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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หลักสูตร

เสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 

ระหว่างนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้หลกัสตูรเสรมิทกัษะการเรยีนวชิาฟิสกิส์กบันกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนแบบปกต ิกลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการทดลอง มี 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 199 คน ที่ศึกษาในโรงเรียนเครือทัยสหวิทยาเขตภูมิ

พิทยาพัฒน์และที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบึงบูรพ์ อ�าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 

60 คน ใน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ได้มาโดยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย

ในการสุ่ม กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ�านวน 30 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 1) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการ

พัฒนาหลักสูตรเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลอง คือ แบบส�ารวจความต้องการหลักสูตร แบบประเมินความ

เหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความสอดคล้องโครงร่างของหลักสูตรและแผนการ

จัดการเรียนรู้  และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลอง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์ ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 – 0.75 และค่าค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ระหว่าง 

0.33 – 0.83 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่า t

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มุ่งส่งเสริมทั้งความรู้และทักษะ 

ซึ่งหลักสูตร มีประสิทธิภาพ 76.33/75.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ผลสมัฤทธิเ์รยีนวชิาฟิสกิส์ ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้หลกัสูตรเสรมิทกัษะการเรยีนวชิาฟิสกิส์สูงกว่านกัเรยีน

ที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: หลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  วิชาฟิสิกส์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Abstract

 The purposes of this research were to develop enrichment curriculum enhancing learning skills of 

physics for Matthayom Suksa 4 students based on the 75/75 criteria, to compare the students’ achievement 

before and after using the developed curriculum and to compare the achievement of the experiment and 

the control groups after using the cumiculum.The samples consisted of 199 Matthayom Suksa 4 students 
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studying in schools of Poompitayapat School Netwoks and 60 Matthayom Suksa 4 students studying in 2 

classrooms of Buengbun School, Buengbun District, Si Sa Ket Province in the academic year 2013, selected 

by simple random sampling for the experiment and the control groups. The research instruments were a 

survey for the curriculum need and 30 items of learning achievement test. The test difficulty indices ranged 

from .33 to .75, the discrimination indices ranged from .33 to .83, and the reliability value was .82. The col-

lected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test.

 The research findings were as follows:

 1.  The developed curriculum aiming to enrich cognitive knowledge and skills of physics  was efficient 

since it resulted in 76.33/75.89 which exceeded on the criteria of 75/75 established. 

 2.  The students’ learning achievement after using the curriculum scored higher than that before 

using it at  .01 level.

 3.  The learning achievement after using the developed curriculum of the experiment group was 

statistically higher than that of the control group at .01 level of significance.

Keywords: Enrichment Curriculum, Enriching Learning Skills of Physics, Mathayom Suksa 4 (Grade 4)

บทน�า

 สถาบันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี (2546: 4-5) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสัมพันธ์กันหรือมี

ความสอดคล้องกัน ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ หลักสูตรต้อง

จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระ และมีมาตรฐานการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงเป็นหลักสูตร

แกนกลางของประเทศและบรบิทของสถานศกึษา ประกอบ

ด้วย สภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิน่ พฒันาการและ

ประสบการณ์ของผู้เรียน เพื่อก�าหนดแนวทางในการจัด

กระบวนการ เรียนรู้และการวัดผลประเมินผล ประการที่

สอง คือ กระบวนการเรียนรู้จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ควรเน้นกระบวนการและค�านงึถงึความเหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมหรือชีวิตจริงเพื่อให้มีความหมายต่อผู้เรียนต้อง

จัดหาแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์การ

ศึกษาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติการ

ทดลอง รวมทัง้ให้โอกาสผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิและเรยีน

รู้ด้วยตนเอง ประการที่สาม คือ การวัดผลและประเมินผล

การเรียนรู ้ จัดให้มีการประเมินผลโดยใช้แนวทางการ

ประเมินตามสภาพจริงที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุก

ขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสนเทศ ผลการเรียนรู ้ที่เป็นความ

สามารถอย่างแท้จริงและเลือกใช้วิธีการวัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การประเมินและแบบการประเมินท่ีสอดคล้องกัน 

รวมทั้งน�าผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู ้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซ่ึงว่า

ด้วยสิ่งไม่มีชีวิตในธรรมชาติ โดยเน้นหนักถึงกิจกรรม การ

ค้นหาความจริงจากธรรมชาติ (ทศพล วงศ์อุดม และ      

สุขสันต์ ใจซื่อ 2544: 1) วิชาฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ส่วนประกอบของสสารและอันตรกิริยา (Interaction) 

ระหว่างส่วนประกอบของสาร การศึกษาวิชาฟิสิกส์ท�าให้

เข้าใจการรวมตวัของสาร สมบตัขิองสาร และปรากฏการณ์ 

ทางธรรมชาติต่างๆ ได้ ทุกคนจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อน�า

ผลการเรยีนรูไ้ปใช้ในชวีติประจ�าวนัและการประกอบอาชพี 

เมือ่ผูเ้รยีนได้เรยีนวชิาฟิสกิส์ร่วมกบัวชิาอืน่ๆ ท�าให้สามารถ

อธิบาย ท�านาย คาดการณ์ส่ิงต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส�าคัญหลายอย่างที่มนุษย์

จ�าเป็นต้องรู้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมัน 

ปัจจบุนัจงึมผู้ีทีส่นใจทีจ่ะศกึษาศาสตร์ทางฟิสิกส์ เพราะการ

ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนวชิาฟิสิกส์จะเป็นแรงกระตุน้

ให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจมุง่มัน่ทีจ่ะสังเกต ท�าการส�ารวจตรวจ

สอบ สืบค้นความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบกายเราซึ่งล้วนเป็น

ฟิสิกส์ทั้งนั้นและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น

เป็นการศึกษาแบบไม่มีที่สิ้นสุด

 หลักสูตรการสอนฟิสิกส์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการเรียนการสอน ตาม

หลกัสตูร การศกึษาแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ได้จัดให้วิชาฟิสิกส์อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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จดัการเรยีนการสอนในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมุง่เน้นให้

ผู้เรียน มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายปรากฏการณ์พื้น

ฐานทางธรรมชาต ิทีเ่ก่ียวข้องกบัชวีติประจ�าวนั โดยก�าหนด

คุณสมบัติของผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการส�ารวจตรวจสอบ

เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค�าถาม วิเคราะห์ เชื่อมโยงความ

สัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 

หรือสร้างแบบจ�าลองจากผลหรือความรู้ท่ีได้รับจากการ

ส�ารวจตรวจสอบ (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี2545: 9) แล้วผูเ้รยีนแสดงถึงความพอใจ ซาบซึง้

ในการค้นพบความรู ้พบค�าตอบ หรอืแก้ปัญหาได้ วชิาฟิสิกส์

เป็นวิชาที่มีเนื้อหามาก และท�าความเข้าใจยาก เน่ืองจาก

การอธบิายปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิจะเกีย่วข้องกบัองค์

ประกอบหลายๆ ส่วน และแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน 

และความสัมพันธ์น้ีจะเขียนอยู ่ในรูปของสมการทาง

คณติศาสตร์ เพ่ือยนืยนัความถกูต้องของทฤษฎจีงึท�าให้วชิา

ฟิสิกส์มีความซับซ้อน แต่สามารถเข้าใจได้ โดยอาศัยความ

ละเอียดรอบคอบในการพิจารณาปัญหา ดังนั้น วิชาฟิสิกส์

จะเป็นการฝึกทกัษะการคดิ ความจ�า การวเิคราะห์ และการ

สังเคราะห์ ท�าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการแก้ไข

ปัญหาหลายๆ รูปแบบ 

 แม้ว่าวิชาฟิสิกส์จะเป็นวิชาที่มีความส�าคัญมาก 

ซึง่นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่คีวามประสงค์จะเรยีน

ในระดับอุดมศึกษา ในหลายสาขาวิชาจะต้องผ่านการสอบ

คัดเลือกวิชานี้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�าเร็จ         

ในการเรียนวิชาฟิสิกส์เท่าใดนัก (อุทัย แข็งกลาง 2547: 5) 

เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ จะเก่ียวข้องกับการ

แก ้โจทย ์ป ัญหา ซึ่งเกี่ยวข ้องกับการแก ้สมการทาง

คณิตศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนมักจะประสบปัญหาการวิเคราะห์

โจทย์ ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่โจทย์ก�าหนด

ให้ ท�าให้ผู้เรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ หรือผู้เรียน

สามารถท่องจ�าสมการความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ได้ แต่

ผู้เรียนไม่รู้ว่าโจทย์ปัญหาแบบไหน ต้องใช้สมการใดในการ

แก้ปัญหา หรือไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ ท�าให้เป็น

อุปสรรคอย่างยิ่งในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ซ่ึงเป้าหมายสูงสุด

ของการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา คือ ผู้เรียน

สามารถ แก้โจทย์ปัญหาได้ สามารถอธิบายปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติพื้นฐานท่ีพบในชีวิตประจ�าวัน และน�า

ประสบการณ์การแก้ปัญหาทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติ

ประจ�าวัน

 จากผลการสอบ O–NET ในรายวชิาวทิยาศาสตร์ 

ซึ่งประกอบไปด้วย วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของ       

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ�าปีการศึกษา 

2552 และปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา ในระดับประเทศ 

นกัเรยีนทีท่�าการทดสอบโดยสถาบนัทดสอบการศกึษาแห่ง

ชาติ คะแนนเฉล่ียในการทดสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์มี

ค่าเท่ากับ 31.03 ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ย 30.90 

จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน (สถาบนัทดสอบทางการศกึษา

แห่งชาติ 2554: 3) จะเห็นได้ว่าจากผลคะแนนระดับ

ประเทศการทดสอบระดับชาตินั้น คะแนนเฉลี่ยในรายวิชา

วิทยาศาสตร์มีค่าลดลง ซ่ึงรายวิชาฟิสิกส์ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการจัดการ

เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่ผ่านมาประสบปัญหา ซึ่งเป็น

ปัญหาที่ต้องแก้ไขเนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัย

รากฐานความรูเ้ชงิทฤษฎซีึง่น�าไปประยกุต์ใช้ ในหลายสาขา 

หากในการจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส�าเร็จก็จะส่ง

ผลต่อการศึกษาในระดับประเทศท�าให้ประเทศไม่สามารถ

พัฒนาเท่าทันนานาชาติได้ การแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เป็น

ส่วนที่ส�าคัญส่วนหน่ึงของการเรียน  วิชาฟิสิกส์ซ่ึงต้องน�า

ความรูค้วามเข้าใจนยิาม หลกัการ กฎ และทฤษฎทีางฟิสกิส์ 

มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พบว่า ถ้านักเรียนมีข้อ

บกพร่องในการวเิคราะห์ และ แก้โจทย์ปัญหา จะมผีลท�าให้

การเรียนวิชาฟิสิกส์ของ นักเรียนไม่ประสบผลส�าเร็จซึ่ง

ปัญหาที่พบในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ พื้นฐานความรู้และทักษะทาง

คณิตศาสตร์ ความเข้าใจ ในมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ และความ

สามารถในการวเิคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ขัน้ตอนในการ

วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์จะเป็นไปตาม

กระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามแนวคิดของ 

Bloom (1976: 41) ที่ว่าในกระบวนการวิเคราะห์จะต้อง

ประกอบไปด้วยขั้นตอนการแยก การโยง การยุบ และการ

สรุป โดยในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาในฟิสิกส์ จึง

จะท�าให้นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนวิชาฟิสิกส์

ได้ (ปรีชา เนาว์เย็น 2538, อ้างถึงใน นิลุบล เครือจันทร์ 

2545: 62) จะเห็นได้ว่าทักษะที่เป็นปัญหาที่ส�าคัญในการ

เรียนฟิสิกส ์ คือ ป ัญหาเกี่ยวกับการน�าความรู ้ทาง

คณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ภาค

ค�านวณของนกัเรยีน และปัญหาการวเิคราะห์และแก้ปัญหา

โจทย์ 

 จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดังที่

กล่าวมาอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะหา

วธิปีฏิบตัเิกีย่วกบัระบบการเรยีนการสอน ซึง่การศึกษาควร

เน้นกระบวนการเรียนการสอนมากกว่าการวัดผลสุดท้าย 
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เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาท่ีต้องท�าอย่างต่อเน่ืองและ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ดัง

นั้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดทักษะ ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ จะต้องอาศัยวิธี

การและรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ

สร้างความเข้าใจกระบวนการของการแก้โจทย์ปัญหา 

เนื่องจากการแก้โจทย์ปัญหาเป็นทักษะระดับสูงต้องอาศัย

ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตร์หลาย

อย่างด้วยกนั การฝึกการแก้โจทย์ปัญหาท�าได้โดยการฝึกฝน 

การให้กระท�าท่ีซ�้าๆ เป็นข้ันตอน การใช้สื่อการเรียนการ

สอนที่มีความหลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ท�าการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดความรู้พื้นฐานในการเรียนวิชาฟิสิกส์ และ

เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดในการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟ ิสิกส ์  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  4 ให ้ มี           

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการ

เรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ฟิสกิส์ ระหว่างนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้หลกัสตูรเสรมิ

ทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ

ปกติ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะมีเนื้อหาที่

ครอบคลุมเกี่ยวกับทักษะและความรู ้พื้นฐานท่ีน�ามาใช้        

ในการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ

พฒันาหลกัสตูร ได้แก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จ�านวน 

356 คน ครูที่สอนรายวิชาฟิสิกส์ จ�านวน 13 คน และ จาก

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 28 สหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์ จ�านวน 6 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 

โรงเรยีนส้มป่อยพทิยาคม โรงเรยีนไผ่งามพทิยาคม โรงเรยีน

คลีกลิ้งพัฒนาทร และโรงเรียนบึงบูรพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้นจ�านวน 369 คน 

 ประชากรที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ก�าลังศึกษาอยู ่ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

สหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2556 จ�านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 

โรงเรียน วรคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โรงเรียน

ไผ่งามพิทยาคม โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร และโรงเรียนบึง

บูรพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 9 ห้องเรียน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการ

พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ

ครู ที่สอนรายวิชาฟิสิกส์ จากโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 สหวิทยาเขต             

ภูมิพิทยาพัฒน์ จ�านวน 6 โรงเรียน ได้จากการใช้ตาราง 

Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 42-43) 

แล้วสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sam-

pling) จ�านวน 199 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการทดลอง ได้แก่ นกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ก�าลังศึกษาอยู ่ในโรงเรียนบึงบูรพ์  

อ�าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  

2556 จ�านวน 60 ใน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน  ได้

มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร คือ ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

จ�านวน 8 สัปดาห์ รวมระยะเวลา 16 ชั่วโมง 

 จากขั้นตอนการทดลองให้หลักสูตรและเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างนักเรียนที่

ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ สรุปได้ดังภาพ

ดังนี้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่าง 
           นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรยีนวิชาฟิสิกส์กับนักเรยีนที่ไดร้ับการสอนแบบปกติ 
 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจความ
ต้องการหลักสูตร แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรู้และแบบประเมินความสอดคล้องโครงร่างของ
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยวัด

ผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์จ านวนกลุ่มละ 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ                  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อน-หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของ
หลักสูตร และค่า t-test แบบ Dependent Sample 
และ Independent Samples  

การวิจัยเชิงทดลอง 

การหาประสิทธิภาพ การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส ์

ทดสอบก่อนเรียน 

การสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการ
เรียนวิชาฟิสิกส ์

การสอนแบบปกต ิ

ทดสอบหลังเรียน 

การเก็บรวมรวมข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และ
ทดสอบระหว่างเรียน 

รวม 6 ครั้ง 

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และ
ทดสอบระหว่างเรียน 

รวม 6 ครั้ง 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่าง

นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส�ารวจความ

ต้องการหลักสูตร แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรและ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ แบบประเมิน

ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรและแผนการจัดการ

เรียนรู ้และแบบประเมินความสอดคล้องโครงร่างของ

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยวัด 

ผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์จ�านวนกลุ่มละ 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ                  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน-หลังเรียน จ�านวน 30 ข้อ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของ

หลักสูตร และค่า t-test แบบ Dependent Sample และ 

Independent Samples 
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมลูของการวจิยั เรือ่ง  การพฒันาหลกัสตูรเสรมิทกัษะการเรยีนวชิาฟิสกิส์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 4 ผู้วิจัยขอน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาหลักสูตร

 2.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรและผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาหลักสูตร

 จากการส่งแบบส�ารวจความต้องการหลักสูตรไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากการใช้ตาราง  Krejcie  and  

Morgan  (1970: 607-610)  ได้ส่งแบบส�ารวจไป  199 คน  ผลปรากฏว่าผู้วิจัยได้แบบส�ารวจคืนจ�านวน  195  ชุด  ประกอบ

ด้วยนักเรียนจ�านวน  182 ครูผู้สอนจ�านวน  13  ชุด  จากที่ส่งไปทั้งหมดจ�านวน  199  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  97.99  และเป็น

แบบส�ารวจที่ตอบแบบสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ  100  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาหลักสูตรปรากฏดังนี้

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาหลักสูตร  น�าเสนอดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบส�ารวจความต้องการหลักสูตร

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตร 
  2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรและผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตร 
 จากการส่งแบบส ารวจความต้องการหลักสูตรไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากการ ใช้ตาราง  Krejcie  
and  Morgan  (1970 : 607-610)  ได้ส่งแบบส ารวจไป  199 คน  ผลปรากฏว่าผู้วิจัยได้แบบส ารวจคืนจ านวน  195  ชุด  
ประกอบด้วยนักเรียนจ านวน  182 ครูผู้สอนจ านวน  13  ชุด  จากที่ส่งไปทั้งหมดจ านวน  199  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  97.99  
และเป็นแบบส ารวจที่ตอบแบบสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ  100  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตร
ปรากฏดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  น าเสนอดังตาราง  4.1 ต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการหลักสูตร 
   

ล าดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 
ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

1 
 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
61 
- 

 
- 
121 

 
61 
121 

 
33.50 
66.50 

 รวม 61 121 182 100 
2 อาย ุ

15 – 20  ปี 
21 – 30  ปี 
31 – 40  ปี 
40  ปีขึ้นไป 

 
56 
2 
2 
1 

 
113 
3 
3 
2 

 
169 
5 
5 
3 

 
92.86 
2.75 
2.75 
1.65 

 รวม 61 121 182 100 
3 สถานภาพ 

3.1 ครูผู้สอน 
3.2  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
5 
61 

 
8 
121 

 
13 
169 

 
7.14 
92.86 

รวม 66 129 182 100  
 
 
 
 
 
 

100
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 จากตารางที่  1 พบว่า ผู้ตอบแบบส�ารวจความต้องการหลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ  66.50)  ซึ่งเป็น

นักเรียนอายุระหว่าง  15-20  ปี (ร้อยละ  92.86)  

ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยของคะแนนค�าตอบแบบส�ารวจความต้องการหลักสูตร
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 จากตารางที่  1.  พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการหลกัสูตร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ  66.50)  ซึ่งเป็น
นักเรียนอายุระหว่าง  15-20  ปี (ร้อยละ  92.86)   
 
ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนค าตอบแบบส ารวจความต้องการหลักสูตร 
  
ล าดับที ่ รายการ ระดับความต้องการ 

 S แปลความหมาย 
1 ต้องการให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหา 4.18 0.71 ระดับมาก 
2 ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 
4.13 0.65 ระดับมาก 

3 ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ของนักเรียนด้วยวิธีเสริมทักษะการค านวณโจทย์ฟิสิกส์ 

4.21 0.72 ระดับมาก 

4 ต้องการชุดฝึกทักษะเป็นสื่อเพื่อเสริมทักษะการแก้ไขโจทย์ปัญหา 4.31 0.75 ระดับมาก 
5 ต้องการใช้สื่อชุดฝึกทักษะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ

ตรงกับความสนใจของนักเรียน 
4.13 0.72 ระดับมาก 

6 ต้องการใช้สื่อชุดฝึกทักษะให้ความรู้แก่นักเรียน 4.19 0.70 ระดับมาก 
8 ต้องการใช้ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อเพื่อเสริมทักษะการแก้ไขโจทย์

ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
4.16 0.67 ระดับมาก 

ล าดับที ่ รายการ ระดับความต้องการ 

 S แปลความหมาย 
9 ต้องการให้มีหลักสูตรเสริมทักษะการค านวณโจทย์ฟิสิกส์โดยใช้

ชุดฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียน 
4.06 0.67 ระดับมาก 

สรุปภาพรวม 4.17 0.70 ระดับมาก 
 
 จากตาตาราง 2.  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนค าตอบแบบส ารวจความต้องการหลักสูตร   
9  รายการที่มีค่าระหว่าง  4.06 – 4.31 คะแนนค าตอบในภาพรวมทุกรายการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.17  (ระหว่าง  4.01 – 
4.50 ) แสดงว่ามีความต้องการหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตาตารางที่ 2  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนค�าตอบแบบส�ารวจความต้องการหลักสูตร  9  รายการที่มีค่าระหว่าง  

4.06–4.31 คะแนนค�าตอบในภาพรวมทกุรายการมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั  4.17  (ระหว่าง  4.01–4.50) แสดงว่ามคีวามต้องการหลกัสตูร

อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 3  จ�านวนและร้อยละของคะแนนค�าตอบแบบส�ารวจความต้องการหลักสูตร กลุ่มผู้ตอบ คือ ครูและนักเรียน
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ตารางที่   3.  แสดงจ านวนและร้ อยละของคะแนนค าตอบแบบส ารวจความต้ องการหลักสูตร  
กลุ่มผู้ตอบ คือ ครูและนักเรียน 
   

รา
ยก
าร
ที่ 

ผู้ตอบแบบส ารวจ 

ระดับความต้องการ 
5 4 3 2 1 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

1 
63 

0.55 
34.62 

6 
80 

3.30 
43.96 

6 
26 

3.30 
14.29 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 64 35.16 86 47.25 32 17.58 - 0 - 0 
2 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

1 
51 

0.55 
28.02 

10 
92 

5.49 
50.55 

2 
26 

1.10 
14.29 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 52 28.57 102 56.04 28 15.38 - 0 - 0 
3 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

4 
66 

2.20 
36.26 

8 
73 

4.40 
40.11 

1 
30 

0.55 
16.48 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 70 38.46 81 44.51 31 17.03 - 0 - 0 
4 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

1 
88 

0.55 
48.35 

7 
54 

3.85 
29.67 

5 
27 

2.75 
14.84 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 89 48.90 61 33.52 32 17.58 - 0 - 0 
5 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

3 
58 

1.65 
31.87 

6 
78 

3.30 
42.86 

4 
33 

2.20 
18.13 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 61 33.52 84 46.15 37 20.33 - 0 - 0 
6 ครูผู้สอน 

นักเรียน  
1 
63 

0.55 
34.62 

6 
82 

3.30 
45.05 

6 
24 

3.30 
13.19 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 64 35.16 88 48.35 30 16.48 - 0 - 0 
7 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

5 
58 

2.75 
31.87 

5 
85 

2.75 
46.70 

3 
26 

1.65 
14.29 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 63 34.62 90 49.45 29 15.93 - 0 - 0  
8 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

9 
48 

4.95 
26.37 

3 
94 

1.65 
51.65 

1 
27 

0.55 
14.84 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 57 31.32 97 53.30 28 15.38 - 0 - 0 
9 
 

ครูผู้สอน 
นักเรียน  

- 
47 

0 
25.82 

8 
91 

4.40 
50.00 

5 
31 

2.75 
17.03 

- 
- 

0 
0 

- 
- 

0 
0 

รวม 55 25.82 99 54.40 36 19.78 - 0 - 0 
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 จากตาตารางที่ 3  พบว่า  คะแนนค�าตอบแบบส�ารวจความต้องการหลักสูตรรายการที่   1 ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.96   

ที่ระดับความต้องการมาก   ได้จากนักเรียน รายการที่  2 ส่วนใหญ่ร้อยล่ะ  50.55  ที่ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน 

รายการที่  3 ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.11  ที่ระดับความต้องการมาก ได้จากนักเรียน รายการที่ 4   ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.35 ที่ระดับ

ความต้องการมากที่สุด ได้จากนักเรียน รายการที่ 5  ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.86  ที่ระดับความต้องการมากได้จาก นักเรียน รายการ

ที่ 6  ส่วนใหญ่ร้อยละ  45.05 ที่ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน รายการที่   7  ส่วนใหญ่ร้อยละ  46.70 ที่ระดับความ

ต้องการมาก  ได้จากนักเรียน รายการที่  8  ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.65 ที่ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน รายการที่  9  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 ท่ีระดับความต้องการมาก ได้จากนักเรียนผลการทดลองใช้หลักสูตรและผลการหาประสิทธิภาพ 

ของหลักสูตร

 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยด�าเนินการทดลองใช้หลักสูตรจากกลุ่มตัวอย่างผลปรากฏ  ดังนี้

    1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเป็นการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก�าหนดไว้  ดังตารางที่  4  ต่อไปนี้

ตารางท่ี  4 การเปรยีบเทยีบคะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสิกส์ ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรระหว่าง

การทดลองใช้หลักสูตรและหลังการทดลองใช้หลักสูตร
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 จากตาตาราง  3.  พบว่า  คะแนนค าตอบแบบส ารวจความต้องการหลักสูตรรายการที่   1 ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.96   
ที่ระดับความต้องการมาก   ได้จากนักเรียน รายการที่  2 ส่วนใหญ่ร้อยล่ะ  50.55  ที่ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน 
รายการที่  3 ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.11  ที่ระดับความต้องการมาก ได้จากนักเรียน รายการที่ 4   ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.35 ที่
ระดับความต้องการมากท่ีสุด ได้จากนักเรียน รายการที่ 5  ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.86  ที่ระดับความต้องการมากได้จาก นักเรียน 
รายการที่ 6  ส่วนใหญ่ร้อยละ  45.05 ที่ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน รายการที่   7  ส่วนใหญ่ร้อยละ  46.70 ที่
ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน รายการที่  8  ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.65 ที่ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน 
รายการที่  9  ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00 ที่ระดับความต้องการมาก  ได้จากนักเรียน 
 
ผลการทดลองใช้หลักสูตรและผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ต ร ว จ ส อบ คุ ณ ภ า พข อ ง ห ลั ก สู ต ร ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น โ ด ย ด า เ นิ น ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร จ า ก  
กลุ่มตัวอย่างผลปรากฏ  ดังนี้ 
    1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์  ส าหรับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเป็นการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  ดังตาราง  
4.4  ต่อไปนี ้
 
ตารางที่  4  เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร
ระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรและหลังการทดลองใช้หลักสูตร 
 

คะแนน 
คะแนนทดสอบ 
ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร 
( 30 คะแนน ) 

คะแนนทดสอบระหว่างการ
ทดลองใช้หลักสูตร 
( 60 คะแนน ) 

คะแนนทดสอบ 
หลังการทดลองใช้หลักสูตร 
( 30 คะแนน ) 

รวม 429 1374 569 
เฉลี่ย 14.30 45.80 22.77 
ร้อยละ 47.67 76.33 75.89 
 
 จากตารางที่  4. พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองได้คะแนนระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรหรือคะแนนจากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรียนเฉลี่ย 45.80  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  60  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  76.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้  คือ  ร้อยละ  75  และได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ย  22.77  จากคะแนนเต็ม  
30  คะแนนคิดเป็นร้อยละ  75.89  แสดงว่า  หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  76.33/75.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  คือ  75/75 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
                       2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นการประเมินหลักสูตรว่า หลักสูตรท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นสามารถเสริมการเรียนฟิสิกส์แก่นักเรียนได้หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร และหลังการทดลองใช้หลักสูตรดังตาราง 4.5 ต่อไปนี ้
 
 

 จากตารางท่ี  4 พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองได้คะแนนระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรหรือคะแนนจากการท�าแบบ

ทดสอบระหว่างเรียนเฉลี่ย 45.80  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  60  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  76.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

คือ  ร้อยละ  75  และได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ย  22.77  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  75.89  แสดงว่า  หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

มีประสิทธิภาพ  76.33/75.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้  คือ  75/75

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นการประเมินหลักสูตรว่า หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถ

เสรมิการเรยีนฟิสกิส์แก่นกัเรยีนได้หรอืไม่ โดยการเปรยีบเทยีบคะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส์

ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร และหลังการทดลองใช้หลักสูตรดังตารางที่ 5 ต่อไปนี้
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ตารางที่  5  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละของคะแนนทดสอบ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
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ตารางที่  5. แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละของคะแนนทดสอบ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

การทดสอบ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน ร้อยละ 

ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร 30 14.30 2.79 47.67 
หลังการทดลองใช้หลักสูตร 30 22.77 4.55 75.89 
 
 จากตารางที่  5.  จะพบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนการทดลองใช้หลักสูตร
เฉลี่ยเท่ากับ  14.30  คะแนน  และได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  22.77  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  2.79  หลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  4.55  ค่าร้อยละ
ของคะแนนก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  47.67  และหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  75.89  ซึ่งค่าเฉลี่ย
ของคะแนนหลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองใช้หลักสูตรแสดงว่า  หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถ
เสริมทักษะการเรียนฟิสิกส์แก่นักเรียนได้ 
 
ตารางที่  6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง 
 

กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน 

t p 

ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร 30 14.30 2.79 
10.83** .000 

หลักการทดลองใช้หลักสูตร 30 22.77 4.55 
 
** P< .01 
 จากตารางที่  4.6  พบว่า  ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร  นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนฟิสิ กส์ เท่ ากับ   14.30  และส่ วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท่ ากับ    2.79 
 หลังการทดลองใช้หลักสูตร  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ  22.77  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.55 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ( t = 10.83 ) แสดงว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนตามหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริม
ทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยน าเสนอในตารางที่ 4.7  ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่   7. แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t  ( t- Independent )  ของคะแนนหลังการทดลองใช้
หลักสูตรของนักเรียนกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม 
 

 

 จากตารางที ่5 จะพบว่า นกัเรยีนกลุม่ทดลองได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรเฉลีย่เท่ากับ  

14.30  คะแนน  และได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  22.77  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  2.79  หลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  4.55  ค่าร้อยละของคะแนนก่อนการ

ทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  47.67  และหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  75.89  ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการ

ทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองใช้หลักสูตรแสดงว่า  หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถเสริมทักษะการเรียน

ฟิสิกส์แก่นักเรียนได้

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรของนักเรียนกลุ่มทดลอง
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ตารางที่  5. แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละของคะแนนทดสอบ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

การทดสอบ 
คะแนน 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน ร้อยละ 

ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร 30 14.30 2.79 47.67 
หลังการทดลองใช้หลักสูตร 30 22.77 4.55 75.89 
 
 จากตารางที่  5.  จะพบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนการทดลองใช้หลักสูตร
เฉลี่ยเท่ากับ  14.30  คะแนน  และได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  22.77  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  2.79  หลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  4.55  ค่าร้อยละ
ของคะแนนก่อนการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  47.67  และหลังการทดลองใช้หลักสูตรเฉลี่ยเท่ากับ  75.89  ซึ่งค่าเฉลี่ย
ของคะแนนหลังการทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองใช้หลักสูตรแสดงว่า  หลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถ
เสริมทักษะการเรียนฟิสิกส์แก่นักเรียนได้ 
 
ตารางที่  6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง 
 

กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน 

t p 

ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร 30 14.30 2.79 
10.83** .000 

หลักการทดลองใช้หลักสูตร 30 22.77 4.55 
 
** P< .01 
 จากตารางที่  4.6  พบว่า  ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร  นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรี ยนฟิสิ กส์ เท่ ากับ   14.30  และส่ วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท่ ากับ    2.79 
 หลังการทดลองใช้หลักสูตร  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ  22.77  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.55 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ( t = 10.83 ) แสดงว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนตามหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริม
ทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยน าเสนอในตารางที่ 4.7  ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่   7. แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t  ( t- Independent )  ของคะแนนหลังการทดลองใช้
หลักสูตรของนักเรียนกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม 
 

** P< .01

 จากตารางที่ 6 พบว่า  ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร  นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนฟิสิกส์เท่ากับ  14.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.79 หลังการทดลองใช้หลักสูตร  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

เท่ากับ  22.77  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.55 ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (t = 10.83) แสดงว่า  นักเรียน

ที่ได้รับการสอนตามหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนฟิสิกส์สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะ

การเรียนวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยน�าเสนอในตารางที่ 7  ดังต่อไปนี้

ตารางที่  7 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t  (t- Independent)  ของคะแนนหลังการทดลองใช้หลักสูตร 

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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   จ านวนคน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t p 
กลุ่มทดลอง 30 22.77 4.55 

2.72** .005 
กลุ่มควบคุม 30 19.37 5.12 
 
**P < .01 
 
  จากตาราที่  7.  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใช้หลักสูตรของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมเท่ากับ  22.77  และ  19.37  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.55  และ  5.12  ตามล าดับ  เมื่อน าค่าเฉลี่ย  ไป
ทดสอบค่าที   ( t – test  แบบ  Independent  Sample ) ได้ค่า t  เท่ากับ  2.72  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั่นคือ  ระหว่างนักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ  
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1. หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มุ่งส่งเสริมทั้งความรู้
และทักษะซึ่ งหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 76.33/75.89 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้
หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน          
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน             
ที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ          
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. จากผลการวิจัยหลักสูตรเสริมทักษะการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4                  
มีประสิทธิภาพ 76.33/75.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
คือ 75/75 ที่ตั้งไว้อาจเป็นผลที่สืบเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 5E และได้ศึกษาข้ันตอนในการ

จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้จากต ารา เอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด และน ามาวิเคราะห์
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของนักเรียน 
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ และมีการทดลองใช้กับ
นักเรี ยนที่ ไม่ ใ ช่นักเรี ยนกลุ่ มตั วอย่ างเพื่ อปรับปรุ ง
ข้อบกพร่องต่างๆ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ มตัวอย่าง 
นอกจากนี้วิธีการจดักิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด พัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ศึกษาค้นคว้ าหาความรู้ ด้ วยตนเอง  พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด  การน าความรู้ ม าประยุ กต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ มูลค า 
และอรทัย มูลค า (2545: 136) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยผู้สอนตั้งค าถามกระตุ้นให้
ผู้เรียน             ใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล
จนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการกฎเกณฑ์หรือวิธีการในการ
แก้ปัญหา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ในสภาพการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง

**P < .01

 จากตาราที ่ 7  พบว่า  ค่าเฉลีย่ของคะแนนหลงัการทดลองใช้หลกัสตูรของนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเท่ากบั  
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22.77  และ  19.37  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.55  

แ ล ะ   5 . 1 2   ต า ม ล� า ดั บ   เ มื่ อ น� า ค ่ า เ ฉ ลี่ ย   

ไปทดสอบค่าที (t – test  แบบ  Independent  Sample) 

ได้ค่า t เท่ากบั  2.72  แสดงว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฟิสิกส์

ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั่นคือ  ระหว่างนักเรียน

ที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ

การสอนแบบปกติ 

สรุปผลการวิจัย

 1. หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มุ่งส่งเสริมทั้งความรู้

และทักษะซึ่งหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 76.33/75.89 เป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้

หลกัสตูรเสรมิทกัษะการเรยีนวชิาฟิสกิส์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 4 สูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3.  ผลสัมฤทธ์ิเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน             

ที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัย

ส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

 

อภิปรายผลการวิจัย

 

 1. จากผลการวจิยัหลกัสตูรเสรมิทกัษะการเรยีน

วิชาฟ ิสิกส ์  ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  4   

มีประสิทธิภาพ 76.33/75.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 

75/75 ที่ตั้งไว้อาจเป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาจาก ผู้วิจัยได้ใช้วิธี

การจัดการเรียนรู้แบบ 5E และได้ศึกษาข้ันตอนในการ

จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้จากต�ารา เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และน�ามาวิเคราะห์เพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของนักเรียน ผ่าน

การตรวจสอบจากผู ้เชี่ยวชาญ และมีการทดลองใช้กับ

นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างเพื่อปรับปรุงข้อ

บกพร่องต่างๆ ก่อนน�าไปใช้จรงิกบักลุม่ตวัอย่าง นอกจากนี้

วิธีการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ในแผนการ

จัดการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนลงมือ

ปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเองให้มากทีส่ดุ พฒันาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การน�า

ความรู ้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของสุวิทย์ มูลค�า และอรทัย มูลค�า (2545: 136)  

ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู ้ แบบสืบเสาะหาความรู ้ 

เป็นกระบวนการเรียนรู ้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า

หาความรู ้ โดย ผู ้ สอนตั้ งค� าถามกระตุ ้ น ให ้ ผู ้ เรี ยน  

ใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้ 

หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง  

สรปุเป็นหลกัการกฎเกณฑ์หรอืวธิกีารในการแก้ปัญหา และ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุมปรับปรุง

เปล่ียนแปลงหรือสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมในสภาพการต่างๆ 

ได้อย่างกว้างขวางและเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเองสอดคล้องกับแนวคิด

ของกู๊ด (Good 1973: 303, อ้างถึงใน สัญญารัก ปรางทอง 

2539: 15) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น

เทคนิคหรือกลวิธีเฉพาะประการหนึ่งในการจัดให้เกิดการ

เรียนรู้เนื้อหาบางอย่างโดยกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยาก

เหน็และเสาะแสวงหาความรูโ้ดยการถามค�าถามให้นกัเรยีน

พยายามค้นคว้าหาค�าตอบให้พบด้วยตนเอง และสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

ในมาตรา 22 ที่ก�าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก

ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ และผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของปราโมทย์ นาสารีย์ (2548: 172) ได้ท�าการพัฒนา

หลักสูตรเสริมทักษะการอ ่านภาษาอังกฤษอย ่างมี

วิจารณญาณ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน ส�าหรับ นักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 ผลการพฒันาหลักสูตรพบว่าหลักสตูร

ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 89.74/84.55 ซึง่มปีระสทิธภิาพ

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80 ซึ่งหลักสูตร ที่สร้างขึ้น

สามารถเสริมทักษะการอ่านแก่นักเรียนได้ นอกจากนี้ 

สมภพ สุดแสง (2547: บทคัดย่อ) ได้ท�าวิจัยการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การสาน

กระด้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยมีประสิทธิภาพ 

91.66/85.50 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ และส�าเนยีง วรรณศรี 

(2545: บทคัดย่อ) ได้ท�าวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ เรื่องผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
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เห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า 

หลักสูตรโดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน คือ จุดมุ่งหมาย 

โครงสร้างและเนื้อหา อัตรา เวลาเรียนสภาพแวดล้อมส่ือ

วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ 

ประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ส่วนแผนการสอนกลุ่มการงานและ พื้นฐานอาชีพ เรื่อง 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

91.17/89.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้งไว้ 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้

หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  

ที่ตั้งไว้ แสดงว่า การเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ              

สืบเสาะหาความรู้ท�าให้นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

เป ็น รูปแบบวิ ธี การจัดการ เรี ยนรู ้ รู ปแบบหนึ่ งที่ มี

ประสิทธิภาพเริ่มตั้ งแต ่ขั้นตอนปลุกเร ้าความสนใจ  

(Engagement) ท่ีเป็นข้ันการน�าเข้าสู่บทเรียนซ่ึงครูผู้สอน

ได้ใช้วิธีการที่หลากหลายมาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้าง

ค�าถามก�าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ขั้นส�ารวจและแสวงหา

ค�าตอบ (Exploration) ขั้นนี้จะเน้นการน�าประเด็นหรือ

ค�าถาม ที่สนใจมาศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดเพื่อการก�าหนด

แนวทางในการค้นคว้าหาค�าตอบ ตั้งสมมติฐาน และลงมือ

ปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศท่ีจะน�าไปสู  ่

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) โดยขั้นน้ีเม่ือ

นกัเรยีนได้รบัข้อมลูอย่างเพยีงพอจากการส�ารวจตรวจสอบ

แล้วจงึน�าข้อมลูข้อสนเทศทีไ่ด้มาวเิคราะห์ แปลผล สรปุผล 

และน�าเสนอ ผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆ จากนั้นจะเป็น 

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน�าความรู้ที่สร้าง

ขึ้นไปเชื่อมโยงกับแนวคิดท่ีได้จากการน�าความรู้เดิมหรือ

แนวคดิทีไ่ด้ค้นคว้าเพิม่เตมิ หรอืน�าแบบจ�าลองหรอืข้อสรปุ

ที่ได้ไปอธิบายสถานการณ์ หรือเหตุการณ์อื่นๆ และ 

ขั้นสุดท้ายคือขั้นตอนการประเมิน (Evaluation) เป็นการ

ประเมินการเรียนรู ้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียน  

มีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมาก น้อยเพียงใด จากขั้นนี้

จะน�าไปสู่ การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ ดังนั้น

จากการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นล�าดับข้ันตอนและต่อเนื่อง

ทั้ง 5 ขั้น จะเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา

ศักยภาพด้านสติปัญญาของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเป็น 

นักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และ การประเมินค่าซึ่งเป็น

ทักษะที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้ นักเรียนสามารถ

ค้นพบตัวเองท�าให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนรู้

แบบท่องจ�า ช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนรู้วิธีค้นหาความรู้ 

ทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จดจ�าความรู้ได้นานและ

สามารถถ่ายโยงความรู้ได้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึด

นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ ท�าให้การเรียนมีความหมายเป็นการ

เรียนที่มีชีวิตชีวาพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ได้ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ มูลค�า

และอรทัย มูลค�า (2545: 57) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน

แบบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นการสอนทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนได้ค้นคว้า

หาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ครูเป็นผู้คอยให้ค�า

แนะน�าช่วยเหลอืและใช้ค�าถามกระตุน้ให้นกัเรยีนได้ค้นพบ

ปัญหา ตัง้สมมตฐิาน ออกแบบ การทดลอง และลงมอืปฏบิตัิ

การทดลองตลอดจนสรุปเป็นความรู้ใหม่ไปใช้ในการแก้

ปัญหาต่างๆ เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 

สอดคล้องกับแนวคิดของชาตรี เกิดธรรม (2545: 36)  

ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นรูป

แบบการสอนที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีระบบโดยค�านึงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งต ้องมีหลักฐาน

สนบัสนนุวธินีีเ้ป็นวธิทีีใ่ห้ นกัเรยีนพจิารณาเหตผุล สามารถ

ใช้ค�าถามทีถ่กูต้องและคล่องแคล่วสามารถสร้างและทดสอบ

สมมติฐาน ด้วยการทดลอง และตีความหมายจากการ

ทดลองด้วยตนเอง โดยไม่ขึ้นอยู ่กับค�าอธิบายของครู  

เป็นวิธีการที่ช่วยให้การเรียนมีระเบียบวิธีแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง นอกจากนีผู้้วจิยัยงัได้ออกแบบชุดฝึกทกัษะการเรยีน

ฟิสกิส์ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของนกัเรยีนซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

โดยแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น ได้ผ่านขั้นตอนอย่างมีระบบ

และวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตร

และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเรยีนการสอน ก�าหนด

จุดมุ่งหมายในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะและศึกษางาน

วจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแบบฝึกเสรมิทกัษะ และน�าแบบฝึกเสรมิ

ทักษะที่สร้างขึ้นไปใช้โดยเรียงล�าดับจากง่ายไปยาก เนื้อหา

มีความต่อเนื่อง นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจึง

ท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ พรหมเล็ก (2547: 

บทคดัย่อ) ได้ท�าการศกึษาเรือ่งพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา

สาระเศรษฐศาสตร์ ส�าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ

สาระเศรษฐศาสตร์ ก่อนและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ปีย์วรา คล้ายหนองสรวง (2550: 144) ได้ท�าการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ชุมชนเสลภูมิ ส�าหรับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ

ชุมชนเสลภูมิ ก่อนและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  ผลสัมฤทธ์ิเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน                

ที่ได้รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในการออกแบบแผนการจดัการ

เรียนรู้นั้นผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

5E ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยมกีารสอดแทรกการ

ใช้ชุดฝึกทักษะที่มีการออกแบบอย่างเป็นระบบผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า

หาความรูด้้วยตนเอง มกีารจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นล�าดบัขัน้

ตอนและต่อเนื่องทั้ง 5 ขั้น จะเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ 

ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาของนักเรียน ช่วยให้

นกัเรียนเป็นนกัคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์และการประเมนิ

ค่าซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้ นักเรียน

สามารถค้นพบตวัเองท�าให้เกดิแรงจงูใจภายในมากกว่าการ

เรียนรูแ้บบท่องจ�า ช่วยฝึกทกัษะให้นกัเรยีนรูว้ธิค้ีนหาความ

รู้ ทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จดจ�าความรู้ได้นานและ

สามารถถ่ายโยงความรู้ได้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึด

นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม การเรียนรู้ ท�าให้การเรียนมีความหมายเป็นการ

เรียนที่มีชีวิตชีวาพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

ได้ประสบการณ์ตรงเนื่องจากชุดฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ได้ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เลือกเนื้อหาที่มี

ความเหมาะสมไม่ยากและไม่ง่ายเกนิไป มกีารเสรมิแรง และ

เน้นให้ผูเ้รียนได้มกีารฝึกกระท�าซ�า้ๆ บ่อยๆ มกีจิกรรม หลาก

หลายรูปแบบท�าให้นกัเรยีนฝึกจนเกดิความช�านาญ สามารถ

เขียนและอ่านค�าได้ถูกต้องรวมท้ังสามารถใช้ค�าได้ถูกความ

หมาย ท�าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายสอดคล้องแนวคิดของกับ

สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2522: 52-62) 

ที่ได้แนะน�าหลักจิตวิทยาท่ีควรน�ามาใช้แบบฝึกทักษะสรุป

ได้ว่า ครูต้องค�านึงถึงนักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความถนัด

ความสามารถและความสนใจแตกต่างกัน ควรพิจารณาถึง

ความเหมาะสมไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปควรมีการคละกัน

หลายแบบ จัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูด 

ความสนใจ ท�าให้นักเรียนประสบผลส�าเร็จในการท�าแบบ

ฝึก ควรสัน้ๆ จะช่วยให้ผูเ้รยีนไม่เบือ่หน่าย และแนวคดิของ

พรรณี ชูทัย (2522: 192-195) ที่กล่าวถึงการน�าหลัก

จิตวิทยาการศึกษามาใช้ในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะว่า

ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกทันทีหลังจากการสาธิต และสิ่งที่ต้อง

ค�านงึถึงกค็อื การท�าซ�้าและการเสรมิแรง ควรให้โอกาสเด็ก

ได้ฝึกซ�้าๆ และควรให้ได้รับการเสริมแรงอย่างทั่วถึง และ

แนวคิดของอัญชัญ อินค�า (2536: 45) ที่กล่าวถึง แบบฝึก

เสริมทักษะที่ดีต้องใช้หลักจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียน สิ่งที่ฝึกแต่ละครั้ง ควรเป็นแบบฝึกสั้นๆ และ

เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ และที่ส�าคัญต้องกระตุ้นให้เด็กสนใจที่

จะฝึก

 ด ้วยเหตุผลทั้งหมดดังกล่าวทั้งหมดข้างต ้น  

จึงกล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนที่ได้

รับการสอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์

สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. ครูผู ้สอนและผู ้บริหารสถานศึกษา ควร

สนับสนุนให้มีการน�าเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะ          

การเรยีนวชิาฟิสกิส์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ท่ี

ผู ้วิจัยสร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ

แต่ละสถานศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนวชิา

ฟิสิกส์ให้สูงขึ้น

 2. ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องในการพฒันาคณุภาพการศกึษาควรสนบัสนนุให้มี

การจัดท�าเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์

 3. ควรพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ ส�าหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนในระดับชั้นนั้นๆ มีความรู้และทักษะในการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม

 4. ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรยีนการสอนเพือ่เสรมิทกัษะของนกัเรยีนในกลุม่สาระอืน่ๆ

 5. ควรวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใช้หลักสูตร

เสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์กับวิธีการสอนอื่นๆ

 6. ควรวจิยัเกีย่วกบัเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการ

สอนโดยใช้หลักสูตรเสริมทักษะการเรียนวิชาฟิสิกส์

กิตติกรรมประกาศ
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