1 ท่าน โดยผ่านการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ซึ่งผลการประเมินพบว่า
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องในทุกองค์ประกอบและมีความเหมาะสมดีมาก
และผ่านขันตอนของการหาคุ
้
ณภาพเครื่องมือ โดยศึกษานาร่องกับนักเรียน 5 คน อ่านเนื ้อหาในบท
ปฏิบตั ิการเพื่อตรวจสอบภาษาที่ใช้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาและลาดับของเนื ้อหา จากนันให้
้ นกั เรียน
จานวน 15 คน ทาการทดลองตามที่ระบุในบทปฏิบตั ิการ เพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้ ในการปฏิบตั ิการ
ในห้ องเรียนและหาข้ อบกพร่องของชุดกิจกรรม จากนันน
้ าไปศึกษานาร่องกับนักเรียน 45 คน เพื่อ
จัดกระทาจริง เพื่อใช้ แบบประเมินทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจา นาผลที่ได้
ปรับปรุงชุดกิจกรรมให้ มีความสมบูรณ์ที่สดุ จากนันน
้ าชุดกิจกรรมที่ผ่านขันตอนดั
้
งกล่าวมาใช้ จริ ง
กับ นัก เรี ย น 34 คน ผลปรากฏว่า ชุดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาขึ น้ ประสิท ธิภาพของคะแนน
ระหว่างปฏิบัติการ (E1) และค่าประสิทธิภาพหลังปฏิบัติการ (E2) เท่ากับ 86.20/72.00 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของน ้าฝน คูเจริญไพศาล ที่ได้ พฒ
ั นาชุดกิจกรรม
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และผลชีใ้ ห้ เห็นว่า ค่าประสิทธิภาพของคะแนน
ระหว่างเรียน (E1) และคะแนนสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 80.81/80.66 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
ที่กาหนดและสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ ระลอกนา้ (สุรศักดิ์ ระลอกนา้ & สุภาภรณ์ ศิริ
โสภณา, 2554) ที่พัฒนาชุดการทดลองที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิผลปรากฏใน
ระดับดี เมื่อนาไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 74.37/71.32
เป็ นไปตามเกณฑ์ 70/70 และสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุรีพร เขียวสมบัติและอังคณา อ่อนธานี
(Keawsombut & Onthane, 2015) ที่สร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็ นไปตามกระบวนการพัฒนา
พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็ นไปตามเกณฑ์ 75/75
ด้ วยเหตุนี ้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุ
หมุนและไม่หมุนจึงมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1
2. กลุ่มทดลองมีประสิทธิผลการเรี ยนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ห ลังปฏิบัติการสูงกว่าก่ อน
ปฏิบตั ิการและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้ อที่ 2 เนื่องด้ วยประการดังนี ้
ประการแรก ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึน้ มี ลาดับในการฝึ กปฏิบัติการทาง
ฟิ สิกส์ที่เหมาะสม อีกทัง้ ทาให้ เกิดความเข้ าใจเนือ้ หาอันเนื่องมาจากการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
ฝึกการสังเกตและการตั ้งคาถามนาไปสู่การหาคาตอบแบบนักวิทยาศาสตร์ อีกทังยั
้ งเหมาะสมกับ
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ผู้ที่ได้ รับการฝึกปฏิบตั ิการ สอดคล้ องกับแนวทางทางการจัดการศึกษาที่กล่าวว่า การปฏิบตั ิการใน
ชัน้ เรี ยนควรจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของบุคคลที่
ได้ รับการจัดกระทา โดยมีเกณฑ์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือความแตกต่างของบุคคลนัน้ ๆ ส่งเสริมได้
ฝึ กทักษะและกระบวนการคิด การฝึ กประสบการณ์จริ งผ่านการปฏิบัตินาไปสู่การคิดเป็ นทาเป็ น
(กรมวิช าการ, 2546) สอดคล้ องกับกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวในขัน้ สารวจและค้ นหาว่า ใน
วางแผน ตั ้งสมมติฐาน ระดมสมอง และลงมือปฏิบตั ิ อย่างเป็ นลาดับขันล้
้ วนส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนกล้ า
คิด กล้ าทา จากกิจกรรมดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลกและกิจกรรมปื นใหญ่อยุธยา ซึ่งจัดอยู่ในหน่วย
การเรี ยนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวัตถุไม่เกิดการหมุน นาไปสู่กิจกรรมชูแก้ วขึ ้น
แล้ วหมุน ๆ ซึ่งจัดอยู่ในหน่วยการเรี ยนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุเกิดการหมุน
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่เข้ ากับสิ่งที่ได้ เรียนรู้เดิม สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์
ไปอธิบายธรรมชาติที่อยู่รอบตัวรวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผ้ ูเรี ยนพบเห็นได้ โดยมีหลากหลาย
งานวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะต่าง ๆ
ได้ งานวิจยั ของกวิน นวลแก้ ว (กวิน นวลแก้ ว & สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ, 2562) ที่ใช้ แบบจาลอง
เป็ น ฐานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการวิจัย แสดงว่า นัก เรี ย นที่ผ่านการฝึ กปฏิบัติโดย
แบบจาลองมีผลหลังการฝึกปฏิบตั ิสงู กว่าผลก่อนการฝึกปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้หลังจากการเรียนยังพบอีกว่า
ผู้ที่ผ่านนัน้ สามารถตอบค าถามและอธิบายเหตุผลที่มีความถูกต้ องตามหลักวิทยาศาสตร์ อัน
เนื่องมาจากแบบจาลองที่พัฒนาขึน้ ช่วยให้ ผ้ ูเ รี ยนเข้ าใจเนือ้ หาเป็ นนามธรรมและรูป ธรรมมาก
ยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ ารปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มย่อยผ่านการปฏิบตั ิจากชุดกิจกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิผล
การเรียนรู้ให้ สงู ขึ ้นและช่วยเพิ่มพูนทักษะความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนได้ (นิภา พรรณ์สิงห์คา,
วีระ ศักดิ์ชมภูคา, & พิชญ์ สินีชมภูคา, 2561)
ประการที่สอง ชุดกิจกรรมที่ได้ พัฒนาขึน้ มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ ากับการ
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ในห้ องเรี ยน โดยมีการใช้ สมาร์ ทโฟนของผู้เรี ยนและการใช้ โปรแกรมแทร็ กเกอร์
พิจารณาแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทัง้ กรณีวัตถุเกิดการหมุนและไม่เกิดการหมุน เพื่อหาข้ อสรุป
จากการทดลองที่ได้ ตั ้งข้ อสังเกต ผสมผสานเข้ ากับการเรียนรู้ที่เป็ นวัฏจักร (Pedaste et al., 2015)
อันประกอบด้ วย ขันน
้ าเข้ าสู่เนื ้อหา (Orientation) ขันสื
้ บค้ น (Investigation) ขันสรุ
้ ป (Conclusion)
และขันอภิ
้ ปรายข้ อสรุป (Discussion) เหมาะแก่การใช้ ร่วมกับชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้ใช้ อีก ทัง้ การใช้ เทคโนโลยีร่วมกับ การปฏิบัติการในห้ องเรี ยนยังเร้ า
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ความสนใจของผู้เรี ยนให้ เกิดความอยากเรี ยนรู้ นอกจากนีก้ ารปฏิบัติก ารทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ้ ู
ปฏิบัติเป็ นผู้กาหนดทิศทางการเรี ยนรู้ของตนเองตามขัน้ ที่ได้ ระบุไว้ นั่นคือ ตนเป็ นศูนย์กลางการ
เรียนรู้โดยแท้ (McKnight et al., 2016) ดังนันเมื
้ ่อนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน มาใช้ ร่วมกับสมาร์ทโฟนและโปรแกรมวิเคราะห์แนวการ
เคลื่อนที่ทาให้ ผ้ ูที่ฝึกปฏิบัติ เกิดการเรี ยนรู้ ทัง้ การฝึ กปฏิบัติและการเรี ย นรู้เชิงลึก (Michaelsen,
Knight, & Fink, 2004)
ตัวอย่ างการใช้ โปรแกรมแทร็ กเกอร์ สาหรับ หาพิจารณาแนวการเคลื่อนที่ของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากการพูดหน้ าชัน้ เรี ยนเกี่ยวกับผลของการวิเคราะห์
พบว่า แต่ละกลุ่มบอกและอธิบายข้ อมูลสาคัญได้ อย่างถูกต้ อง ดังภาพประกอบที่ 28 และจากการ
ทาแบบฝึกหัดในเรื่อง กราฟของการเคลื่อนที่ที่แสดงความสัมพันธ์การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนว
ระดับของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองสามารถตอบคาถามได้ ดัง
ภาพประกอบ 29 ทาให้ เกิดเข้ าใจในเนื ้อหาในการพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุ
ไม่เกิดการหมุนนัน้ ที่มีแนวการเคลื่อนที่ 2 แนว โดยแนวระดับที่มีความเร็ วคงตัว และแนวดิ่งที่มี
การเคลื่อนที่แบบความเร่งคงตัวซึ่งเท่ากับค่าความเร่งความโน้ มถ่วงของโลก

ภาพประกอบ 28 กราฟการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วิเคราะห์จากโปรแกรม
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ภาพประกอบ 29 ตัวอย่างการตอบคาถามแบบฝึกหัดของกราฟการเคลื่อนที่
นอกจากนีก้ ารใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์แ นวการเคลื่อ นที่ข องวัตถุ ท าให้ ผ้ ูเ รี ย น
สามารถลงข้ อสรุปเนื ้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กรณีวตั ถุมีการหมุนขณะเคลื่อนที่
ไปในอากาศว่า แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุหมุนแตกต่างจากแนวการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาทั่วไป
ซึ่งมีแนวการเคลื่อนที่แบบวกกลับ โดยเห็นได้ จากการ Tracking แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ แล้ ว
แสดงกราฟของการกระจัดในแนวดิ่งและการกระจัดในแนวระดับของวัตถุหมุนขณะเคลื่อนที่ไปใน
อากาศ ทาให้ นกั เรียนกลุ่มทดลองสามารถตอบคาถามได้ ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงขึ ้น
ดั ง นั น้ จากการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ น้ ร่ ว มกั บ โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ จึงมีส่วนช่วยให้ นกั เรี ยนกลุ่มทดลองมีประสิทธิผลการเรี ยนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรั บวัตถุหมุนและไม่หมุน สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
แบบเรี ยนปกติ สอดคล้ องกับงงานวิจยั ของจินจู (Jin-Ju, 2008) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
แต่ อย่ างไรก็ ต ามยังพบว่า นัก เรี ย นบางส่วนยังมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่ อ น
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุที่เกิดการหมุนขณะเคลื่อนที่ ซึ่งเห็นได้ จากการ
ตอบคาถามในแบบฝึ กหัดที่ผิด แต่ผ้ ูส อนได้ แก้ ไขความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรี ยนโดยการ
ให้ ผลสะท้ อนกลับและยกตัวอย่างเพิ่มเติม อีกทังได้
้ ใช้ แบบจาลอง (Simulation) จากคอมพิวเตอร์
ในการบรรยายเนื ้อหาสั ้น ๆ เพื่อขยายความรู้และความเข้ าใจของนักเรียนได้
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3. นักเรียน 29 คน ได้ คะแนนทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการนาเสนอด้ วยวาจาไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 70 คิดเป็ นร้ อยละ 85.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดงั นี ้
นัก เรี ย นที่เรี ยนด้ วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้เ รื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน ผลปรากฏว่า นักเรียน 29 คน จากทังหมด
้
34 คน ได้ คะแนนทักษะไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 70 คิดเป็ นร้ อยละ 85.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตั ้งไว้ ทัง้ นีเ้ ป็ นผลอันเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึน้ เป็ นการเรี ยนรู้ด้วยการปฏิบตั ิ
(Learning by doing) ที่เสริมสร้ างปฏิสมั พันธ์กลุ่มอยู่ตลอดเวลาทาให้ ผ้ เู รียนเกิดทักษะการสื่อสาร
ดังนี ้
กิจกรรม ดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในห้ องเรียนฟิ สิกส์ โดยมี
การปฏิบัติการทดลอง ลงข้ อสรุ ปและวางแผนในการเตรี ยมการพูดหน้ าชัน้ เรี ยน เป็ น การสร้ าง
บรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็ นกันเองที่ผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมคุ้นเคยกับสถานที่ เมื่อผู้นนได้
ั ้ ลงมือปฏิบตั ิ
จริงทาให้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ฝึกให้ ร้ ูจกั คิดและตั ้งคาถาม ส่งเสริมให้ มีการ
สืบค้ นข้ อมูลเกิดการแลกเปลี่ยนข้ อความระหว่างกัน อีกทัง้ กระบวนการทางานเป็ นกลุ่มส่งผลให้
ผู้เรี ยนสะท้ อนผลจากการปฏิบัติด้วยกันเอง เกิดการเรี ยนรู้และพยายามทาความเข้ าใจกับ องค์
ความรู้นนั ้ อย่างละเอียดแล้ วอภิ ปรายร่วมกันในกลุ่มก่อนสื่อสารข้ อมูลวิทยาศาสตร์ แก่ผ้ ฟู ั ง ทาให้
นักเรียนที่ผ่านการปฏิบตั ิด้วยชุดกิจกรรมนีม้ ีทกั ษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ สอดคล้ องกับ
ศิโรรัตน์ เตชะแก้ ว (ศิโรรัตน์ เตชะแก้ ว, 2560) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้เรี ยนได้ อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นกันในกลุ่มอย่างสม่าเสมอ ผู้เรียนสามารถสื่อสารเนือ้ หาทางวิทยาศาสตร์ผ่านการนาเสนอ
ได้ อย่างถูกต้ องและสมเหตุสมผล
กิจกรรม ปื นใหญ่อยุธยา ผู้วิจัยใช้ วิดิทัศน์ในการเร้ าความสนใจในการนาเข้ าสู่
บทเรียนและท้ าทายความสามารถของผู้เข้ าร่วมคือระบุให้ หาภารกิจที่แฝงอยู่ในวิดิทัศน์ โดยสร้ าง
สถานการณ์จาลองให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นชาวบ้ านอยุธยาที่ได้ รับภารกิจจากกรุงศรี ฯ ในการสร้ างปื นใหญ่
สถานการณ์สมมติที่สร้ างขึน้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนตื่นตัวและอยากที่จะเรี ยนรู้และค้ นหาคาตอบ สังเกตได้
จากปฏิ กิ ริ ย าตอบรับ ของผู้ เ รี ย นขณะมีก ารจัด การเรี ย นการสอนและบรรยากาศการเรี ย นที่
สนุกสนานครืน้ เครง ในระหว่างการฝึกปฏิบตั ิผ้ วู ิจยั ทาการสังเกตนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็ นรายบุ คคล
พบว่า มีความกระตือรือร้ นในการสารวจตรวจสอบสมมติฐานของตนเอง นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการ
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แข่งขันคัดเลือกปื นใหญ่อยุธยาที่สามารถยิงข้ าศึกได้ 5 เมตร และสามารถยิงได้ ระยะที่ไกลที่สดุ
สร้ างความตื่นเต้ นเร้ าใจให้ กบั ผู้เรี ยนเป็ นอย่างมาก และให้ แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอโครงสร้ าง
หลักการทางานของปื นใหญ่ที่ได้ สร้ างขึน้ โดยการพูดหน้ าชันเรี
้ ยน พบว่าแต่ละกลุ่มเตรียมการพูด
หน้ าชันและเลื
้
อกใช้ สื่อประกอบที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหวจากการ
บัน ทึก ภาพของสมาชิก ในกลุ่ม การพูดน าเสนอหน้ าชัน้ นัน้ ผู้เ รี ย นสามารถเลือกใช้ ก ราฟและ
ภาพประกอบการพูด น าเสนอได้ อย่ างถูก ต้ องและเหมาะสมกับเนือ้ หา อีก ทัง้ มีก ารใช้ เ ลือกใช้
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการพูดอธิบ าย ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิจัย ปิ ย พร ศัก ดิ์ภิรมย์ ที่พบว่า
ทัก ษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้ สื่อสารมีความสามารถเลือกใช้ อุปกรณ์เสริ ม และสิ่งแทนความได้
ถูกต้ องและเหมาะสม อีกทัง้ มีการเลือกใช้ สื่อประกอบการนาเสนอที่หลากหลาย และการพูดหน้ า
ชัน้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ู พูด เลื อ กน าเสนอผลงานการสื่ อ สารได้ ห ลากหลาย ท าให้ ทัก ษะสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ ด้านการพูดสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของกรมวิช าการ (กรมวิชาการ, 2546)
กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ของผู้สื่อสารนัน้ ในการฝึกปฏิบตั ิการจาเป็น
จะต้ องออกแบบให้ ผ้ ูพูดได้ สร้ างปฏิสัมพันธ์ มีการแสดงออกทางด้ านภาษาและท่าทาง มีการใช้
เทคนิคการคิดระดมสมอง จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ อภิปรายหน้ าชันเรี
้ ยนเพื่อสื่อสารให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้
และส่งข้ อมูลย้ อนกลับ อีก ทัง้ เพิ่มความท้ าทายความสามารถโดยการใช้ สถานการณ์ จ าลอง
สนับสนุนให้ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ตื่นเต้ น เร้ าความสนใจและสนุกสนาน เพื่อส่งเสริ ม
ให้ เกิดพัฒนาการทางด้ านการคิดและการแก้ ไขในสถานการณ์ ขับขันที่เกิดขึน้ จริ ง อีกทัง้ ทาให้ มี
ความสุขและความสนใจใฝ่ เรียนรู้ตลอดการปฏิบตั ิการ
กิจกรรม ชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ ในครัง้ นีจ้ ดั ขึ ้นในอาคารอเนกประสงค์ที่เป็ นสถานที่
กว้ างเหมาะแก่การทาการทดลองยิงแก้ วกระดาษ ในขันของการสร้
้
างความสนใจผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยน
มีส่วนร่วมโดยการให้ นกั เรียนชุดสาธิตออกมาสาธิตการกลิ ้งกระดาษทรงกระบอกและลูกเบสบอล
ทรงกลมจากพื ้นเอียง เพื่อให้ เพื่อนร่วมชันสั
้ งเกตแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทงสองชนิ
ั้
ด อีกทังยั
้ งให้
นักเรียนเป็ นผู้นาในการสาธิตการยิงแก้ วกระดาษออกไปในอากาศซึ่งสร้ างความสนใจแก่นกั เรียนที่
เหลือในชันเรี
้ ยนเป็ นอย่างมาก สอดคล้ องกับวาสนา กีรติจาเริญ และ อิสรา พลนงค์ (วาสนา กีรติ
จาเริ ญ & อิสรา พลนงค์, 2563) ที่พบว่า การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูฝึกปฏิบตั ิสืบค้ นข้ อมูล ลงมือปฏิบตั ิ
แลกเปลี่ยนและอภิปรายสิ่งที่ได้ ทาให้ มีทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ง
สอดคล้ องกับกูลจ์เมเยอร์และเช็คเกอร์ (Kulgemeyer & Schecker, 2013) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
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ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ช่วยเพิ่ม ความเข้ าใจเกี่ยวกับ ศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ที่
ถู ก ต้ องมากขึน้ อีก ทัง้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ วยกันเป็ น กลุ่มโดยการสอนกันเอง นัก เรี ย นในกลุ่มเกิด
ปฏิสัมพันธ์กนั ตลอดเวลา รวมถึงการวางแผนในการสืบเสาะหาความรู้ที่แต่ละกลุ่มนันมี
้ กระดาษ
แข็งขนาดใหญ่ที่ใช้ เขียนขันตอนในการหาค
้
าตอบและใช้ ประกอบการพูดหน้ าชัน้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
Joyce และ Weil (Showers, Weil, & Joyce, 1992) ที่ ก ล่ า วว่ า การเพิ่ ม เทคนิ ค ใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบัติ ก ารเรี ย นที่ห ลากหลายจะช่วยส่งเสริ มให้ เ กิ ด ความเข้ าใจในสิ่งที่ทาดีขึน้ ยิ่ งไปกว่านัน้
บรรยากาศที่ผ่อนคลายจะส่งเสริมความอยากที่จะปฏิบตั ิมากขึ ้น การเรียนในสถานที่แปลกใหม่จะ
กระตุ้นความสนใจและทาให้ ตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยยึดให้ เป็ นศูนย์กลางของการ
เรี ยนรู้จะยิ่งส่งเสริ มการเรี ยนรู้และผู้เรี ยนสามารถแสดงศักยภาพตนเองได้ ดียิ่งขึน้ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของนา้ ฝน คูเจริ ญไพศาล ที่ทักษะสื่อสารของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนด้ วยโครงการ
เป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ทักษะในการทดลองและการนาเสนองานของนิสิตที่เรียนด้ วยโครงงาน
เป็ นฐานมีคะแนนทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ ค่อนข้ างสูง
นอกจากนี ้ในการประเมินทักษะขณะพูดหน้ าชันเรี
้ ยนโดยผู้เรียนด้ วยกันเองพบว่า
แต่ละกลุ่มมีผลการประเมินค่อนข้ างสูง อันเนื่องมาจากผู้ พดู มีความสามารถในการพูดและดึงดูด
ความสนใจของผู้ฟังอย่างดีเยี่ยม มีการนาเข้ าสู่การนาเสนอ บางกลุ่มจาลองสถานการณ์สมมติ
ประกอบและมีก ารแสดงละคร และสามารถเชื่อมโยงเข้ าสู่เ นือ้ หาทางวิท ยาศาสตร์ ได้ อีก ทัง้
น า้ เสี ย งและรู ปแบบที่แต่ ละกลุ่มนาเสนอเร้ าความสนใจของผู้ฟังได้ เป็ นอย่ างดี สอดคล้ องกับ
บทความการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของ ธันยพร จารุไพศาล (ธันยพร จารุไพศาล, 2559) ที่
บอกว่าความมัน่ ใจจะแสดงออกทางน ้าเสียง ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ฟู ังเชื่อและคล้ อยตามได้ ง่าย ซึ่งทาให้
คะแนนจากการประเมินของนักเรียนที่อยู่ระหว่างการนาเสนออยู่ในระดับดีมาก
จากเหตุผลดังกล่าวการเพิ่มประสบการณ์ ด้วยชุดกิ จ กรรมที่ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ที่
สนับสนุนการเรี ยนเป็ น กลุ่มและการพูดหน้ าชัน้ เรี ยนจึงมีส่วนช่วยให้ ผ้ ู ที่ได้ รับการปฏิบัติก ารได้
พัฒนาทักษะสื่อสารจนทาให้ มีคะแนนทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ สงู กว่าเกณฑ์ที่กาหนดและเป็ นไป
ตามสมมติฐานข้ อที่ 3
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้ นคว้ าและดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็ นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษาวิจยั ในครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. ในการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
สาหรับวัตถุเกิดการหมุน ควรใช้ วตั ถุหมุนรู ปทรงต่าง ๆ มาออกแบบกิจกรรม เช่น ไพ่ (Card)
2. ควรใช้ โปรแกรมวิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุให้ มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึน้ เพื่อส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี ในการปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน เช่น แอพลิเคชัน่ อื่น ๆ ในสมาร์ท
โฟน
3. ในการวั ด ผลการเรี ย นรู้ จากการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย น ควรวั ด ตั ว แปรที่
หลากหลายที่ส่งเสริ มสมรรถภาพของผู้เรี ยน เช่น ทักษะความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม และ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ
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หนังสือยืนยันการยกเว้ นการรับรองจริยธรรมโครงการวิจยั ที่รับรองในมนุษย์
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ตาราง 18 แสดงร้ อยละคะแนนเฉลี่ยระหว่างปฏิบตั กิ ารและหลังปฏิบตั ิการรายบุคคลของนักเรียน
ที่เรียนด้ วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สาหรับวัตถุหมุนและไม่หมุน
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ร้ อยละคะแนนระหว่างปฏิบตั ิการ
(คะแนนเต็ม 121)
83
111
81
96
108
104
108
108
104
108
90
112
102
96
97
109
107
106
94
110
107
108
90
103

ร้ อยละคะแนนหลังปฏิบตั ิการ
(คะแนนเต็ม 30)
14
28
10
16
27
19
20
25
24
29
20
22
22
26
21
18
21
17
17
20
20
18
15
27
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ตาราง 18 (ต่อ)
นักเรียนคนที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
เฉลี่ย

ร้ อยละคะแนนระหว่างปฏิบตั ิการ
(คะแนนเต็ม 121)
97
103
101
115
101
107
96
100
108
100
106.06

ร้ อยละคะแนนหลังปฏิบตั ิการ
(คะแนนเต็ม 30)
28
16
23
27
24
18
26
27
11
10
86.20
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บทปฏิบตั ิการ

87
แบบฝึกหัด
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ภาพประกอบ 30 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์นอกห้ องเรียนในการศึกษานาร่อง

ภาพประกอบ 31 กิจกรรมการพูดหน้ าชันเรี
้ ยนของนักเรียนจากการศึกษานาร่อง
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ภาพประกอบ 32 ทดสอบก่อนเรียนและฝึกปฏิบตั กิ ารเรียนรู้โปรแกรม Tracker

ภาพประกอบ 33 การใช้ สมาร์ทโฟนบันทึกวีดิทศั น์ในกิจกรรมดีดออกไปให้ ไกลหลุดโลก
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ภาพประกอบ 34 กิจกรรมนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

ภาพประกอบ 35 การวางแผนและออกแบบสร้ างปื นใหญ่ในกิจกรรม ปืนใหญ่อยุธยา
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ภาพประกอบ 36 วางแผนและทาการทดลองในกิจกรรม ชูแก้ วขึ ้นแล้ วหมุน ๆ

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย น

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพมิ พ์
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