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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบทวิชาฟิสิกส์เร่ืองการ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  2) พัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์และ 3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ใน

ชีวิตประจําวนั  กลุ่มตวัอย่าง คือ  นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555  จํานวน 

23 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลงั  

เคร่ืองมือวิจัยได้แก่  แบบวัดความเข้าใจมโนทัศน์เร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  แบบบันทึกสะท้อนการ

เรียนรู้  แบบสังเกตความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวัน  และแบบประเมินผลงาน  

ผลการวิจัยพบว่า หลงัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบท  นักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์เร่ืองการ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์เพ่ิมขึน้เป็นคา่เฉลี่ยร้อยละ 13.36 สามารถอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ท่ีเกิดขึน้

ในชีวิตประจําวนัได้  และสร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

คาํสาํคัญ : การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีบริบท, ความเข้าใจมโนทศัน์, ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวนั 

 

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 

 ความรู้วิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยต่อการพฒันากระบวนการคิดของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น การคิด

เป็นเหตเุป็นผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์  ซึง่เก่ียวข้องต่อการดําเนินชีวิตประจําวนัของคนเรา

เป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  การพฒันากิจกรรมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเช่ือมโยงความสมัพันธ์ระหว่างความรู้วิทยาศาสตร์กบัเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ  

เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ  สามารถระบุปัญหา  วางแผนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  สื่อสาร

ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าให้บคุคลอ่ืนฟัง  นําความรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  และสามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ (สํานักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,2551:1,8-9) สิ่งท่ีสําคัญต่อการพัฒนาผู้ เ รียนให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือ  

ความสามารถทางด้านสติปัญญาของผู้ เรียน  กระบวนการแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์ และความเข้าใจ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยท่ีผู้ เรียนสามารถนําความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในบริบทหรือ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัได้ (สนีุย์ และคณะ, 2551: 12-15)  จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั

ต่างๆ  วิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์พบว่า  ผู้ เรียนไม่สามารถผ่านผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ี

กําหนดไว้  เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การบรรยายผู้ เรียนทัง้ชัน้พร้อม ๆ กนันัน้  ผู้ เรียนแตล่ะคนมี

ความสามารถท่ีแตกต่างกันทําให้ผู้ เรียนบางส่วนเรียนช้าไม่ทันเพ่ือน ๆ และขาดความเข้าใจหลักการพืน้ฐาน

ส่งผลต่อการสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นขัน้ตอน (อภิเษก, 2550; 

Makhafula, 2005) และเกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน (Dilber et al., 2009) มีความคิดเห็นต่อวิชาฟิสิกส์เป็น

เร่ืองท่ียากตอ่การทําความเข้าใจ  และกิจกรรมการเรียนการสอนมุง่เน้นให้ผู้ เรียนท่องจําสตูรเพ่ือนําไปใช้แก้โจทย์

ปัญหาทําให้มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา (อะริเดช, 2550)  ผู้ เรียนเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีและไม่สนใจในการ

เรียน  สามารถจดจําความรู้ท่ีสําคญัได้เพียงบางส่วน และไม่เห็นความสําคญัต่อการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน  เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาดการเช่ือมโยงเนือ้หาและความสัมพันธ์ระหว่าง

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั ทําให้ผู้ เรียนไม่สามารถประยุกต์หลกัการทางฟิสิกส์มาอธิบายเหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้ได้  (นงลกัษณ์, 2552; Ergin et al., 2008)  กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเขียน อ่าน และแก้

โจทย์ปัญหา  ทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนและไม่สนใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน (Lancor, 

2009) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบท (Context-Based Learning:CBL)  โดยใช้สภาพแวดล้อมหรือ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน (ทศัตริน เครือทอง, 2553; Tessmer and Richey,1997; 

Lye et al.,2002)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  ส่งเสริมผู้ เรียนต่อการศกึษา

ค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตัวเองจากการนําสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวกับ

หลกัการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์มาเป็นบริบทในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์และความสามารถใน

การประยกุต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวนัของผู้ เรียน         
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบทวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ สําหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4         

 2.  เพ่ือพฒันาความเข้าใจมโนทศัน์  เร่ือง  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้

อย่างมีบริบท              

 3.  เพ่ือพฒันาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวนั เร่ือง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบท 

 

วิธีการศึกษา 

 ผู้ วิจยัดําเนินงานตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้        

 1.  นักเรียนทําแบบวัดความเข้าใจมโนทัศน์ก่อนเรียนเร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ เป็นแบบ

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1  ชัว่โมง   ซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง  0.60 – 1.00    

คา่อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหวา่ง 0.00 – 0.73  และคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84  วิเคราะห์ความเข้าใจ      มโน

ทศัน์การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ตามผลการเรียนรู้ 8 ข้อ  นําเสนอข้อมลูเป็นคา่ร้อยละ 

 2.  ผู้ วิจยัชีแ้จงรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  โดยการเรียนรู้

อย่างมีบริบทตามแผนการจัดการเรียนรู้  4  แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 

ชัว่โมง  รวมทัง้หมดจํานวน  12  ชัว่โมงและมอบหมายให้ผู้ เรียนสร้างสรค์ผลงานเก่ียวกบัหลกัการเคลื่อนท่ีแบบ

โพรเจกไทล์เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  จํานวน 23 คน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2555  โดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง  

 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนทัง้หมดจํานวน 23 คน เป็น 5 กลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน  โดยจัดกลุ่มคะแนนของ

นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มสูง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มต่ํา  นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนท่ีมี

ความสามารถแตกตา่งกนัอยู่ภายในกลุม่                     

 4.  นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ โดยการเรียนรู้อย่างมี

บริบทตาม  ซึง่มี 4 ขัน้ตอน  คือ 1)  การอภิปรายบริบทท่ีกําหนด 2) การวางแผน และการลงมือปฏิบติั  3) การ

เรียนรู้แนวคิดท่ีสําคญั และ 4) การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้  โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแบบบนัทึกสะท้อน

การเรียนรู้ตามขัน้ตอนการเรียนรู้อย่างมีบริบท 4 ขัน้ตอน ใช้แบบสงัเกตความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ใน

ชีวิตประจําวัน  โดยกําหนดประเด็นการสังเกตและบันทึกข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ วิจัยพร้อมกับการ

ถ่ายภาพวีดีโอ และแบบประเมินผลงาน โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubrics) แปลความหมายของ

ช่วงคะแนนให้เป็นระดบัคณุภาพ เพ่ือศกึษาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวนั  เสนอต่อ

ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน มีความคิดเห็นตอ่แบบบนัทึกสะท้อนการเรียนรู้  แบบสงัเกตความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ในชีวิตประจําวนั  และแบบประเมินผลงาน ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ     

5.  นกัเรียนทําแบบวดัความเข้าใจมโนทศัน์หลงัเรียนเร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ เป็นแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  ซึ่งเป็นแบบวัดความเข้าใจมโนทัศน์  เร่ืองการ
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เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ชดุเดียวกนักบัแบบวดัความเข้าใจมโนทศัน์ก่อนเรียน  นําเสนอข้อมลูเป็นคา่ร้อยละ 

   

 6.  ประเมินผลงานของนกัเรียนแตล่ะกลุม่หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิน้เป็นระยะเวลา    1 

สปัดาห์  ด้วยแบบประเมินผลงาน  โดยนกัเรียนแตล่ะกลุม่นําเสนอผลงานใช้เวลากลุม่ละ 5-10 นาที   

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบทเร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ของนักเรียน ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4  เพ่ือศกึษาความเข้าใจมโนทศัน์และความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจําวนั  

ผลการวิจยัมีดงัตอ่ไปนี ้          

1. นกัเรียนมีความเข้าใจมโนทศัน์ เร่ือง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  ก่อนเรียนมีคา่เฉลี่ยร้อยละ 35.14 

หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบทนกัเรียนมีความเข้าใจมโนทศัน์คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.50 โดยมี

ความเข้าใจมโนทศัน์เพ่ิมขึน้คา่เฉลี่ยร้อยละ 13.36 และจากการวิเคราะห์ความเข้าใจมโนทศัน์เร่ือง การเคลื่อนท่ี

แบบโพรเจกไทล์เป็นรายข้อพบวา่  นกัเรียนมีความเข้าใจมโนทศัน์เพ่ิมขึน้ทุกข้อ  แสดงว่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

ชีวิตประจําวนัหรือสภาพแวดล้อมท่ีนกัเรียนเคยพบในชีวิตประจําวนัมีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการพฒันาความเข้าใจ

มโนทศัน์เร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  (ตาราง 1)  

ตาราง 1  แสดงความเข้าใจมโนทศัน์การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4   

    ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการเรียนรู้อย่างมีบริบท 

 

ผลการเรียนรู้ 

ร้อยละความเข้าใจมโนทศัน์   

การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

1.  อธิบายลกัษณะการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ท่ีเกิดขึน้ใน

ชีวิตประจําวนั 
91.30 100.00 

2.  อธิบายความสมัพนัธ์เวลาของการเคลื่อนท่ีในแนวระดบั 

และในแนวด่ิง 
43.48 47.83 

3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์การเคลื่อนท่ีในแนวระดับและการ

เคลื่อนท่ีในแนวด่ิง 
46.38 78.26 

4.  เข้าใจความสมัพนัธ์การเคลื่อนท่ีในแนวระดบัและการเคลื่อนท่ี

ในแนวด่ิงท่ีเกิดขึน้   ทําให้วัตถุเคลื่อนท่ีเป็นแบบวิถีโค้ง  ดัง

ความสมัพนัธ์ของกราฟพาราโบลา 

25.00 42.39 

5.  คํานวณปริมาณการกระจัด  ความเร็วและหาทิศทางการ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
6.52 10.87 

6.  สามารถนําความรู้เก่ียวกับตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้  ศึกษา

เก่ียวกับการกระจัด  ความเร็วและหาทิศทางการเคลื่อนท่ีแบบ
34.78 47.83 
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ผลการเรียนรู้ 

ร้อยละความเข้าใจมโนทศัน์   

การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

โพรเจกไทล์ 

7.   เข้าใจความสมัพนัธ์ของความเร็วต้น  มมุ  การกระจดัของการ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
20.65 44.56 

8. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับการเคลื่อนท่ี

แบบโพรเจกไทล์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั 
13.04 16.30 

รวมเฉลี่ย 35.14 48.50 

 

2. นกัเรียนสามารถนําความรู้เก่ียวกบัการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั  จาก

การจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบท  โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม  กําหนดให้ S แทนนกัเรียน และตาม

ด้วยเลขท่ี สว่นครูกําหนดให้เป็น T   ผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยใช้ข้อมลูจากการถ่ายภาพวีดีโอแล้วนํามาวิเคราะห์  จากการเขียนแบบบนัทึกสะท้อนการเรียนรู้ของนกัเรียน

แต่ละกลุ่มและแบบประเมินผลงาน พบว่า  นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถอภิปรายผลได้ว่ามวลของลกูตะกร้อกับ

มวลลูกบาสเกตบอล   มวลลูกปิงปองกบัมวลก้อนหิน  ไม่มีผลต่อเวลาในการเคลื่อนท่ีในแนวระดบัแบบวิถีโค้ง  

และการเคลื่อนท่ีในแนวด่ิง  เพราะวตัถทุัง้หมดเคลื่อนท่ีภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก  ทําให้เวลาการตกของวตัถุใช้

เวลาเท่ากนั  นําความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้กบัการเลน่กีฬาเปตอง  นกัเรียนจํานวน  4 กลุ่ม  คือ กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

กลุ่มท่ี 3  และกลุ่มท่ี 5 สามารถโยนลูกเปตองได้ตรงเป้าหมาย  นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 อภิปรายผลการเคลื่อนท่ีของ

ลกูเปตองเป็นการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  มีการเคลื่อนท่ีทัง้ในแนวระดบัและในแนวด่ิงพร้อมกนั  จดักิจกรรมให้

นกัเรียนตีลกูขนไก่ลงตะกร้า  นกัเรียนจํานวน 2  กลุ่ม คือ   กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี  5  สามารถตีลกูขนไก่ลงตะกร้า

ได้กลุ่มละ 1 ครัง้  นักเรียนทัง้หมด  5 กลุ่ม  อภิปรายการเคลื่อนท่ีของลูกขนไก่เกิดขึน้ทัง้ในแนวระดบัและใน

แนวด่ิงพร้อมๆ กนั ทําให้เกิดการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์   ซึง่เคลื่อนท่ีด้วยความเร็วในแนวระดบัและความเร็ว

ในแนวด่ิง  นกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถอภิปรายการยิง   จรวดขวดนํา้ท่ีมมุ 30 องศา 45 องศาและมมุ 60 องศา  

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองมมุ  และความเร็วต้นท่ียิงจรวดขวดนํา้  ดงัตอ่ไปนี ้     

“ S-2   :   มมุท่ียิงจรวดขวดนํา้ได้ไกลท่ีสดุคือมมุ 45  องศาใช่หรือเปลา่      

   S-1 :   ใช่  กลุม่ของเรายิงท่ีมมุ  45  องศา ได้ไกลท่ีสดุเช่นเดียวกนั      

   S-13 :   กลุม่ของเรามมุท่ียิงจรวดได้ไกลท่ีสดุคือ 60 องศา  ซึง่มนัขดัแย้งกบักลุม่อ่ืน ๆ     

      แตยิ่งจรวดท่ีมมุ  60 องศา  และ 30  องศา  จรวดเคลื่อนท่ีในแนวระดบัได้ใกล้เคียงกนั 

   S-9 :   การกระจดัในแนวระดบัของจรวดขวดนํา้ท่ีมมุ 30 องศา     

      และมมุ  60  องศา มีคา่แตกตา่งกนัมาก        

   S-13 :   แตก่ลุม่ของเราการกระจดัในแนวระดบัของจรวดขวดนํา้ท่ีมมุ 30  องศา  

      และมมุท่ี  60  องศา มีคา่ใกล้เคียงกนั ”        

 จากกิจกรรมการชูดลกูบาสเกตบอล นกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของแรงใน  การชูด  

ความเร็วต้น  มมุและการกระจดัในแนวระดบัของลกูบาสเกตบอลลงห่วงได้อย่างแม่นยํานกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถ
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สร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกับการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน  60 % ทุก

กลุม่และอยู่ในระดบัดีขึน้ไป  

 

อภปิรายผล 

 นกัเรียนมีความเข้าใจมโนทศัน์ เร่ือง การเคลือ่นท่ีแบบโพรเจกไทล์เพ่ิมขึน้หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้

อย่างมีบริบทนักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.36  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Finkelstein (2005) ศกึษาบริบทในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง ไฟฟ้าและแมเ่หล็ก ของนกัศกึษาสาขาฟิสิกส์ท่ีเรียน

ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถพัฒนาความเข้าใจ 

วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของการปฏิบติังาน  สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Enghag et al. (2007) ศกึษา

ความเข้าใจของผู้ เรียนต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัและสามารถเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกับฟิสิกส์ จัด

กิจกรรมการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากบริบท (Context Rich Problem: CRP) พบวา่ สามารถพฒันาความรู้ทางฟิสิกส์ท่ี

เกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั  กระบวนการทํางานกลุ่มมีผลต่อการร่วมมือกันแก้ปัญหา และมีส่วนช่วยพฒันาความ

เข้าใจฟิสิกส์ดีขึน้  

    นักเรียนสามารถอภิปรายเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Tessmer and Richey (1997:103-104) ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวัน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Williams et al. (2007: 116)   ผู้ เรียนสามารถกําหนดสมมติฐาน วางแนวทางและคิดวางแผนในการศกึษา

ค้นคว้า  สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Whitelegg 

and Edwards (2001) ศกึษาการปฏิบติัการทดลองวิชาฟิสิกส์โดยใช้บริบทท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง  นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้เนือ้หาวิชาฟิสิกส์และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้บริบทท่ีไม่คุ้นเคย  มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ จากการดําเนินมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม

สร้างสรรค์ผลงานได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 60 % ทกุกลุม่อยู่ในระดบัดีขึน้ไป  แสดงวา่นกัเรียนแตล่ะกลุม่

สามารถนําความรู้ของหลกัการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานและอภิปรายความรู้ใน

ชีวิตประจําวนัท่ีเกิดขึน้  สง่เสริมให้นกัเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนั

ซึง่มีแนวคิดสอดคล้องของ Thorndike  เก่ียวกบัความสามารถทางด้านจกัรกล (Mechanical) ในการสร้างสิ่งของ

ต่าง ๆ เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือมีความเข้าใจกลไกและโครงสร้างของวัตถุ  ต่าง ๆ (อารี, 2551:112)   และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ   พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 7-9)  กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นสําคญัต้องการให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม ่และสิ่งประดิษฐ์ใหม ่ มีสว่นร่วมตอ่กิจกรรมการเรียนการ

สอน  สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ตามความสามารถและความถนดัของผู้ เรียน”  

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 นกัเรียนมีความเข้าใจมโนทศัน์เร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์เพ่ิมขึน้ แสดงว่าการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างมีบริบทส่งเสริมนกัเรียนเกิดความเข้าใจลกัษณะการเคลื่อนแบบโพรเจกไทล์ และสามารถนําความรู้
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ไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัและสร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์  

ข้อเสนอแนะ 

 1.  จดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีบริบทให้กับนักเรียนก่อนท่ีจะดําเนินการวิจัยเพราะนักเรียนจะได้เกิด

ประสบการณ์การเรียนรู้  และสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  สํารวจกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาสาระการเรียนรู้  หลกัสตูร

ของโรงเรียน  วิเคราะห์และจดัลําดบัขัน้ตอนการเรียนรู้  ปรับให้เหมาะสมตอ่นกัเรียน 

 3.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม  และสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั

ให้กบันกัเรียนได้เข้าใจหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 

 

เอกสารอ้างอิง 

ทศัตริน  เครือทอง.  2553.  สื่อการเรียนการสอน: สอนสนกุ – สนกุสอน.  นิตยสาร  สสวท 38 (166): 56-59. 

นงลกัษณ์  จนัทร์พิชยั.  2552.  การสอนฟิสิกส์ด้วยบาสเกตบอล.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

พิมพนัธ์  เดชะคปุต์.  2544.  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ:แนวคดิวิธีและเทคนิคการสอน1.  

 เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์, กรุงเทพฯ. 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ.  2552.  แนวปฏบิัตกิารวัดและ 

 ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. 

 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั, กรุงเทพฯ. 

สนีุย์  คล้ายนิล, ปรีชาญ  เดชศรี  และ  อมัพลิกา  ประโมจนีย์, น.อ..  2551.  ความรู้และสมรรถนะทาง 

 วิทยาศาสตร์สําหรับโลกวันพรุ่งนี.้ เซเวน่พริน้ติง้ กรุ๊ป, กรุงเทพฯ.  

อภิเษก  บวัชมุ.  2550.  เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้และความคงทนจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย 

 การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เร่ือง การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีการนําเสนอแบบวีดิทัศน์และ

 อธิบายโดยตัวอักษร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคราม.  

อะริเดช  ผินโพธ์ิ.  2550.  การพัฒนาการสอนเร่ืองโพรเจกไทล์  โดยใช้เคร่ืองมือยงิโพรเจกไทล์. 

 การค้นคว้าอิสระปริญญาโท, มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี.  

อารี  ตณัฑ์เจริญรัตน์.  2551.  จติวิทยาการเรียนรู้. ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 

           มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณโุลก. 

Dilber, R., Karaman, I. and B. Duzgun.  2009.  High school students’ understanding of projectile  

 motion concepts. Routledge 15 (3): 203-222.  

Enghag, M., Gustafsson, P. and G. Jonsson. 2007.  From everyday life experiences to physics  

 understanding occurring in small group work with context rich problems during introductory  

 physics work at university.  Research Science Education 37 (4): 449-467. 

Ergin, I., Kanli, U. and Y. Unsal.  2008.  An example for the effect of 5E model on the academic  

 succes and attitude levels of students’ : “inclined projectile motion”.  



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1524 

 TURKISH SCIENCE EDUCATION 5 (3): 47–59.  

Finkelstein, N. 2005.  Learning physics in context:  a study of student learning about electricity and  

 magnetism.  Routledge  27 (10): 1187-1209. 

Lancor, R.  2009.  Wiffle ball physics. The Science Teacher 76 (6): 58-61. 

Lye, H., Fry,M. and C. Hart. 2001. What does it mean to teach physics ‘in context’ ?. 

 AUSTRALIAN SCIENCE TEACHERS JOURNAL 48 (1): 16-22. 

Makahafula, O.B. 2005.  Projectile motion in studio physics and traditional lecture: a comparative 

 study. TURKISH SCIENCE EDUCATION  2 (2): 43-63.  

Tessmer, M. and R.C. Richey.  1997.  The role of context in learning and instructional design.  

 Educational Technology Research and Development 45 (2): 85-115. 

Whitelegg, E. and C. Edwards.  2001.  Beyond the laboratory-learning physics using real-life  

 contexts. Research in Science Education-Past, Present, and Future  : 337-342.  

Williams, B., Anderson, M.C. and R. Day.  2007.  Undergraduate nursing student’ knowledge of  

 and attitudes toward aging: comparison of context-based learning and traditional  

 program. Nursing  Education 46 (3): 115-120.  


