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การพัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) หาดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน 3) ศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 4) 
ศึกษาเจตคติที่นักเรียนมีต่อรายวิชาฟิสิกส์  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2558  
1 ห้องเรียน รวม 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 2) ชุดกิจกรรม 
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การเรียนรู้ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
5) แบบวัดความฉลาดทางสังคม 6) แบบวัดเจตคติที่นักเรียนมีต่อรายวิชาฟิสิกส์ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้
 1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 76.97/75.54 
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงาน
และพลังงาน มีค่าเท่ากับ 0.6991 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงาน
และพลังงาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 76.51 และความฉลาดทางสังคม ร้อย
ละ 78.34 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 4. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 การพัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องงานและพลังงาน
ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ารูปแบบ
การเรียนรู้นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ต่อไป 
 
ค าส าคัญ:   สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์, การคิดวิเคราะห์,  ความฉลาดทางสังคม,  
               ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, เจตคติต่อรายวิชาฟิสิกส์ 
 
Abstract 
 This study aimed to: 1) develop interactive demonstration learning by using 
activities learning packages on work and energy with required effective of 75/75, 2) find 
out effectiveness index of interactive demonstration learning by using activities learning 
packages on work and energy, 3) study analytical thinking abilities and social 
intelligence quotient of interactive demonstration learning by using activities learning 
packages on work and energy with criterion 75%, 4) study attitudes toward physics. 
The sample used in this study consisted of 1 classroom of Matthayom sueksa 4 , 43 
students each, attending Roi Et Witthayalai School, Mueang Roi Et district, Roi Et 
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province in second semester of the academic year of 2015, who were selected by the 
cluster random sampling technique. The instruments used in the study were:  1) plans 
for organization of interactive demonstration learning;  2)an activities learning packages; 
 3) an achievement test; 4) a test of analytical thinking abilities; 5) a test of social 
intelligence quotient; and 6) a scale on attitude toward physics. The statistics used for 
analyzing data were mean, standard deviation, percentage. 
 The result of the study were as follows: 
  1) The efficiency of interactive demonstration learning by using activities 
learning packages on work and energy was 76.97/75.54. 
  2) The effectiveness index of interactive demonstration learning by using 
activities learning packages on work and energy, was 0.6991. 
  3) The analytical thinking abilities and social intelligence quotient, the posttest 
were higher than 75%.  
  4) The attitudes toward physics at high level. 
 the development of interactive demonstration learning by using activities learning 
packages on work and energy for Matthayom sueksa 4 to enhance analytical thinking 
ability and social intelligence quotient. Therefore, it should promote and support 
teachers and related agencies to bring this learning model to use in teaching physics. 
  
Keywords:  interactive demonstration learning, analytical thinking abilities,  
                 social intelligence, quotient, activities learning packages, the attitudes  
                 toward physics 
 
 

บทน า 
 ศาสตร์ ส าขาวิ ทยาศาสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้สังคมและชีวิตความเป็นอยู่
มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงมีความ

จ าเป็นจะต้องเร่งพัฒนาคนในชาติให้เป็นผู้
ที่ มี ความรู้ ความสามารถก้ าวทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือ มุ่ง
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พัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการ
เรียนรู้ได้ศึกษาค้นคว้าและค้นพบความรู้
ด้วยตนเองเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ที่จะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
และมีการ จัดกิจกรรมการเรียนที่ เน้น
กระบวนการกลุ่มเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้โดยมีพฤติกรรมกลุ่มที่ดี 
(ส านักงานเลขาธิการสภา -การศึกษา . 
2547 : 141)  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ฟิสิกส์นั้นจะต้องจัดการเรียนการสอนที่
สนองตามพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงต้องเน้นที่ผู้เรียนได้
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง แต่
เนื่องจากวิชาฟิสิกส์นั้นเป็นวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น 
ความดัน ไฟฟ้า ความร้อน การเคลื่อนที่ 
เทอร์โมไดนามิกส์ งานพลังงาน และเสียง 
ในบางเรื่องจะศึกษาเรื่องที่ไม่สามารถน ามา
พิจารณาได้เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก 
หรือเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม ดังนั้น 
การที่นักเรียนจะเรียนวิชาฟิสิกส์ให้เข้าใจใน
หลักการฟิสิกส์อย่างถูกต้องนั้นจึงเป็นเรื่อง
ยาก  อีกทั้ ง เนื้ อหาของฟิสิ กส์ มีความ
ซับซ้อนในรูปแบบการคิด นักเรียนจึงไม่ให้
ความสนใจในการเรียนเนื่องจากไม่สามารถ

เข้าใจในหลักการ และท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการทางฟิสิกส์ 
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในการเรียนการ
สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งจะต้องใช้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  หลักการและทฤษฎี 
เพื่อสามารถน าหลักการและทฤษฎีไปใช้ได้  
ผลคะแนนการคิดวิ เคราะห์  จากการ
ประเมิน PISA วิชาวิทยาศาสตร์คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนไทยในปี 2012 คือ 444 
คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
นานาชาติ (OECD) กว่า 100 คะแนน ซึ่ง
ผลการประเมินการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนไทยอยู่ ในระดับต่ า ไ ม่ถึ ง
ระดับพื้นฐานใน 11 ประเทศเขตเศรษฐกิจ
ในเอเชีย(โครงการ PISA ไทย สสวท . 
2557 : 147-152) ข้อสอบของ PISA นั้น
เป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ จะเห็น
ได้ว่านักเรียนไทยยังได้คะแนนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน และ รายงานผลการวิจัย
โค รงการ  Third International 
Mathematics and Science Study 
(TIMSS) 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า 
ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน
ไทยท าได้ดีในข้อสอบที่เป็นประเภทความรู้
ความจ า แต่ไม่สามารถท าข้อสอบที่เป็น
ประเภทการคิดวิเคราะห์ได้ดี โดยผลการ
ประเมินข้อสอบ TIMSS ในปี 2011 พบว่า
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่ากลาง 500 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ 
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472 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ 1 ซึ่งวิชาฟิสิกส์
เป็นวิชาที่ได้คะแนนน้อย (โครงการ TIMSS 
ประเทศไทย สสวท. 2557 : 13-15)  
นอกจากนี้ปัญหาที่พบของนักเรียนทางด้าน
การเรียนวิทยาศาสตร์คือ ความฉลาดทาง
สั งคม  ซึ่ ง คว ามฉลาดทางสั งคม  คื อ
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล Albrecht (2006 : 84-96) เพื่อให้เรา
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมให้
คว ามส าคัญมากขึ้ น  นอก เหนื อ จ าก
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า ห รื อ
ความสามารถทางวิชาการเพียงอย่างเดียว 
เพราะบุคคลมีเพียงความรู้ความสามารถแต่
ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่สามารถท างานเป็น
ทีมได้ ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตรงต่อ
เวลาจะท าให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิ จัยจึงได้ศึกษา
รูปแบบการสอนที่ จ ะสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความ
ฉลาดทางด้านสังคม และสามารถท าให้
นักเรียนเข้าใจในหลักการฟิสิกส์ที่ถูกต้อง 
โดยการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
ของผู้เรียน จึงพัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน  
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงาน
แ ล ะ พ ลั ง ง า น ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์75/75  
 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุด
กิจกรรมเรื่องงานและพลังงานส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และความฉลาดทางสังคม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
การเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 
 4. เพื่อศึกษาเจตคติที่นักเรียนมีต่อ
รายวิชาฟิสิกส์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมมี ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และความฉลาดทางสังคมหลัง
เรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และมี
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เจตคติต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์อยู่ใน
ระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร ์จ านวน 7 ห้องเรียน โดยทั้ง 7 
ห้องเรียนจัดผู้เรียนแบบคละความสามารถ 
รวม 301 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
ได้ 1 ห้องเรียน ห้อง 4/5 จ านวน 43 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์  เรื่องงานและพลังงาน 
ส าหรับนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  4 
ทั้งหมด 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง เวลา 12 
ชั่วโมง 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งาน
และพลังงาน ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ตั้งแต่ 0.34 - 0.91 มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 
0.28 – 0.53 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 
 4. แบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ตั้งแต่ 0.31 - 0.71 มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 
0.33 - 0.51 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89 
 5. แบบวัดความฉลาดทางสังคม เป็น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 35 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ตั้งแต่ 0.44 – 0.76 มีค่าความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.88 
 6. แบบวัดเจตคตินักเรียนที่มีต่อวิชา
ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.34 - 0.74 มีค่าความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.92 
 
การด าเนินการวิจัย 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องงานและพลังงาน  
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม 
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เรื่องงานและพลังงาน กับกลุ่มตัวอย่างตาม
แผนเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน(Posttest) โดย
ใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่ อ งงานและพลั ง งาน  แบบวัดความ 
สามารถในด้านการคิดวิเคราะห์  แบบวัด
ความฉลาดทางสังคม และแบบวัดเจตคติที่
นักเรียนมีต่อรายวิชาฟิสิกส์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้
  ตอนที่ 1 วิเคราะห์แผนพัฒนา
การเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงานส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 สถิติที่ใช้ใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
   ตอนที่ 2. วิเคราะห์ดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบสาธิตเชิง
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและ
พลังงานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ตอนที่  3. วิเคราะห์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
ฉลาดทางสังคม ของนักเรียนที่เรียนด้วย
การเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์เจตคติของ
นักเรียนมีต่อรายวิชาฟิสิกส์  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบสาธิตเชิง
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องงานและ
พลั ง ง า น  พบว่ า  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพขอ ง
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ของการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและพลังงาน มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.97/75.54 สูงกว่า
เกณฑ ์75/75 ที่ก าหนดไว้ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง  
             งานและพลังงาน  

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม X  S.D. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
กระบวนการ (

1E ) 30 23.09 2.26 76.97 
ผลลัพธ์ (

2E ) 30 22.66 2.96 75.54 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (

1E /
2E ) เท่ากับ 76.97/75.54 

  

 2 ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้แบบ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม 
เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนช้ัน 
 

 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากับ 0.6991  
ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2 มีดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง 
  งานและพลังงาน 
 

การสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. % 
ก่อนเรียน 30 5.60 2.64 18.67 
หลังเรียน 30 22.66 2.96 75.54 

ดัชนีประสิทธิผล (EI) เท่ากับ 0.6991 
 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องงานและพลังงาน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ร้อยละ  

76.51 และความฉลาดทางสังคมร้อยละ 
78.34 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังตาราง 3 
 
 

 

ตาราง 3  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนที่เรียน 
            ด้วยการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องงานและ 
           พลังงาน  
 

การวัดหลังเรียน คะแนนเต็ม X  S.D. % 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 20 15.30 2.05 76.51 
ความฉลาดทางสังคม 35 27.42 3.00 78.34 
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      4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เ รี ย นด้ ว ยก า ร เ รี ยน รู้ แ บบสาธิ ต เ ชิ ง
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องงานและ

พลังงาน มีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ดังตาราง 4 
 

 

ตาราง 4 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 
 

เจคติต่อรายวิชาฟิสิกส์ X  S.D ระดับเจตคติ 
คะแนนหลังเรียน 4.49 1.02 มาก 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิ จัยเรื่องการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุด
กิจกรรม เรื่องงานและพลังงาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความ
ฉลาดทางสังคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องงาน
แ ล ะ พ ลั ง ง า น ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  76.97/75.54 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจาก
การท าแบบทดสอบท้ายแผน รวมกับ
คะแนนจากการสัง เกตพฤติกรรมการ
ท า งานกลุ่ ม ในชุดกิ จกรรม  ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 
คิดเปน็ร้อยละ 76.97 และคะแนนเฉลี่ยจาก 
 
 

 
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.54 แสดง
ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
  1.1 แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นได้ด า เนิน เป็น
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
เนื้ อหา สาระการเรียนรู้ จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาเอกสารการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัด
และประเมินผลจนเข้าใจ แล้วจึงน ามาสร้าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสาธิต เชิ ง
ปฏิสัมพันธ์  และน าไปเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจและให้ค าแนะน า แล้วจึง
น าไปไห้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  ทั้ ง ด้ า น  ส า ร ะ ส า ค ญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อแหล่งการเรียนรู้ 
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การวัดและการประเมินผล และเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์โดยชุดกิจกรรมเรื่อง งาน
และพลังงาน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.49 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก  
   1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ซ่ึงเป็นการสอนที่เน้นการสังเกต  
ผู้ เรียน มีความกระตือรือร้น เกิดความ
อยากรูอยากเห็นและสนุกสนานต่อการ
เ รี ยน  และไ ม่ เกิ ดแนวคิดที่ ผิ ดพลาด 
ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซันด์และ
ทรอบริดจ์ (Sund & Throbridge 1967 อ้าง
ถึงใน พจนีย ์วราลักษณ์, 2530) และ  
ทิศนา แขมมณี (2554 : 318-381) ซึ่ง
สาระส าคัญเหมาะส าหรับการสอนรายวิชาที่
เน้นทักษะพิสัยและสามารถใช้ได้กับเนื้อหา
ในทุกวิชา เพื่อเป้าหมายให้เด็กได้รู้ จัก
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปฏิบัติตามเองได้และ
เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต หาเหตุผลและ
สรุปหลักเกณฑ์ได้ สามารถจ าเรื่องที่เห็น
จากการสาธิตได้ดี และเด็กจะรู้จักซักถาม 
อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการ
สาธิ ต ได้ อย่ าง เข้ า ใจและรวด เร็ ว  ซึ่ ง
สอดคล้องกับ David Sokoloff (2007 : 
เว็บไซต์) ได้น าการสอนบรรยายแบบสาธิต

เชิงปฏิสัมพันธ์ ไปใช้กับผู้ เรียนที่ เ รียน
รายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
แสงและการมองเห็น โดยใช้ชุดการสาธิต
ชื่อว่า Optics Magic Tricks และแบบตอบ
ค าถามเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  แบบทดสอบที่ใช้
ประเมินความรู้ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ส อ น แ บ บ แ บ บ ส า ธิ ต เ ชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ ILD อย่างต่อเนื่อง มีผลทดสอบ
หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนถึงร้อยละ 80 
ในขณะท่ีผู้เรียนท่ีได้รับการสอนแบบดั้งเดิม 
มีผลทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
เพียงร้อยละ 20 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อ าพล ใจรักษ์ และ ขวัญ อารยะธนิต
กุล (2548 : 12) ได้ท าการสอนบรรยาย
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ในเรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้ชุดการสาธิตที่พัฒนาขึ้นและ
คอมพิ ว เตอร์มาช่ วย ในการแสดงผล
ประกอบการสาธิต มีการวัดความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วย
แบบทดสอบแนวคิด เชิ งวิทยาศาสตร์
มาตรฐานในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
(FMCE) พบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนโดย
วิ ธี ก า ร ส อนบ ร ร ย า ย แบบส า ธิ ต เ ชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ มี Normalized gain เท่ากับ 
0.26 และกลุ่มผู้เรียนที่ผ่านการเรียนแบบ
ดั้ ง เดิม  (บรรยายเพียงอย่าง เดียว )  มี 
Normalized gain เท่ากับ .01 จึงสรุปได้ว่า
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การสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่อง
แรงและการเคลื่อนท่ีได้ดีขึ้น 
   1.3 ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมแบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นนั้นได้
สร้างชุดกิจกรรม ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ขั้นตอนการ
สรา้งชุดกิจกรรมการทดลองและด าเนินการ
สร้างชุดกิจกรรมอย่าง เป็นระบบ เสนอ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ 
ทั้งทางด้าน เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เวลา รูปแบบของชุดกิจกรรม สื่อ และ
แบบทดสอบ ผลการประเมินชุดกิจกรรม 
เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่ผู้วิ จัยได้สร้างขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.54 แสดงว่าชุดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี ชุด
กิจกรรมเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่  ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรายบุคคลนักเรียนได้เรียน 
ตามความสามารถ ตามความสนใจ เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ชุดกิจกรรม ยังช่วยให้นักเรียนได้
เรยีนรู้ด้วยตนเองตามอัตภาพ ไม่เกิดความ
เบื่อหน่าย สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ส่ ง เ สริ มความรับผิ ดชอบของ
นักเรียน ชุดกิจกรรมท าให้ผู้ เ รียน ได้

ประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการต่างๆ 
ได้พิสูจน์ ทดสอบ และเห็นผลประจักษ์ได้
ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ได้ดี  มีความ
เข้าใจและจดจ าการเรียนรู้นั้นได้นาน 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียน (บุญเกื้อ 
ควรหาเวช. 2530 : 84-85) 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม
เรื่องงานและพลังงานส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6991 หรือ
ร้อยละ 69.91 แสดงว่าหลังจากนักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
เชิงปฎิสัมพันธ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมแล้ว
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียนคิดเป็นร้อยละ 69.91 ทั้งนี้เนื่องจาก
การเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ชุดกิจกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ศึกษา
คว ามรู้ ด้ ว ยตน เอ ง  โดย มีค รู ช่ ว ย ให้
ค าแนะน า ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เน้นให้
นั ก เ รี ยนท างานเป็นกลุ่ ม  ช่ วยกันคิ ด
วิเคราะห์ และแก้ใขปัญหา อีกทั้งในการ
จัดการเรียนรู้ยังมีการสาธิตการทดลองซึ่ง
จะช่วยให้นักเรียน มีความเข้าใจในเรื่องงาน
และพลังงานเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี  และ
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ ได้ รับไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
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ชีวิตประจ าวันได้ ทิศนา แขมมณี (2534 : 
318-381) กระบวนการสาธิตจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดยการแสดงหรือท าสิ่งที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสังเกตดู แล้ว
ให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และนักเรียนจะ
สามารถสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกต
การสาธิตเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา ราชรักษ์
และ โชคศิลป์ ธนเฮือง (2557 : 8-9) ได้ท า
สอนโดยใช้รูปแบบบรรยายประกอบการ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์  เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ พบว่า แนวคิดวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการ
สอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์  ช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจและความก้าวหน้าทางการเรียน
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและการ
เคลื่อนท่ี 
 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 
76.51 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นผ่านวิธีการ
สร้างที่เป็นระบบมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นกิจกรรมที่
ส่ ง เสริมให้นักเรียนได้คิดเป็น  ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น นักเรียนได้สังเกต รวบรวม
ข้ อ มู ล  แ ส ว งห าค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง 
ตรวจสอบและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ยังช่วย
ฝึกให้นักเรียนมองรายละเอียดจ าแนก
แยกแยะข้อมูลและองค์ประกอบของสิ่งที่อยู่
ร อบตั ว  ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น วั ตถุ  เ รื่ อ ง ร า ว 
เหตุการณ์ ออกเป็นส่วนย่อย และจัดเป็น
หมวดหมู ่เพื่อให้สามารถอธิบาย ตีความสิ่ง
ที่เห็น อ าพลและขวัญ (2548 : 12) ระบุว่า
การสอนบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
สามารถช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหา และยังส่งเสริมการอภิปราย แนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ เน้นให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในความคิดรวบยอดของแต่ละเรื่อง
มากกว่าการค านวณ ในส่วนของการจัด
กิจกรรมมีการทดลองและสาธิตประกอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการท านาย
ผลและการสะท้อนผล ซึ่งต้องใช้เหตผุลใน
กรณีที่ผลการทดลองที่ได้มีความขัดแย้งกับ
การท านาย  
  นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม มี
ความฉลาดทางสังคม ร้อยละ 78.34 สูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุด
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กิจกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนเป็นกลุ่ม ผู้เรียนปรึกษาและคอยช่วน
เหลือเพื่อนที่มีปัญหา เพราะสมาชิกทุกคน
รับผิดชอบในความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน 
จึงก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเรียน 
บรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและยัง
เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
เนื่องจากครู เป็นคอยแนะน าในการจัด
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้การเรียนของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและยังช่วยให้
นักเรียนมีความฉลาดทางสังคมเพิ่มมากขึ้น 
Searle and Gunstone (1990 : 320-767) 
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มี
ทักษะในการอภิปราย กระต้นุให้ผู้เรียนเกิด
ความอยากรู้อยากทดลอง สามารถโน้มน้าว
ให้ผู้เรียนติดตามการเรียนตลอดเวลา อีก
ทั้งยังฝึกให้นักเรียนได้มีกระบวนการการ
ท างานเป็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของเพื่อ
นักเรียน ส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออก
ในการเสนอความคิดและอภิปรายอีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์กมล 
สุวิทยารัตน์ (2557 : 127) ศึกษา
องค์ประกอบความฉลาดทางสังคมของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และ 
ศึกษาระดับความฉลาดทางสังคมของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
พบว่า ระดับความฉลาดทางสังคมของ

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
จ านวน 900 คน อยู่ในระดับปานกลาง 
 4. นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม 
เรื่องงานและพลังงาน มีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาฟิสิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้
ผู้เรยีนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง การจัดสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียน
มีอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมกัน
น าเสนอผลงาน รวมถึงนักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การ
ท ากิ จกรรม รวมถึ งการ มีสื่ อสาธิ ต ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนและยังสามารถท าให้ผู้เรียน
ไม่เบื่อหน่ายเกิดความสนุกสนานในการ
เรียน สอดคล้องกับ วรเชรษฐ์ ชาเมืองกุล
และคณะ (2551 : 34-39) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าชุดกิจกรรมที่สร้าง
มีประสิทธิภาพ 82.29/80.78 การคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Meeks (1972 : 
33 ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช้
ชุดกิจกรรมกับแบบธรรมดา ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของผู้ เรียนในกลุ่ม
ทดลองทุกคนหลังทดลองมีพัฒนาการทาง
เจตคติที่ดีต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เพิ่มขึ้นจากก่อนทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้ชุดกิจกรรม ครูผู้สอน
ควรปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้เรียนและสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลัก  

 1.2 ผู้สอนควรดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด และใช้หลักจิตวิทยาช่วยในการ 
ด าเนินการ และควรควบคุมเวลาให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้ง
ต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ 
เทคนิคการสอนอื่นๆ และควรศึกษาตัวแปร
อื่นเพิ่มเติม เช่น การคิดแก้ปัญหา ความ 
ฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น 
  2.2 ควรศึกษารูปแบบวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆที่ส่งเสริมหรือ 
พัฒนาการคิดวิเคราะห์  ความฉลาดทาง
สังคม และเจตคติที่มีต่อฟิสิกส์ 
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