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การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้อย่ างมีบริบท เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เพื่อพัฒนาความ
เข้ าใจมโนทัศน์ และความสามารถในการประยุกต์ ใช้ ความรู้ในชีวิตประจําวัน สําหรั บนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
The development of context-based learning activity in projectile motion to develop the
conceptual understanding and ability to apply knowledge in daily lives for student in
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ในครั ง้ นี ม้ ี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ 1) พัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อย่ างมี บ ริ บ ทวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ รื่ อ งการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 2) พัฒนาความเข้ าใจมโนทัศน์ และ 3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ ใน
ชีวิตประจําวัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน
23 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง
เครื่ องมือวิจัยได้ แก่ แบบวัดความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ องการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ แบบบันทึกสะท้ อนการ
เรี ย นรู้ แบบสัง เกตความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ ในชี วิ ต ประจํ า วัน และแบบประเมิ น ผลงาน
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บท นักเรี ยนมีความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ องการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพิ่มขึ ้นเป็ นค่าเฉลี่ยร้ อยละ 13.36 สามารถอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่เกิดขึ ้น
ในชีวิตประจําวันได้ และสร้ างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับหลักการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

คําสําคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างมีบริบท, ความเข้ าใจมโนทัศน์, ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ในชีวิตประจําวัน

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to develop the context-based learning activity in
projectile motion, 2) to develop the conceptual understanding, and 3) ability to apply knowledge in
daily lives. The sample group obtained by purposive sampling was 23 students during the first
semester of the 2012 academic year. One group pretest – posttest was used as a research design
in study. The research instruments included a projectile motion concept test, student’s reflection
journals writing, student behavior observations forms and student work evaluation forms. The results
of revealed that 13.36% of students who learned through context-based learning activities developed
their conceptual understanding in projectile motion. They could explain about the projectile motions in
their daily lives and could develop a project base on their understanding in projectile motion.
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บทนํา

ความรู้ วิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยต่อการพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย์ในด้ านต่าง ๆ อย่างเช่น การคิด
เป็ นเหตุเป็ นผล การคิดสร้ างสรรค์ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ซึง่ เกี่ยวข้ องต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรา
เป็ นอย่างมากและถือได้ ว่าเป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ การพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ควรเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ วิทยาศาสตร์ กบั เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเข้ าใจ สามารถระบุปัญหา วางแผนการแก้ ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าให้ บคุ คลอื่นฟั ง นําความรู้ กระบวนการวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนิน
ชี วิ ต ประจํ า วั น และสามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งสร้ างสรรค์ (สํ า นั ก งานการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,2551:1,8-9) สิ่ ง ที่ สํ า คัญ ต่ อ การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ
ความสามารถทางด้ านสติ ปั ญ ญาของผู้เรี ย น กระบวนการแสวงหาความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ และความเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยที่ผ้ เู รี ยนสามารถนําความรู้ วิทยาศาสตร์ ไปใช้ ในบริ บทหรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันได้ (สุนีย์ และคณะ, 2551: 12-15) จากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั
ต่างๆ วิชาฟิ สิกส์ เรื่ องการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ พบว่า ผู้เรี ยนไม่สามารถผ่านผลการเรี ยนรู้ ที่ คาดหวังที่
กําหนดไว้ เนื่องจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ การบรรยายผู้เรี ยนทังชั
้ น้ พร้ อม ๆ กันนัน้ ผู้เรี ยนแต่ละคนมี
ความสามารถที่แตกต่างกันทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนบางส่วนเรี ยนช้ าไม่ทันเพื่ อน ๆ และขาดความเข้ าใจหลักการพืน้ ฐาน
ส่งผลต่อการสร้ างมโนทัศน์ ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการศึกษาหาความรู้ อย่างเป็ นขัน้ ตอน (อภิเษก, 2550;
Makhafula, 2005) และเกิดความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อน (Dilber et al., 2009) มีความคิดเห็นต่อวิชาฟิ สิกส์เป็ น
เรื่ องที่ยากต่อการทําความเข้ าใจ และกิจกรรมการเรี ยนการสอนมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนท่องจําสูตรเพื่อนําไปใช้ แก้ โจทย์
ปั ญหาทําให้ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า (อะริ เดช, 2550) ผู้เรี ยนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีและไม่สนใจในการ
เรี ยน สามารถจดจําความรู้ ที่สําคัญได้ เพียงบางส่วน และไม่เห็นความสําคัญต่อการนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชี วิต ประจํ าวัน เพราะการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนขาดการเชื่ อมโยงเนื อ้ หาและความสัม พัน ธ์ ร ะหว่าง
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน ทําให้ ผ้ ูเรี ยนไม่สามารถประยุกต์หลักการทางฟิ สิกส์มาอธิ บายเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้นได้ (นงลักษณ์ , 2552; Ergin et al., 2008) กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ วิธีการเขียน อ่าน และแก้
โจทย์ ปัญหา ทําให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่อนและไม่สนใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน (Lancor,
2009) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ อย่ างมีบริ บท (Context-Based Learning:CBL) โดยใช้ สภาพแวดล้ อมหรื อ
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้ องกับผู้เรี ยน (ทัศตริ น เครื อทอง, 2553; Tessmer and Richey,1997;
Lye et al.,2002) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามหลักการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ส่งเสริ มผู้เรี ยนต่อการศึกษา
ค้ นคว้ าและสร้ างความรู้ ด้ วยตัวเองจากการนําสภาพแวดล้ อมหรื อเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในชี วิตประจําวันที่ เกี่ยวกับ
หลักการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มาเป็ นบริ บทในการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาความเข้ าใจมโนทัศน์ และความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ ความรู้ ในชีวิตประจําวันของผู้เรี ยน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บทวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สําหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อพัฒนาความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
อย่างมีบริ บท
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ ในชีวิตประจําวัน เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บท

วิธีการศึกษา
ผู้วิจยั ดําเนินงานตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. นักเรี ยนทํ าแบบวัด ความเข้ าใจมโนทัศ น์ ก่อนเรี ยนเรื่ องการเคลื่ อนที่ แบบโพรเจกไทล์ เป็ นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลา 1 ชัว่ โมง ซึ่ง มี ค่า ความตรงเชิ ง เนื อ้ หาอยู่ร ะหว่า ง 0.60 – 1.00
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.00 – 0.73 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ความเข้ าใจ มโน
ทัศน์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ตามผลการเรี ยนรู้ 8 ข้ อ นําเสนอข้ อมูลเป็ นค่าร้ อยละ
2. ผู้วิจยั ชี ้แจงรู ปแบบของกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยการเรี ยนรู้
อย่างมีบริ บทตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4 แผน โดยแต่ละแผนใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 3
ชัว่ โมง รวมทังหมดจํ
้
านวน 12 ชัว่ โมงและมอบหมายให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างสรค์ผลงานเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้ านใหม่เจริ ญผลพิทยาคม จํานวน 23 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง
3. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนทัง้ หมดจํานวน 23 คน เป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยจัดกลุ่มคะแนนของ
นักเรี ยนเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มตํ่า นักเรี ยนแต่ละกลุ่มประกอบด้ วยนักเรี ยนที่ มี
ความสามารถแตกต่างกันอยู่ภายในกลุม่
4. นักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยการเรี ยนรู้ อย่างมี
บริ บทตาม ซึง่ มี 4 ขันตอน
้
คือ 1) การอภิปรายบริ บทที่กําหนด 2) การวางแผน และการลงมือปฏิบตั ิ 3) การ
เรี ยนรู้ แนวคิดที่สําคัญ และ 4) การนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ โดยให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนแบบบันทึกสะท้ อน
การเรี ยนรู้ ตามขันตอนการเรี
้
ยนรู้ อย่างมีบริ บท 4 ขันตอน
้
ใช้ แบบสังเกตความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ ใน
ชี วิต ประจํ าวัน โดยกํ าหนดประเด็นการสัง เกตและบัน ทึกข้ อเท็จ จริ งและความเห็ น ของผู้วิจัย พร้ อมกับ การ
ถ่ายภาพวีดีโอ และแบบประเมินผลงาน โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) แปลความหมายของ
ช่วงคะแนนให้ เป็ นระดับคุณภาพ เพื่อศึกษาความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ ในชีวิตประจําวัน เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีความคิดเห็นต่อแบบบันทึกสะท้ อนการเรี ยนรู้ แบบสังเกตความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ ในชีวิตประจําวัน และแบบประเมินผลงาน ระดับความเหมาะสมมากที่สดุ
5. นักเรี ยนทําแบบวัดความเข้ าใจมโนทัศน์หลังเรี ยนเรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็ นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลื อก จํ านวน 20 ข้ อ ใช้ เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็ นแบบวัด ความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ องการ
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เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ชดุ เดียวกันกับแบบวัดความเข้ าใจมโนทัศน์ก่อนเรี ยน นําเสนอข้ อมูลเป็ นค่าร้ อยละ
6. ประเมินผลงานของนักเรี ยนแต่ละกลุม่ หลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เสร็ จสิ ้นเป็ นระยะเวลา 1
สัปดาห์ ด้ วยแบบประเมินผลงาน โดยนักเรี ยนแต่ละกลุม่ นําเสนอผลงานใช้ เวลากลุม่ ละ 5-10 นาที

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บทเรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของนักเรี ยน ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อศึกษาความเข้ าใจมโนทัศน์และความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ ในชีวิตประจําวัน
ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้
1. นักเรี ยนมีความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ก่อนเรี ยนมีคา่ เฉลี่ยร้ อยละ 35.14
หลังจากจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บทนักเรี ยนมีความเข้ าใจมโนทัศน์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้ อยละ 48.50 โดยมี
ความเข้ าใจมโนทัศน์เพิ่มขึ ้นค่าเฉลี่ยร้ อยละ 13.36 และจากการวิเคราะห์ความเข้ าใจมโนทัศน์เรื่ อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์เป็ นรายข้ อพบว่า นักเรี ยนมีความเข้ าใจมโนทัศน์เพิ่มขึ ้นทุกข้ อ แสดงว่าสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นใน
ชีวิตประจําวันหรื อสภาพแวดล้ อมที่นกั เรี ยนเคยพบในชีวิตประจําวันมีส่วนช่วยส่งเสริ มต่อการพัฒนาความเข้ าใจ
มโนทัศน์เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงความเข้ าใจมโนทัศน์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บท
ร้ อยละความเข้ าใจมโนทัศน์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก่ อนเรี ยน
หลังเรี ยน

ผลการเรี ยนรู้
1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่เกิดขึ ้นใน
ชีวิตประจําวัน
2. อธิบายความสัมพันธ์เวลาของการเคลื่อนที่ในแนวระดับ
และในแนวดิ่ง
3. วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ก ารเคลื่ อ นที่ ใ นแนวระดับ และการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
4. เข้ าใจความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ในแนวระดับและการเคลื่อนที่
ในแนวดิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ทํ า ให้ วั ต ถุ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ นแบบวิ ถี โ ค้ ง ดั ง
ความสัมพันธ์ของกราฟพาราโบลา
5. คํ า นวณปริ ม าณการกระจัด ความเร็ ว และหาทิ ศ ทางการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
6. สามารถนํ าความรู้ เกี่ ยวกับตรี โกณมิ ติไ ปประยุกต์ ใช้ ศึกษา
เกี่ ย วกับ การกระจัด ความเร็ วและหาทิ ศ ทางการเคลื่ อนที่ แ บบ
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100.00

43.48
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78.26

25.00
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ร้ อยละความเข้ าใจมโนทัศน์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก่ อนเรี ยน
หลังเรี ยน

ผลการเรี ยนรู้
โพรเจกไทล์
7. เข้ าใจความสัมพันธ์ของความเร็ วต้ น มุม การกระจัดของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
8. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน
รวมเฉลี่ย

20.65

44.56

13.04

16.30

35.14

48.50

2. นักเรี ยนสามารถนําความรู้ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน จาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บท โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม กําหนดให้ S แทนนักเรี ยน และตาม
ด้ วยเลขที่ ส่วนครู กําหนดให้ เป็ น T ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะทํากิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้ ข้อมูลจากการถ่ายภาพวีดีโอแล้ วนํามาวิเคราะห์ จากการเขียนแบบบันทึกสะท้ อนการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
แต่ละกลุ่มและแบบประเมินผลงาน พบว่า นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสามารถอภิปรายผลได้ ว่ามวลของลูกตะกร้ อกับ
มวลลูกบาสเกตบอล มวลลูกปิ งปองกับมวลก้ อนหิน ไม่มีผลต่อเวลาในการเคลื่อนที่ในแนวระดับแบบวิถีโค้ ง
และการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง เพราะวัตถุทงหมดเคลื
ั้
่อนที่ภายใต้ แรงโน้ มถ่วงของโลก ทําให้ เวลาการตกของวัตถุใช้
เวลาเท่ากัน นําความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ กบั การเล่นกีฬาเปตอง นักเรี ยนจํานวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 สามารถโยนลูกเปตองได้ ตรงเป้าหมาย นักเรี ยนกลุ่มที่ 1 อภิปรายผลการเคลื่อนที่ของ
ลูกเปตองเป็ นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีการเคลื่อนที่ทงในแนวระดั
ั้
บและในแนวดิ่งพร้ อมกัน จัดกิจกรรมให้
นักเรี ยนตีลกู ขนไก่ลงตะกร้ า นักเรี ยนจํานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 5 สามารถตีลกู ขนไก่ลงตะกร้ า
ได้ กลุ่มละ 1 ครั ง้ นักเรี ยนทัง้ หมด 5 กลุ่ม อภิ ปรายการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่เกิ ดขึน้ ทัง้ ในแนวระดับและใน
แนวดิ่งพร้ อมๆ กัน ทําให้ เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึง่ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ วในแนวระดับและความเร็ ว
ในแนวดิ่ง นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสามารถอภิปรายการยิง จรวดขวดนํ ้าที่มมุ 30 องศา 45 องศาและมุม 60 องศา
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ องมุม และความเร็ วต้ นที่ยิงจรวดขวดนํ ้า ดังต่อไปนี ้
“ S-2 : มุมที่ยิงจรวดขวดนํ ้าได้ ไกลที่สดุ คือมุม 45 องศาใช่หรื อเปล่า
S-1 : ใช่ กลุม่ ของเรายิงที่มมุ 45 องศา ได้ ไกลที่สดุ เช่นเดียวกัน
S-13 : กลุม่ ของเรามุมที่ยิงจรวดได้ ไกลที่สดุ คือ 60 องศา ซึง่ มันขัดแย้ งกับกลุม่ อื่น ๆ
แต่ยิงจรวดที่มมุ 60 องศา และ 30 องศา จรวดเคลื่อนที่ในแนวระดับได้ ใกล้ เคียงกัน
S-9 : การกระจัดในแนวระดับของจรวดขวดนํ ้าที่มมุ 30 องศา
และมุม 60 องศา มีคา่ แตกต่างกันมาก
S-13 : แต่กลุม่ ของเราการกระจัดในแนวระดับของจรวดขวดนํ ้าที่มมุ 30 องศา
และมุมที่ 60 องศา มีคา่ ใกล้ เคียงกัน ”
จากกิจกรรมการชูดลูกบาสเกตบอล นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของแรงใน การชูด
ความเร็ วต้ น มุมและการกระจัดในแนวระดับของลูกบาสเกตบอลลงห่วงได้ อย่างแม่นยํานักเรี ยนแต่ละกลุ่มสามารถ
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สร้ างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 60 % ทุก
กลุม่ และอยู่ในระดับดีขึ ้นไป

อภิปรายผล
นักเรี ยนมีความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ อง การเคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์เพิ่มขึ ้นหลังจากจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
อย่ างมี บ ริ บ ทนัก เรี ย นมี ค วามเข้ าใจมโนทัศ น์ คิ ด เป็ นค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ 13.36 ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ
Finkelstein (2005) ศึกษาบริ บทในการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ เรื่ อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของนักศึกษาสาขาฟิ สิกส์ที่เรี ยน
ระดับ มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าพบว่า นัก ศึก ษาสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ส ามารถพัฒ นาความเข้ าใจ
วิเคราะห์และการแก้ ไขปั ญหาของการปฏิบตั ิงาน ส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์และเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่เหมาะสมในการส่งเสริ มการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Enghag et al. (2007) ศึกษา
ความเข้ าใจของผู้เรี ยนต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจําวันและสามารถเชื่อมโยงความรู้ เกี่ยวกับฟิ สิกส์ จัด
กิจกรรมการแก้ ปัญหาที่เกิดจากบริ บท (Context Rich Problem: CRP) พบว่า สามารถพัฒนาความรู้ ทางฟิ สิกส์ที่
เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน กระบวนการทํางานกลุ่มมีผลต่อการร่ วมมือกันแก้ ปัญหา และมีส่วนช่วยพัฒนาความ
เข้ าใจฟิ สิกส์ดีขึ ้น
นักเรี ยนสามารถอภิ ปรายเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
Tessmer and Richey (1997:103-104) ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ งและสามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ ปั ญ หาที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งต่อ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ประจํ าวัน และสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ
Williams et al. (2007: 116) ผู้เรี ยนสามารถกําหนดสมมติฐาน วางแนวทางและคิดวางแผนในการศึกษา
ค้ นคว้ า สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Whitelegg
and Edwards (2001) ศึกษาการปฏิบตั ิการทดลองวิชาฟิ สิกส์โดยใช้ บริ บทที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง นักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ เนื อ้ หาวิชาฟิ สิกส์และสามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ บริ บทที่ไม่ค้ ุนเคย มีทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชา
ฟิ สิกส์ จากการดําเนินมอบหมายให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสร้ างสรรค์ผลงานหรื อสิ่งประดิษฐ์ นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
สร้ างสรรค์ผลงานได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 60 % ทุกกลุม่ อยู่ในระดับดีขึ ้นไป แสดงว่านักเรี ยนแต่ละกลุม่
สามารถนําความรู้ ของหลักการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มาประยุกต์ใช้ สร้ างสรรค์ผลงานและอภิปรายความรู้ ใน
ชีวิตประจําวันที่เกิดขึ ้น ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนใช้ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินชีวิตประจําวัน
ซึง่ มีแนวคิดสอดคล้ องของ Thorndike เกี่ยวกับความสามารถทางด้ านจักรกล (Mechanical) ในการสร้ างสิ่งของ
ต่าง ๆ เป็ นสิ่งประดิษฐ์ ใหม่หรื อมีความเข้ าใจกลไกและโครงสร้ างของวัตถุ ต่าง ๆ (อารี , 2551:112) และ
สอดคล้ องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 7-9) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ มีสว่ นร่ วมต่อกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรี ยน”

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย

นักเรี ยนมีความเข้ าใจมโนทัศน์ เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพิ่มขึน้ แสดงว่าการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ อย่างมีบริ บทส่งเสริ มนักเรี ยนเกิดความเข้ าใจลักษณะการเคลื่อนแบบโพรเจกไทล์ และสามารถนําความรู้
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ไปประยุกต์ใช้ ในการอธิ บายเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจําวันและสร้ างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับหลักการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ข้ อเสนอแนะ

1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีบริ บทให้ กับนักเรี ยนก่อนที่จะดําเนินการวิจัยเพราะนักเรี ยนจะได้ เกิด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ และสามารถดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สํารวจกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ หลักสูตร
ของโรงเรี ยน วิเคราะห์และจัดลําดับขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ปรับให้ เหมาะสมต่อนักเรี ยน
3. พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนที่เป็ นรู ปธรรม และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจําวัน
ให้ กบั นักเรี ยนได้ เข้ าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์
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