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การพฒันาการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรม  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อ 1) พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 2) หาดชันีประสทิธผิล  (E.I.) ของการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง  แสงและทศันอุปกรณ์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 3) เปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม  
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กบัเกณฑร์อ้ยละ 75 4) ศกึษาระดบัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิสข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุกูลนาร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 
จ านวน 28 คน จาก 1 หอ้งเรยีน ทีไ่ดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตรแ์บบอตันยั จ านวน 6 สถานการณ์ และแบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิสแ์บบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ 
รอ้ยละของค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัปรากฏ ดงันี้  
  1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม วชิาฟิสกิส ์
เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มี
ประสทิธภิาพ 77.39/76.25 
  2. ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบ
ชุดกจิกรรม มคี่าเท่ากบั 0.6243 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 62.43  
  3. ระดบัความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 79.81 และมี
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ ์อยา่งมนียั  
ส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด
กจิกรรม มเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิส ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  
ค าส าคญั  : การเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม , ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ,  
              ความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร,์ เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ 
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Abstract 
 This research aims to 1) develop lesson plan for experiential learning using 
activities packages on the basic of 75/75 standard evaluation criteria 2) determine the 
effectiveness index (E.I.) of this learning activities for Mathayomsueksa 5 students 3) to 
study scientific problem solving ability and 4) study attitude toward physics learning. 
The sample group were 28 students of Mathayomsueksa 5/10 students from 
Anukoolnaree school, Mueang Kalasin district, Kalasin province. They were selected by 
purposive sampling. Research instrument were lesson plan, achievement test, scientific 
problem solving ability test, and attitude test toward physics learning. The statistics 
used to analyze the data were Percentage, Mean and standard Deviation. 
 The findings of the study were as follow : 
  1. Lesson plan for experiential learning using activities packages of the 
department of science teaching for Mathayomsuksa 5 students had the efficiency 
77.39/76.25 which was higher than the set criterion. 
  2. The effectiveness index (E.I.) of learning activities was 0.6243 or at 62.43% 
  3. Level of scientific problem solving ability for learning activities using lesson 
plan for experiential learning using activities packages was 79.81% and higher scientific 
problem solving ability at Statistically significant at the .05 level. 
  4. Attitude toward physics learning of experiential learning using activities 
packages for Mathayomsuksa 5 students was high level. 
  
Keywords : Experiential Learning using Activities Packages, Learning Achievement, 
                   Scientific Problem Solving Ability, Attitude toward Physics Learning 
 

บทน า 
 ปจัจบุนัวชิาฟิสกิสถ์ูกมองว่าเป็นวชิา
ทีย่าก น่าเบื่อ และเมือ่เรยีนผ่านไปแลว้ไม่
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั
ได ้โดยธรรมชาตขิองวชิาฟิสกิส์

ประกอบดว้ยเนื้อหาทีเ่ป็นนามธรรม ผูเ้รยีน
ตอ้งใชจ้นิตนาการในการเชื่อมโยงความรู้
กบัประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน ซึง่ผูเ้รยีน
ทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเอง และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด 
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กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้อ้ง
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็
ตามศกัยภาพ ในการจดัการเรยีนการสอน
วชิาฟิสกิสท์ีผ่่านมานัน้ไดม้กีารพฒันา
รปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เพื่อใหเ้กดิ
ผลสมัฤทธิแ์ละทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรท์ีส่งูขึน้ อยา่งไรกต็ามปจัจบุนั
ยงัมกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการ
บรรยายอยูเ่ป็นส่วนมาก เนื่องจากงา่ยต่อ
การเตรยีมการสอน ไมต่อ้งหาสื่อหรอื
อุปกรณ์ และประหยดัเวลาในการสอนท าให้
สามารถสอนไดเ้รว็ขึน้ โดยรปูแบบการสอน
นี้ไมไ่ดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในระดบัทีไ่มน่่าพอใจ ประเทศไทยมคีวาม
ตอ้งการยกระดบัพฒันาการศกึษาดา้น
วทิยาศาสตร์  โดยกระทรวงศกึษาธกิารได้
จดัท าหลกัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุง่พฒันา
ผูเ้รยีนทุกคนใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุล
ทัง้รา่งกาย ความรู ้มเีจตคตทิีจ่ าเป็นต่อ
การศกึษา และมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 
ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะทีส่ าคญั 5 
ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคดิ ความสามารถใน
การแกป้ญัหา ความสามารถในการใช้
ทกัษะชวีติ และความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2553 : 
5-7) 
 การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) 
ตามแนวคดิของ Kolb, 1984 (อา้งถงึใน  
สุรนิ คลา้ยรามญั , 2543 : 2) ประยกุตใ์ช้
รว่มกบัชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้ ซึง่รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้  
  ขัน้ที ่1 ประสบการณ์เชงิรปูธรรม 
(Concrete Experience : CE) โดยผูส้อน
จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ไปมสี่วนรว่ม
และรบัรูใ้นประสบการณ์ต่างๆ ไดล้งมอื
ปฏบิตัจิรงิจากการใชชุ้ดกจิกรรมประกอบ
กบัการเรยีนรู ้เป็นการใชค้วามรูส้กึยดึถอื
สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามทีต่นเองไดเ้หน็ ไดส้มัผสั 
ไดเ้จออยูใ่นขณะนัน้  หรอืจากการไดด้สูื่อ
จ าลองสถานการณ์ 
  ขัน้ที ่ 2 การสงัเกตและการ
สะทอ้นความคดิ  (Reflective 
Observation : RO) เป็นขัน้ทีมุ่ง่ทีจ่ะให้
ผูเ้รยีนไดส้ะทอ้นความคดิจากสิง่ทีพ่บเจอ
ใหข้ัน้ที ่1 ในขัน้น้ีนกัเรยีน 
ไดท้กัษะการคดิสะทอ้น การไตรต่รอง และ
การคดิวเิคราะห ์
  ขัน้ที่  3 การสรปุเป็นหลกัการและ
นามธรรม (Abstract Conceptualization : 
AC) เป็นขัน้ทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้หตุผลและ
ใชค้วามคดิในการสรปุหลกัการจากสิง่ทีไ่ด้



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                          890                          ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                Volume 10 Special Edition September 2016 

 

สมัผสัออกมาในรปูแบบของความคดิรวบ
ยอด 
  ขัน้ที ่4 การทดลองและปฏบิตัจิรงิ 
(Active Experimentation : AE) เป็นขัน้ที่
มุง่น าเอาความเขา้ใจทีส่รปุไดจ้ากการขัน้ที ่
3 ไปทดลองปฏบิตัเิพื่อดวู่าถูกตอ้งหรอืไม ่
เน้นการประยกุตใ์ช้  โดยผูส้อนไดก้ าหนด
สถานการณ์ใหมข่ึน้มาเพื่อใหผู้เ้รยีนไดน้ า
ความรูท้ีไ่ดม้าใชแ้กป้ญัหาทีก่ าหนดให ้ซึง่
ในขัน้น้ีผูเ้รยีนจะเกดิทกัษะในการแกป้ญัหา
กบัสถานการณ์ใหม่ๆ  
 ผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่พื่อท าการสงัเกต
พรอ้มทัง้การสมัภาษณ์ครแูละนกัเรยีน 
โรงเรยีนอนุกุลนาร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์เพื่อ
ศกึษาปญัหาของการจดัการเรยีนการสอน
ในรายวชิาฟิสกิส ์พบว่า นกัเรยีนยงัไดร้บั
การจดัการเรยีนการสอนแบบฟงับรรยาย
จากครโูดยส่วนใหญ่ ไมไ่ดล้งมอืปฏบิตั ิท า
ใหน้กัเรยีนเกดิความงว่ง รูส้กึเบื่อหน่าย 
และเมือ่นกัเรยีนเจอสถานการณ์ทีแ่ปลก
ใหมท่ าใหน้กัเรยีนไมม่กีารวางแผนการ
แกป้ญัหาจงึไมส่ามารถแกป้ญัหากบัสิง่
เหล่านัน้ได ้และจากการสอบถามความ
ตอ้งการในการจดัการเรยีนการสอนของ
นกัเรยีน พบว่า นกัเรยีนตอ้งการเรยีนรู้
แบบรปูธรรม สามารถน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้และรูส้กึอยากเรยีนรูเ้มือ่
พบเจอสื่อหรอือุปกรณ์ทีแ่ปลกใหม่ 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบ  
ชุดกจิกรรม 4 ขัน้ตอน เพื่อส่งเสรมิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ นกัเรยีนมี
ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตร ์และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
ฟิสกิส ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการ
จดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาอื่นๆ ต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม
วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์   
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์75/75 
 2. เพื่อหาดชันีประสทิธผิลของการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสง
และทศันอุปกรณ์  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5  
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถใน
การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด
กจิกรรม วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศัน
อุปกรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 กบัเกณฑ์
รอ้ยละ 75 
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 4. เพื่อศกึษาระดบัเจตคตต่ิอการ
เรยีนวชิาฟิสกิสข์องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม  
 

สมมติฐานการวิจยั 
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีน
ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม  มี
ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตร ์
หลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 75  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ 
นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2558 โรงเรยีนอนุกูลนารี   
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 2 
หอ้งเรยีน  คอื หอ้ง 9 และ 10 จ านวน 62 
คน 
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์
โรงเรยีนอนุกูลนาร ีชัน้มธัยมศกึษาปี 5/10 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 
28 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม วชิา
ฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์  จ านวน 
6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมเวลาทัง้หมด 
12 ชัว่โมง  มคีวามเหมาะสมของแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 
ท่าน เท่ากบั 4.73 อยูใ่นระดบัความ
เหมาะสมมากทีสุ่ด 
  2. ชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและ
ทศันอุปกรณ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 จ านวน 6 ชุดกจิกรรม 
  3 . แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก  (r) ราย
ขอ้ตัง้แต่ 0.28 ถงึ 0.83 มคี่าความยาก (p) 
รายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.21 ถงึ 0.79 มคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.96 
  4. แบบทดสอบความสามารถใน
การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์แบบอตันยั  
จ านวน 6 สถานการณ์ มคี่าความยาก (p) 
อยูร่ะหว่าง 0.63 ถงึ 0.74 และอ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.24 ถงึ 0.43 มคี่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.83 
  5. แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
ฟิสกิสข์องนกัเรยีนระดบั  ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่5 ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดบั
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จ านวน 15 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยูร่ะหว่าง 0.66 ถงึ 0.97 มคี่าความเชื่อมัน่  
เท่ากบั 0.98 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  1. ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์และแบบวดัเจต
คตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ 
  2. ด าเนินการจดัการเรยีนรูต้าม
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม เรือ่ง 
แสงและทศันอุปกรณ์ ภาคเรยีนที ่ 1  
ปีการศกึษา 2558  
  3. ทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) 
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์และแบบวดัเจต
คตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิส ์หลงัการไดร้บั
การจดัการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม 
ซึง่ใชเ้ป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกบัการ
ทดสอบก่อนเรยีน 
  4. เกบ็รวบรวมขอ้มลูและน าผลที่
ไดจ้ากแบบทดสอบทัง้หมดมาตรวจ 
และวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิเพื่อสรปุผลการ
ทดลองตามความมุง่หมายของการวจิยั 
 

 การวเิคราะหข์อ้มลู  
  ตอนที ่ 1 การวเิคราะห์
ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม วชิา
ฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์ 75/75 โดยใชแ้ผนการเรยีนรู้
ทัง้หมด 6 แผน รวมเวลา 12 ชัว่โมง แลว้
เกบ็ขอ้มลูจากการประเมนิคะแนน
พฤตกิรรมระหว่างเรยีน ผลงานจากการใช้
ชุดกจิกรรม ทดสอบยอ่ยหลงัเรยีนแต่ละ
แผน และทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละของ ค่าเฉลีย่  
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ตอนที่  2 การวเิคราะหด์ชันี
ประสทิธผิลการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม วชิา
ฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โดยค านวณจาก
อตัราส่วนของผลต่างคะแนนรวมการ
ทดสอบหลงัเรยีนกบัคะแนนรวมการ
ทดสอบก่อนเรยีนของนกัเรยีนทุกคนเทยีบ
กบัผลต่างของจ านวนนกัเรยีนคณูคะแนน
เตม็กบัคะแนนรวมการทดสอบก่อนเรยีน
ของนกัเรยีนทุกคน โดยสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละของ ค่าเฉลีย่  
(Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) 
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  ตอนที ่3 การวเิคราะหร์ะดบั
ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม เรือ่ง 
แสงและทศันอุปกรณ์ ส าหรบั สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละของ
ค่าเฉลีย่  (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) 
  ตอนที ่4 การวเิคราะหร์ะดบัเจต
คตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ของนกัเรยีนที่
เรยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม เรือ่ง 
แสงและทศันอุปกรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 
ซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
รอ้ยละของค่าเฉลีย่ (Percentage) ค่าเฉลีย่ 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 
ผลการวิจยั 
 1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
ดว้ยแผนการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์

ประกอบชุดกจิกรรม ทัง้หมด 6 แผน รวม
เวลา 12 ชัว่โมง แลว้เกบ็ขอ้มลูจากการ
ประเมนิคะแนนพฤตกิรรมระหว่างเรยีน 
ผลงานจากการใชชุ้ดกจิกรรม ทดสอบยอ่ย
หลงัเรยีนของแต่ละแผน และทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน น ามาวเิคราะหห์า
ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้
โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑป์ระสทิธภิาพ 
75/75 พบว่า คะแนนจากการสงัเกต
พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม การประเมนิ
ชิน้งานและการท าแบบทดสอบยอ่ย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 77.39 จากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 77.39 แสดงว่า 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 
77.39 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 15.25  จากคะแนนเตม็ 20 คดิเป็น
รอ้ยละ 76.25 แสดงว่าประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์ (E2) เท่ากบั 76.25 ดงันัน้ การ
จดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม จงึมปีระสทิธภิาพ 
77.39/76.25 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนด ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม 
 

ผลการเรยีน 
คะแนน
เตม็ x  S.D. 

คะแนนเฉลีย่ 
รอ้ยละ 

ประสทิธภิาพดา้นกระบวนการ (E1) 100 77.39 6.65 77.39 
ประสทิธภิาพดา้นผลลพัธ ์(E2) 20 15.25 1.92 76.25 
ประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรู ้(E1/E2) เท่ากบั 77.39/76.25 

 2. การวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิลของ
การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสง
และทศันอุปกรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 
พบว่า ค่าดชันีประสทิธผิลของการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด

กจิกรรม มคี่าเท่ากบั 0.6243 แสดงว่า
หลงัจากทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนโดยใชก้าร
จดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม แลว้มคีะแนนหลงั
เรยีนเพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.43  
ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 ดชันีประสทิธผิลการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม  
 

คะแนน 
การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม  

จ านวนนกัเรยีน คะแนนเตม็ 
ผลรวมคะแนน

ทดสอบ 
รอ้ยละ 

ก่อนเรยีน 28 20 206 36.79 
หลงัเรยีน 28 20 427 76.25 

ดชันีประสทิธผิล E.I. = 0.6243 

 3. การวเิคราะหร์ะดบัความสามารถ
ในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม 
พบว่า ระดบัความสามารถในการแกป้ญัหา

ทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน คดิเป็นรอ้ย
ละ 79.81 และค่าสถติทิดสอบท ี (One-
Sample T-Test) ในการเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑร์อ้ยละ 75 ของคะแนนความสามารถ
ในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน 
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ผลปรากฏดงัตาราง 3 และตาราง 4 ตามล าดบั 

ตาราง 3 ผลความสามารถในการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  
           วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์ 
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สถานการณ์ 1 เรื่อง อตัราเรว็และการสะทอ้นแสง 2.43 2.36 2.32 2.57 9.68 
สถานการณ์ 2 เรื่อง การหกัเหของแสง 2.46 2.25 1.96 2.75 9.43 
สถานการณ์ 3 เรื่อง เลนสบ์าง 2.50 2.29 2.43 2.68 9.89 
สถานการณ์ 4 เรื่อง ปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วกบัแสง 2.32 2.07 2.25 2.75 9.39 
สถานการณ์ 5 เรื่อง ทศันอุปกรณ์ 2.21 2.36 2.32 2.57 9.46 
สถานการณ์ 6 เรื่อง ความสว่าง ตาและการเหน็ส ี 2.36 2.21 2.36 2.68 9.61 

คะแนนรวมเฉลีย่ 9.58 
คดิเป็นรอ้ยละ 79.81  

 
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติทิดสอบท ี (One-Sample T-Test) ในการ 
            เปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 75 ของคะแนนความสามารถ ในการแกป้ญัหาทาง 
            วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 วชิาฟิสกิส ์  
 
ตวัแปร N คะแนนเตม็ x  S.D. df t 
คะแนนหลงัเรยีน 28 72 57.46 5.19 27 3.53* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 4. การวเิคราะหร์ะดบัเจตคตต่ิอการ
เรยีนวชิาฟิสกิส ์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม พบว่า 

ระดบัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิสข์อง
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยใชก้ารจดัการเรยีนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม 
อยูใ่นระดบัมาก ผลปรากฏดงัตาราง 5

 
ตาราง 5 ค่าสถติพิืน้ฐานในการศกึษาระดบัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ของนกัเรยีน 
     ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์  
 

เจตคต ิ N x  S.D. แปลผล 

หลงัเรยีน 28 4.46 0.59 มาก 

อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรือ่งผลการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด
กจิกรรม ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
ฟิสกิส ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
  1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม วชิา
ฟิสกิส ์เรือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 มปีระสทิธภิาพ 
77.39/76.25 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้เป็นเพราะผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ตามระบวนการพฒันาแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด

กจิกรรม โดยเริม่จากการศกึษาหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 หลกัสตูร
ของสถานศกึษาการจดัการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 ชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรู้
และแนวคดิทฤษฎขีองการจดัการเรยีนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ จากนัน้วเิคราะห์
เนื้อหาและจดุประสงคใ์นหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์สาระที ่4 งานและพลงังาน  
แลว้จงึน ามาพฒันาเป็นชุดกจิกรรมการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิ
ไดท้ าการทดลองดว้ยตนเอง และไดฝึ้กใน
การแกป้ญัหาสถานการณ์ต่างๆ เพื่อน าชุด
กจิกรรมไปใชป้ระกอบในแผนการจดัการ
เรยีนรู ้และผูว้จิยัไดพ้ฒันาแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด
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กจิกรรมขึน้ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ประสบการณ์เชงิรปูธรรม ขัน้การสงัเกต
และการสะทอ้นความคดิ ขัน้การสรปุเป็น
หลกัการและนามธรรม และขัน้ทดลองและ
ปฏบิตัจิรงิ โดยแผนการจดัการเรยีนรู้
ประกอบดว้ยสาระส าคญั จดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้การวดัและ
ประเมนิผล และสื่อการเรยีนรู้  ซึง่สามารถ
น าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ โดยผูเ้รยีนเกดิการตัง้
ค าถาม วางแผน ลงมอืกระท า มกีารสรปุ
และสะทอ้นผลการเรยีนรู ้ท าใหส้ามารถ
พฒันาทกัษะ ความสามารถดา้นต่างๆ ของ
นกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยสองคลอ้งกบั  
รพพีรรณ เพยีรเสมอ (2550 : 121) พบว่า 
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แรง มวลและการเคลื่อนที ่
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีน
โดยวฏัจกัรการเรยีนรู ้ (4MAT) และตาม
คู่มอืคร ูผลการวจิยัพบว่า แผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้
(4MAT) มปีระสทิธิภาพ 79.96/81.78 และ
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของอนุสสรา เฉลมิศร ี
(2555 : 27) พบว่า การพฒันาชุดกจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ภายในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม ) โดยชุด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการมี

ประสทิธภิาพเท่ากบั 82.08/80.14 
เนื่องจากชุดกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ ได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนการพฒันาชุด
กจิกรรมทีถู่กตอ้งจงึท าใหม้ปีระสทิธภิาพ
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด และสอดคลอ้ง
กบั พฒันา ถาพร (2556 : 45) พบว่า การ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ
การคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง 
พลงังานความรอ้น ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนดว้ยการจดั
กจิกรรมแบบ 4 MAT และการสอนแบบ
สบืเสาะ สสวท. ผลการวจิยัพบว่า
ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบ 4MAT เท่ากบั 84.20/83.62 ซึง่สงู
กว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
  2. ดชันีประสทิธผิลของการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสง
และทศันอุปกรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
เท่ากบั 0.6243 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า หลงัจาก
ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนดว้ยแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด
กจิกรรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้แลว้ นกัเรยีนมี
คะแนนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้  คดิเป็นรอ้ยละ 
62.43 เนื่องจากกระบวนการสรา้งแผนการ
จดัการเรยีนรูม้คีุณภาพและขัน้ตอนการจดั
กจิกรรมในแผนมกีารส่งเสรมิความรู้
ความสามารถของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ ทัง้นี้ 
เนื่องจากก่อนสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู้
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ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้และวเิคราะหเ์นื้อหา 
สรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้และน าแผนที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิ 
และน าไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรแลว้
ท าการปรบัปรงุแกไ้ขก่อนทีจ่ะน ามาใชจ้รงิ 
ซึง่เป็นการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูไ้ด้
ดคีรบทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยสอง
คลอ้งกบั  รพพีรรณ เพยีรเสมอ (2550 : 
121) พบว่า การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แรง มวลและ
การเคลื่อนที ่ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 ทีเ่รยีนดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรู ้ (4MAT) 
และตามคูม้อืคร ูผลการวจิยัพบว่า ดชันี
ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้(4MAT) มคี่าเท่ากบั 
0.74 แสดงว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 74 และสอดคลอ้งกบั 
มยรุ ีบุญปนั (2555 : 104) พบว่า 
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 เรือ่ง พนัธะเคม ีระหว่าง
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT กบั 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา  
เป็นฐาน มคี่าดชันีประสทิธผิลของแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เท่ากบั 0.6465 
ซึง่แสดงว่า นกัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถ
เพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 64.65 และ

สอดคลอ้งกบัการวจิยัของพฒันา ถาพร 
(2556 : 45) พบว่า การเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการคดิ
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง พลงังาน
ความรอ้น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1 ทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมแบบ 4 MAT 
และการสอนแบบสบืเสาะ สสวท. 
ผลการวจิยัพบว่าดชันีประสทิธผิลของ
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4MAT เท่ากบั 
0.7730 แสดงใหเ้หน็ว่านกัเรยีนมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 
77.30  
  3. ความสามารถในการแกป้ญัหา
ทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนของนกัเรยีนที่
เรยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม วชิา
ฟิสกิสเ์รือ่ง แสงและทศันอุปกรณ์ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 คดิเป็นรอ้ยละ 79.81 ซึง่
พบว่านกัเรยีนมคีวามสามารถในการ
แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่า
เกณฑอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั . 05 
เป็นไปตามเกณฑส์มมตฐิานทีก่ าหนด 
เนื่องจากในการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม ในแต่ละ
ขัน้ตอนของกจิกรรมไดม้กีารเน้นให้
นกัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ ท าการทดลอง 
แกป้ญัหาดว้ยตนเองและสะทอ้นความคดิ
จากการไดเ้รยีนรูแ้บบรปูธรรม และได้
สอดแทรกกระบวนการแกป้ญัหาตาม
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แนวคดิ Polya (1957) Bruner (1966) และ 
Weir (1974) สรปุได ้4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) 
ระบุปญัหา 2) ขัน้วเิคราะหป์ญัหา 3) ขัน้
ก าหนดวธิกีารแกป้ญัหา 4) ขัน้ตรวจสอบ
ผลลพัธ ์มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
กจิกรรม ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถใน
การแกป้ญัหา เมือ่ผูเ้รยีนเจอสถานการณ์ที่
แปลกใหส้ามารถน าไปประยกุตเ์พื่อ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใหมไ่ด ้สอดคลอ้งกบั 
สุวชิา วนัสุดล ( 2554 : 87) ไดศ้กึษา
ผลสมัฤทธิท์าการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ
ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ 4MAT และการ
จดัการเรยีนรปูแบบซปิปา ผลการวจิยั 
พบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาทาง
วทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบ 4MAT มคีวามสามารถใน
การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 เนื่องจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
4MAT ไดพ้ฒันาสมองใหส้มดุลของ
นกัเรยีนทัง้ 4 แบบ ไดแ้ก่ 1) นกัเรยีนที่
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์และการสงัเกต  
2) เรยีนรูจ้ากการสงัเกตแลว้น าไปสู่
ความคดิ 3) เรยีนรูจ้ากความคดิรวบยอด
ไปสู่การปฏบิตั ิ4) เรยีนรูจ้ากการลงมอืท า

แลว้น าไปสู่การบรูณาการและประยกุตใ์ช้
ต่อไป และสอดคลอ้งกบั เสวภา วชิาด ี
(2554 : 177) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรู้
แบบประสบการณ์ทีเ่น้นขัน้ที ่3 และขัน้ที ่4 
เป็นการเรยีนรูท้ีท่ าใหผู้เ้รยีนมี
ความสามารถในการน าแนวคดิทีเ่ป็น
นามธรรมไปใชป้ฏบิตั ิสามารถสรปุวธิทีี่
ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงวธิเีดยีวทีจ่ะน าใชใ้นการ
แกป้ญัหาและใชเ้หตุผลประกอบการ
แกป้ญัหา  
  4. ระดบัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิา
ฟิสกิส ์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์
ประกอบชุดกจิกรรม  วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง แสง
และทศันอุปกรณ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 อยู่
ในระดบัมาก ทัง้นี้เนื่องจากการจดัการ
เรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์ประกอบชุด
กจิกรรม เป็นการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนได้
ลงมอืปฏบิตั ิไมใ่ช่การนัง่ฟงับรรยายจากครู
เพยีงอยา่งเดยีว และยงัเน้นใหผู้เ้รยีนได้
สรา้งองคค์วามรูจ้ากการสะทอ้นผลการ
ทดลอง จงึท าใหผู้เ้รยีนชอบการเรยีนวชิา
ฟิสกิส ์ไมน่่าเบื่อ ไมรู่ส้กึงว่ง ซึง่กล่าวไดว้่า
ผูเ้รยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาฟิสกิสท์ีอ่ยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ไสว บรรณาลยั 
(2547 : 90) ไดศ้กึษาผลการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและเจตคตต่ิอวชิาฟิสกิส์  ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 โรงเรยีนวดัปากน ้า
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วทิยาคม จ านวน 19 คน พบว่า นกัเรยีนมี
เจตคตต่ิอวชิาฟิสกิสห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 ทัง้นี้
อาจมสีาเหตุมาจากผูเ้รยีนไดป้ฏบิตั ิไดท้ า
กจิกรรมทีห่ลากหลาย รว่มอภปิราย ได้
แสดงผลงาน ท าใหก้ลา้แสดงออกและมี
ความภมูใิจในศกัยภาพของตน และ
สอดคลอ้งกบั นพคุณ แดงบุญ (2552 : 63) 
ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วทิยาศาสตร ์และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรม
วทิยาศาสตร ์จ านวน 1 หอ้งเรยีน 50 คน 
พบว่า เจตคตต่ิอวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญั .05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยั
ไปใช ้
  1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรม เป็นการ
จดัใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบกบัสถานการณ์ใน
แบบรปูธรรม ดงันัน้ การน าสื่อการเรยีนรู้
เขา้มาประกอบการจดักจิกรรม ควรเป็นสื่อ

ทีส่ามารถพบเหน็หรอืเชื่อมโยงใหเ้ขา้กบั
ชวีติประจ าวนัได ้
  1.2 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ผูเ้รยีนจะมุง่สนใจในสิง่นัน้ๆ เพยีงอยา่ง
เดยีวเป็นเวลานาน ดงันัน้ ครคูวรควบคุม
เวลาในการด าเนินการแต่ละขัน้ใหไ้ดต้ามที่
ก าหนดไว ้
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวจิยั
ครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรน าการจดัการเรยีนรูแ้บบ
เน้นประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใน
เรือ่งอื่นๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ใจไดง้า่ยและ
เรือ่งทีต่อ้งอธบิายเหตุการณ์ในชวีติประจ า 
เช่น การเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ ไฟฟ้าและ
แมเ่หลก็ เป็นตน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจสถานการณ์
ต่างๆ ไดง้า่ยยิง่ขึน้  
  2.2 ในการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้น
ประสบการณ์ประกอบชุดกจิกรรมควรมี
การศกึษาตวัแปรอื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น ทกัษะ
กระบวนการทางวยิาศาสตรอ์ื่นๆ  ความ
ฉลาดทางสงัคม และความพงึพอใจต่อ
รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้เป็นตน้ 
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