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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันวางแผน (P) เปนการเตรียมกิจกรรมในเรื่อง แรงและ
การเคลื่อนท่ี ข้ันดําเนินงาน (D) เปนการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ข้ันประเมินผล (C) 
เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจท่ีมีตอวิชาวิทยาศาสตร ข้ันปรับปรุง (A) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ใหมีความสมบูรณ กลุมตัวอยาง คือนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ตําบลเชียงทอง จํานวน 27 คน ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอชุด
กิจกรรม วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ Dependent 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี หลังเรียนหลังสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี อยูในระดับมาก            
( x = 4.33, S.D. = 0.71) 

 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ วิทยาศาสตร 
 

Abstract 
 The research aimed to study the learning achievement in science by learning activities sets 
in the title of force and movement for seventh grade students between before and after learning 
and to study students' satisfaction. The learning activities sets consisted of 4 steps include of Plan (P) 
is preparing activities. Do (D) is learning by using learning activities series. Check (C) is the Assessment 
of learning achievement and satisfaction on science subjects. Action (A) brings the results to evaluate 
improve the learning activities series to be complete. The samples consisted of 27 students of 
seventh grade students studying during the first semester in the academic year 2017 of Wangchao 
Wittayakom School. The instruments used to collect data were 1) the learning activity set for 
seventh grade students 2) the science achievement test 3) The students' satisfaction of the learning 
activity set. The data were analyzed by the statistical percentage, means, standard deviation, t-test 
dependent. 
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 The results found that the achievement of the student after studying using the learning 
activity sets are statistically higher than the achievement before studying the learning activity sets 
with show high level of students satisfaction ( x = 4.33, S.D. = 0.71) with the learning activities set in 
the title of force and movement. 
 
Keywords: Learning Activity Set/ Learning Achievement/ Science   
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราท่ี 24 ไดกําหนดใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
จะตองดําเนินการตามแนวทาง 6 ประการดังน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
ปฏิบัติใหได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชา (5) สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีผูสอน
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเทศตางๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึน
ไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับ บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ โดยยึดหลักในการจัดใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข ในการเรียนรูและอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูน้ันการใชชุดกิจกรรมเปนวิธีหน่ึงในพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการคิดเปนสื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองมีการจัดการ
เรียนรูไวอยางเปนระบบมีขอชวนคิดและคาถามทายกิจกรรมใหนักเรียนฝกคิดแลวตอบเปนการชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองเรียนรูอยางอิสระเราความสนใจไมกอใหเกิดความเบ่ือหนายสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรคเพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาในทุกๆดาน (เน้ือทอง นายี, 2544) ผลของการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทักษะการจัดการความรูทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการนําเสนอความรูทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และมีทักษะการนําเสนอความรูทางวิทยาศาสตรไมตํ่ากวาระดับดี (ระดับ 3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.05 (เบญจวรรณ ใจหาญ, 2550) โดยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการทําใหผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (รุงนภา  เบญมาตย, 2551 และวิไลรัตน กลิ่นจันทร, 2551) และงานวิจัย
ของ อารีย ทวีลาภ (2546) ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร งานวิจัยและพัฒนาชุด
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตร และศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยกิจกรรมหลากหลายตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตร ผลการวิจัยและพัฒนาสรุปไดวา ได
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเรียนวิทยาศาสตรช่ือยอรูปแบบ พสว. (Scientific Competency Development 
Model : SCD Model) ท่ีมีคาระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญการสอนวิทยาศาสตรมีคาความเห็นระดับมากท่ีสุด ผล
การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลายของกลุม
ทดลองท่ี 1 กลุมทดลองท่ี 2 และกลุมทดลองท่ี 3 พบวาชุดท่ี1 และชุดท่ี 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สวนชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3  ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี6 ชุดท่ี7 ชุดท่ี8 ชุดท่ี9 ชุดท่ี10 ชุดท่ี11 ชุดท่ี13 ชุดท่ี14 และชุดท่ี
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15 ผลการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลายมีคาดัชนีมาตรฐาน (ขนาดอิทธิพล หรือ Effect size) ของคะแนน
สมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีบงช้ีถึงการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมน้ีมีประสิทธิผลตอ
สมรรถนะทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ังระดับชวงช้ันท่ี 2 (ป.4- 6) ชวงช้ันท่ี3 (ม.1- 3) และชวงช้ันท่ี 4 
(ม.4- 6) (สมจิต สวธนไพบูลย, 2546)   
 จากปญหาท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะพัฒนาและแกไขปญหาการเรียนการสอน โดยการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงใหผูเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูการคนควาดวยตนเองเกิดการพัฒนาความรูและสรางองคความรู
ไดดวยตนเองสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึนไปไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตอไปรวมไปถึงนักเรียนไดเกิดความความภาคภูมิใจ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 
สมมุติฐานการวิจัย 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี           
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

เน้ือหาท่ีใชในการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สอดคลองกับเน้ือหาสาระการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ. 2551 ใน 3 สาระการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูความเรง
และผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ตัวแปร 
 ตัวแปรตน  ไดแก  ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี  

ตัวแปรตามไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     - ความพึงพอใจของนักเรียน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ตําบลเชียงทอง ภาคเรียนท่ี 1         
ปการศึกษา 2560 จํานวน 27 คน 
 เครื่องมือวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี มี 4 กิจกรรม ไดแก  
กิจกรรมท่ี 1 ความเรงและผลของแรงลัพธ 
กิจกรรมท่ี 2 แรงกิริยาและแรงปฏกิิริยา 
กิจกรรมท่ี 3 แรงพยุง 

  กิจกรรมท่ี 4 แรงเสียดทาน 
แตละกิจกรรมดําเนินการสรางและหาคุณภาพ โดยการ ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรียนรูแบบ 5E และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2542 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2544 สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร (ว 21102) ทําการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู แลว
ใหครูผูเชียวชาญดานวิชาการ และดานการจัดชุดกิจกรรม จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง ความถูกตอง 
และความเหมาะสมแลวทําการปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี เปน
ลักษณะแบบวัดท่ีมีความหลากหลาย ไดแก แบบจับคู แบบตัวเลือก แบบเติมคํา และแบบเขียนขอความ จํานวน 30 ขอ 
แลวใหครูผูเชียวชาญดานวิชาการ และดานการจัดชุดกิจกรรม จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับ
เน้ือหา สาระการเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.67 - 0.87 
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25 - 0.62 และคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.85 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ดําเนินการดังน้ี ศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ หลักการสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคลอง ความถูกตอง และความเหมาะสม แลวทําการปรับปรงุชุดกิจกรรมการเรยีนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 และคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.85 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันวางแผน (P) ดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ในแตละสาระการเรียนรู โดยในแตละกิจกรรมเนน
การเสริมสรางความความรูและความคิดวิเคราะหท่ีถูกตองเก่ียวกับการความหมายของเน้ือหาแรงและการเคลื่อนท่ี 

2. เตรียมอุปกรณ ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติตามชุด
กิจกรรม  

3. ประสานไปยังผูบริหารและครูภายในโรงเรียนเพ่ือทดลองใชชุดกิจกรรมในการเรียน การสอน โดยกําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันดําเนินงาน (D) 
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ใน 3 สาระการ
เรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูความเรงและผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน 
จํานวน 4 ครั้ง ตามกิจกรรมท่ี 1- กิจกรรมท่ี 4 โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
 2. กิจกรรมในแตละกิจกรรม จะเริ่มจากการนําเขาสูบทเรียนโดยการทํากิจกรรม สันทนาการ เพ่ือใหนักเรียน
เกิดความผอนคลาย สนุกสนาน หลังจากน้ันผูวิจัยจะใหทํากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
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โดยทําการแบงเปนกลุมยอยๆ เพ่ือใหมีการแขงขัน แลวทําการสรุปความรูท่ีไดรวมกัน ซึ่งในแตละกลุมจะทําการคละเพศ 
และความสามารถ 
 ข้ันประเมินผล (C) 
 1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนท่ี ในสาระการเรียนรู ความเรงและผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน 
 2. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมเรื่อง 
แรงและการเคลื่อนท่ี  
 3. ผูวิจัยและคณะประชุมรวมกันหลังจากการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนท่ี เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม ขอบกพรอง จุดท่ีควรปรับปรุงแกไข 
 ข้ันปรับปรุง (A) 
 นําผลการดําเนินกิจกรรม ขอบกพรอง จุดท่ีควรปรับปรุงแกไข จากการประชุมของผูวิจัยและคณะ และผลการ
ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและผลความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใช
ชุดกิจกรรมเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี นําไปปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ปรับปรุง
กิจกรรม เพ่ือการชุดการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไปใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมาก
สูงข้ึน 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการทดสอบคาที (t-test 
Dependent) โดยกําหนดนัยสําคัญ .05 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

กลุมตัวอยาง n x  S.D. t p 

สอบกอนเรียน 30 10.57 2.46 
9.32* 

0.00 

สอบหลังเรียน 30 18.67 2.80 

* p< .05 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ง แรง
และการเคลื่อนท่ี หลังเรียนหลังสูงกวากอนเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
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คาเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 18.67, S.D. = 2.80 มีคะแนนสูงกวากอนเรียนมีคาเฉลีย่ เทากับ 10.57, S.D. = 2.46 และ 
คา t มีคาเทากับ 9.32 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี พบวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 86.51 มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
มีความนาสนใจ ( x = 4.67) นักเรียนไดคนพบคําตอบดวยตัวเอง ( x = 4.53) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเสมอ ( x = 4.50) นักเรียนสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากข้ึนและชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องชนิดของแรง
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ( x = 4.47) ครูเปนท่ีปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน การแบงเน้ือหาในชุด
กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดและนักเรียนไดสรุปและ
อภิปรายผลการทดลองดวยตนเอง ( x = 4.43) นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีบรรยากาศการเรียนท่ี  นาเรียนและครู
เปดโอกาสใหนักเรียนสืบคนขอมูลดวยตนเอง ( x = 4.40) กิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมท่ีสนุกและไดทดลอง
สิ่งใหมๆ การเรียนวิชาวิทยาศาสตรชวยใหเปนผูมีทักษะกระบวนการและวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันมาก ( x = 4.33) นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ( x = 4.30) ครูตั้งคําถามเพ่ือกระตุนให
นักเรียนคิดอยูเสมอ การเรียนวิชาวิทยาศาสตรสามารถนําไปใชพัฒนาตนเองไดและครูเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผู
วิเคราะห และสรุปบทเรียนดวยตนเอง ( x = 4.27) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง โดยครู
คอยดูแลอยูขางๆ ( x = 4.24) นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ( x = 4.23) วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องชนิดของแรง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและครูมีการสอน
ท่ีหลากหลายวิธี ( x = 4.17) วิชาวิทยาศาสตรชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีเหตุผลและวิชาวิทยาศาสตรมีกิจกรรม
การทดลองท่ีทาทายความสามารถ ( x =4.13) และนักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีความสุข ( x = 4.07) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการศึกษา
คนควาสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 จากการวิจัยพบวา หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อาจเน่ืองมาจาก ชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนไดผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญท้ังในสวนของเน้ือหา การใชภาษา สถานการณและกิจกรรม ท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติท่ีจัดไวในชุดกิจกรรม 
มีการเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด การสืบคนขอมูลดวยตนเอง จนมีความรู ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของรุงนภา  เบญมาตย (2551) และวิไลรัตน กลิ่นจันทร (2551) โดยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ
ทําใหผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เสาวภา สมวิวัฒนกุล (2541) ยัง
ศึกษาพบวา หลังจากนักเรียนใชชุดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนนอกจากน้ีการใชภาษาในการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนมีความชัดเจนเขาใจได
ตรงกันจนประสบความสําเร็จตามความสามารถของตนเองและบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูซึ่งตรงกับแนวคิดของ
สมบูรณ ชิตพงศและคนอ่ืนๆ (2540) ซึ่งกลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนความสามารถทางสมองดานการคิด 
(Thinking) ท่ีแสดงออกเปน 6 พฤติกรรมไดแกความรูความจําความเขาใจการนําไปใชการวิเคราะหและการสังเคราะห
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนะ บัวรา (2540: 102) พบวา หลังจากนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน 
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 2. ความพึงพอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลือ่นท่ี 
 จากการวิจัยพบวา หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ง แรงและการเคลื่อนท่ี ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวในขอท่ี 2 เหตุท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหลากหลายมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเราความสนใจใช
ตัวเองและบุคคลอ่ืนเปนสื่อกิจกรรมการทดลองเปนเรื่องใกลตัวท่ีควรรูและสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน
ทําใหนักเรียนอยากจะทําการทดสอบและทดลองตามกิจกรรมท่ีจัดนักเรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน
เปนอยางดีและมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรดังคํากลาวของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2546) ท่ีวาเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึกของบุคคลตอวิทยาศาสตรซึ่งเปนผลจากการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลายความรูสึกดังกลาวไดแกความพอใจความศรัทธาและซาบซึ้งเห็นคุณคาและ
ประโยชนตระหนักในคุณและโทษความตั้งใจเรียนและเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรการเลือกใชวิธีทางวิทยาศาสตร
ในการคิดและปฏิบัติการใชความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพโดยใครครวญไตรตรองถึงผลดีและผลเสียสงผลให
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกาว แสงออน (2546) ท่ีศึกษาเจตคติของนักเรียนตอ
ชุดกิจกรรมผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงและงานวิจัยของจินตนา รุกขชาติ (2546) ท่ีศึกษาเจต
คติของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติ
ตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนอยูในระดับสูงนอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
เรื่องรางกายมนุษยไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือนเปน
กิจกรรมกลุมเพ่ือชวยกันหาคําตอบและแกปญหาอยางมีหลักการทางวิทยาศาสตรและกิจกรรมเปนรายบุคคลนักเรียนจึง
ไมเกิดความเบ่ือหนายและมีความสุขขณะเรียนขณะเดียวกันก็เห็นประโยชนของการเรียนรูเพ่ือนําไปใชปฏิบัติตนและ
แนะนําผูอ่ืนไดอีกดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมีคส (Meeks, 1972) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุดกิจกรรม
กับแบบธรรมดาผลการวิจยัพบวา ความคิดเห็นของผูเรียนในกลุมทดลองทุกคนหลังทดลองมีพัฒนาการทางเจตคติท่ีดีตอ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากกอนทดลอง 
  
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 กอนนําชุดชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ไปใชในการเรียนการสอนครูผูสอน

ควรศึกษารายละเอียดทุกข้ันตอนและทดลองทํากิจกรรมของชุดกิจกรรมทุกหนวยกอนทุกครั้ง เพ่ือทําความเขาใจและ
เตรียมความพรอมท้ังดานกิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณท่ีใชในกิจกรรม 

1.2 ผูสอนควรแนะนําและกระตุนใหนักเรียนนําหลักการท่ีไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมไปศึกษา
คนควาทดลองเพ่ิมเติมและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

1.3 ผูสอนสามารถนํากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรยีนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดโดยปรับใหเหมาะสมกับระดับชวงช้ันของ
ผูเรียนและสภาพของสถานศึกษา 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในสาระการเรียนรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีในระดับชวงช้ัน

อ่ืนๆ โดยปรับเน้ือหาและกิจกรรมใหมีความยากงายและเหมาะสมกับชวงช้ันของนักเรียนหรือพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ 

2.2 ควรศึกษาผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆในข้ันบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในข้ันสูงข้ึนไป 
 
 

เอกสารอางอิง 
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