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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจริญก้าวหน้า   และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ   
รัฐได้ก าหนดนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาคนในด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม     โดยให้หน่วยงานทางด้านการศึกษา
ด าเนินการปรับปรุง หลักสูตรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
ตามพุทธศักราช  2524 (ฉบับปรับปรุง2533)    อีกท้ังยังเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2544    

วิชาฟิสิกส์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นวิชาท่ีใช้
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนลียีต่างๆ และในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้บรรจุเนื้อหาฟิสิกส์ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสาระหนึ่งใน 8 สาระการ
เรียนรู้ ท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้าใจในปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ หลักการ กฎ และทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐาน
ของวิชาฟิสิกส์ สามารถน าหลักการทางฟิสิกส์ไปแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แต่สภาพการเรียน
การสอนรายวิชาฟิสิกส์ ท่ีผ่านมาครูยังคงต้องสอนในรูปแบบท่ีเน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอน
บรรยายและการแก้ปัญหาโจทย์ การใช้สัมมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนจดจ าสมการ
และการน าไปใช้  จึงท าให้นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ ซึ่งสภาพดังกล่าว
สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2543 : 123) ท่ีกล่าวว่า การสอนแบบบรรยายเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎี ปรากฏการณ์ต่างๆ และไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์
ปัญหาแบบประยุกต์ได้ นอกจากนี้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการคิดท่ีเป็น
ขั้นตอนจึงจะสามารถแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบท่ีถูกต้องได้  นักการศึกษามีความเช่ือว่า การคิดเป็น
คุณสมบัติเบ้ืองต้นและเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาต่าง ๆ ท่ีต้อง
เผชิญในชีวิตประจ าวัน (Tsui. 2002: 740)  นอกจากนี้ยังพบประเด็นเรื่องความยากในวิชาฟิสิกส์ท่ีมา
จากการแก้ปัญหาโจทย์  ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงสถานการณ์ท่ีแสดงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์  การน า
นิยาม หลักการ กฎ และทฤษฎีมาใช้ อีกท้ังยังพบว่า นักเรียนไม่สามารถเริ่มแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาด้วย
ตัวเองได้ และไม่มีข้ันตอนของการแก้โจทย์ปัญหาท่ีถูกต้องอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับรีดีช 
(Redish. 2003: 135) ท่ีกล่าวว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีต้องอาศัยความสามารถในการแปลความโจทย์
ปัญหาไปเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ กราฟ การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปร การใช้
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หลักพีชคณิต สมการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์และทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์วิชาฟิสิกส์ของนักเรียน และเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข  

เพื่อท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้นั้น นักเรียนต้องมีการบวนการ
ขั้นตอนท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจต่อการแก้ปัญหาและมีการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  ซึ่งมีนักวิชาการได้ท าการศึกษาและพัฒนาขั้นตอนในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ได้พิจารณากลยุทธ์ เทคนิค กระบวนการแก้ปัญหาอยู่บนพื้นฐาน
ของนักการศึกษาท่ีส าคัญอย่างโพลยา (Polya. 1957: 6-19) ได้เสนอขั้นเทคนิคขั้นตอนของการ
แก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การท าความเข้าใขปัญหา  การวางแผนในการแก้ปัญหา  การลงมือท า
ตามแผน และการตรวจสอบวิธีการและค าตอบ  ซึ่งพบว่าวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถช่วยให้
ผู้เรียนแก้ปัญหาการคิดค านวณได้ สอดคล้องกับโปรโตเลสและโรเปส (Portoles & Lopez. 2008: 
106) กล่าวสรุปไว้ว่า ปัจจัย 2 ประการท่ีท านักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ประสบ
ความส าเร็จ ประการแรกคือนักเรียนต้องรู้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางฟิสิกส์ และประการ
ท่ีสอง นักเรียนต้องมีกลยุทธ์ในการใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางฟิสิกส์ ในการน าไปใช้แก้ปัญหา   

ผู้เรียนส่วนใหญ่ในรายวิชาฟิสิกส์ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องมาจากนักเรียนไม่
ค่อยมีส่วนร่วมในการเรียนจึงไม่สามารถประยุกต์ความรู้ในภาคทฤษฎี มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาฟิสิกส์ส่วนมาก มักจะท าคะแนนสอบหลังเรียนได้ไม่ผ่านเกณฑ์ 60%  เป็น
ส่วนมาก เนื่องจากมีส่วนของการค านวณแก้ปัญหาโจทย์ และพบว่านักเรียนไม่สามารถเริ่มแก้ปัญหา
โจทย์ปัญหาด้วยตัวเองได้ และไม่มีขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหาท่ีถูกต้อง   จากแนวคิดและสภาพ
ดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ได้อย่างมีข้ันตอน 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โมเมนตัมและการชน  กับเกณฑ์  60 % 

 

1.3  ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.3.1 ประชำกร 
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      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1                     
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม           

 1.3.2  กลุ่มตัวอย่ำง 

        กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1                
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยการสุ่มแบบเจาะจง  ได้นักเรียน
ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม2  จ านวน 103 คน เป็นนักเรียนช้ัน ม.5/5 , 5/12 , 5/13 

 

 

 

 

1.3.3 เนื้อหำในกำรวิจัย  

  เป็นเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของนักเรียน   เรื่อง  
โมเมนตัมและการชน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1.3.4  ตัวแปร 

ตัวแปรต้น  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

 

1.4  สมมุติฐำนกำรวิจัย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง                 

โมเมนตัมและการชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% 

 

1.5 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
แบบฝึกทักษะ  หมายถึง แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ใช้ประกอบหน่วยการ

เรียนรู้ โมเมนตัมและการชน  เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนในการแก้ปัญหา คือ ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจกับปัญหา  ขั้นที ่2 จัดเตรียม
หลักการ   ขั้นที่ 3 การหาผลลัพธ์  และขั้นที่ 4 การตรวจสอบค าตอบ 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนสอบท่ีได้จากการท าแบบสดสอบวัดความรู้หลัง
เรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน 

 นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2560                              
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม           

 

1.6   ประโยชน์ของกำรวิจัย / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          1.  ได้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ใช้ประกอบหน่วยการเรียนรู้ โมเมนตัม
และการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  
สูงขึ้น 
          3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีแนวทางในการจัดท าแบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาใน
รายวิชาฟิสิกส์ และอื่นๆ  
 

 

 

บทท่ี2 

เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยในครั้งนี้   ได้ศึกษาแนวทางจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังรายละเอียดตามล าดับต่อไปนี้ 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  
2.  แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับกำรแก้ปัญหำ 
1.1 ควำมหมำยของปัญหำ 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปของคาว่า “ปัญหา” แต่หลัก
ใหญ่ใจความแล้วพบว่ามีส่ิงท่ีตรงกันคือ ปัญหาเป็นสถานการณ์ ข้อค าถาม ข้อสงสัยท่ีเมื่อเผชิญแล้วไม่
สามารถท่ีจะใช้วิธีการใดในการแก้ไขเหตุการณ์ได้ในทันที (Leighton; & Sternberg.2003: 623; 



5 
 

R&D  ฟิสิกส์ 2  1/60    

Krulik; & Rudnick. 1996: 3; Andre. 1986: 170 ) นอกจากนี้หน่วยงานท่ีส าคัญอย่างสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 221)ท่ีกล่าวถึงปัญหาว่าเป็นสถานการณ์  
เหตุการณ์ หรือส่ิงท่ีพบแล้วไม่สามารถจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแก้ปัญหาได้ทันทีหรือเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถมองเห็นแนวทางแก้ไขได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 687) 
ได้ให้ความหมายว่า “ปัญหา” ว่าเป็นค านาม แปลว่า ข้อสงสัย เช่น ท าได้โดยไม่มีปัญหา เป็นค านาม
แปลว่า ค าถาม เช่น ตอบปัญหา เป็นค านามแปลว่า ข้อท่ีต้องพิจารณาแก้ไข เช่น ปัญหาเฉพาะหน้า 
ปัญหาการเมือง หรือส่ิงท่ีคนไม่รู้ จากค าจ ากัดความของความหมายของปัญหา กล่าวได้ว่า ปัญหา คือ
ส่ิงต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความสงสัย เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการกระท าส่ิงใดส่ิง หนึ่ง 

1.2 กำรแก้ปัญหำ 

การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการส าคัญ ในการน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างจากเดิม เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายท่ีต้องการ จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนี้ได้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 4 มาตรา 24 ข้อท่ี 2 ท่ีระบุว่า 
สถานศึกษาควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาได้ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ไม่ควรใช้วิธีเหมือนกับ
การให้ท าแบบฝึกหัดท่ีท าซ้ า ๆ ด้วยปัญหาประเภทเดิมๆ แต่ควรใช้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยส าหรับใช้
ประเมินหรือสะท้อนความสามารถต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตัวนักเรียนผ่านวิธีการแก้ปัญหา (Foong. 2007: 
54-55) การแก้ปัญหานั้น หน่วยงานท้ัง ไทยและต่างประเทศได้กล่าวถึง ดังท่ี ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2544 : 54) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่าเป็นกระบวนการทางานท่ีสลับซับซ้อนของ
สมองท่ีต้องอาศัยสติปัญญาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ ความชานาญ รูปแบบ 
พฤติกรรมต่างๆ ประสบการณ์เดิมท้ัง จากทางตรงและทางอ้อม มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป การ
พิจารณา การสังเกต และการใช้กลยุทธ์ทางสติปัญญา ท่ีจะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจ
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผลและจินตนาการเพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ปัญหานั้นหมดส้ินไป 

1.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรแก้ปัญหำ 

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
และการเรียนรู้ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาตามแนวคิดนักจิตวิทยาทางสติปัญญาของเพียเจต์
และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ สามารถสรุปได้ดังนี้ (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2553) 

1.3.1 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ 

เพียเจต์ แบ่งความสามารถในการแก้ปัญหาของมนุษย์ตามล าดับอายุเป็น 4 ขั้นคือ 

1. ระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท า (Sensorimotor Stage) ต้ังแต่แรกเกิด ถึง 2 ปี 
เด็กจะรู้แฉพาะส่ิง ท่ีเป็นรูปธรรม มีความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านความคิดความเข้าใจ  การ



6 
 

R&D  ฟิสิกส์ 2  1/60    

ประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อและสายตา และการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ต่อสภาพจริงรอบตัว เด็ก
ในวัยนี้ชอบทาอะไรบ่อยๆ ซ้าๆเป็นการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกความสามารถ
ในการคิดวางแผนของเด็กยังอยู่ในขีดจ ากัด 

2. ระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้และยังไม่รู้จักใช้เหตุผล (Preperational Stage) อยู่
ในช่วงอายุ 2 - 7 ปี เพียเจต์ ได้แบ่งขั้นนี้ออกเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้นคือ 

2.1 Preoperational Though เด็กวัยนี้อยู่ในช่วง 2 - 4 ปี เด็กวัยนี้มีความคิดรวบ
ยอดในเรื่องต่างๆแล้วเพียงแต่ยัง  ไม่สมบูรณ์ และยังไม่มีเหตุผลเด็กสามารถใช้ภาษาและเข้าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์ แต่การใช้ภาษานั้น ยังเกี่ยวข้องกับตนเองเป็นส่วนใหญ่ ความคิดของเด็กวัย
นี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ เด็กยังไม่สามารถใช้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลเด็กยังไม่เข้าใจเรื่อง
ความคงท่ีของปริมาณ 

2.2 Intuitive Though อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 4 - 7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้แม้ว่า
จะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นแต่การคิดและการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับการรับรู้มากกว่าความเข้าใจเด็กเริ่มมี
ปฏิกิริยาต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้นมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นและมีการซักถามมากขึ้นมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ใหญ่ท่ีอยู่รอบข้าง ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิดอย่างไรก็ตามความเข้าใจของเด็กวัย
นี้ก็ยังขึ้นอยู่กับส่ิง ท่ีรับรู้จากภายนอกนั่นเอง 

3. ระยะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับส่ิง ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อยู่
ในช่วงอายุ ระหว่าง 7 - 11 ปี เด็กวัยนี้สามารถใช้สมองในการคิดอย่างมีเหตุผล แต่กระบวนการคิด
และการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหายังต้องอาศัยส่ิง ท่ีเป็นรูปธรรม จุดเด่นของเด็กวัยนี้ คือเริ่มมี
เหตุผล สามารถคิดกลับไปกลับมาได้ เด็กเริ่ม มองเห็นเหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ ได้หลายแง่หลายมุม
มากขึ้นสามารถต้ังกฎเกณฑ์น ามาใช้ในการแบ่งแยกส่ิงต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 

4. ระยะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับส่ิง ท่ีเป็นนามธรรม (Formal Operation Stage) อยู่
ในช่วงอายุ 11 – 15 ปี ในขั้นนี้โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้พัฒนามาถึงขั้นสูงสุด  เด็กจะเริ่ม 
เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมได้ดีขึ้น สามารถเรียนรู้โดยใช้เหตุผลมาอธิบายและแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ได้ เด็กรู้จักคิดตัดสินปัญหา มองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ได้มากขึ้น สนใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
และสามารถเข้าใจส่ิง ท่ีเป็นนามธรรมได้ดีขึ้น 

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  (Piaget) มีประโยชน์กับการ
แก้ปัญหา  นอกจากนั้น สุวัฒน์ นิยมค้า( 2531: 424 – 425) กล่าวไว้ว่าส่ิงแวดล้อมเป็นตัวการส าคัญ
ในการพัฒนาความคิด (การขยายกรอบโครงสร้างความรู- ้ ความคิดเดิม) ผู้สอนต้องจัดส่ิงแวดล้อมให้
เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง จึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ 

1.3.2 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของบรูเนอร์ 
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บรูเนอร์ (Bruner. 1965) เป็นนักจิตวิทยาท่ีสนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทาง
สติปัญญาต่อเนื่องจากเพียเจต์ เช่ือว่า มนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนิ้งสนใจ และการเรียนรูเ้กิดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี. 2544: 66-68) แนวคิดของบรูเนอร์เกี่ยวกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาคล้ายกับทฤษฎีของเพียเจต์ แต่บรูเนอร์เน้นความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม
กับพัฒนาการทางสติปัญญาซึ่งเพียเจต์มองข้ามส่ิงแวดล้อมไป  บรูเนอร์ได้เสนอว่าพัฒนาการทาง
สติปัญญาของคนโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 Enactive Stage เป็นระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท าต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 2 
ปี ซึ่ งตรงกับขั้นSensorimotor Stage ของเพียเจต์  เป็นขั้น ท่ีเด็กเรียนรู้ ด้วยการกระท าหรือ
ประสบการณ์มากท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 2 Iconic Stage เป็นขั้นทีเ้ ด็กมีระยะการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้ แต่ยัง ไม่รู้จักใช้
เหตุผลซึ่งตรงกับขั้นConcrete Operational Stage ของเพียเจต์ เด็กวัยนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง
มากขึ้นจะเกิดความคิดจากการรับรูเ้ ป็นส่วนใหญ่ และภาพแทนในใจ อาจจะมีจินตนาการบ้างแต่ไม่
ลึกซึ้ง 

ขั้นตอนท่ี 3 Symbolic Stage เป็นขั้นพัฒนาการสูงสุดทางด้านความรู้และความเข้าใจ 
เปรียบได้กับข้ันระยะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลกับส่ิง ท่ีเป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) 
เด็กสามารถถ่ายทอดระสบการณ์โดยการใช้สัญลักษณ์หรือภาพ สามารถคิดหาเหตุผลและเข้าใจส่ิง ท่ี
เป็นนามธรรม ตลอดจนสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้  

จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา สามารถสรุปได้ว่านักเรียนในช่วงช้ันท่ี 3 อายุ ระหว่าง  
11 - 15 ปีขึ้น ไป ซึ่งเป็นช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรม ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และสอดคล้องกับขั้น Symbolic Stage 
ของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ ซึ่งนักเรียนสามารถคิดตัดสินปัญหามีจินตนาการ
สร้างสรรค์ มองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิง ต่างๆ ท่ีเป็นนามธรรม สามารถคิดหาเหตุผลและทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยงานวิจัย ครั้งนี้ได้ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท้่ 
6 ซึ่งเป็นช่วงท่ีผู้เรียนมีความสามารถในการคิดหาเหตุผล สามารถเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและ
สามารถคิดแก้ปัญหาแบบซับซ้อนได้ 

 

 

1.4 ขั้นตอนกำรแก้ปัญหำทำงฟิสิกส์ 
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ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นวิธีการท่ีท าให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาการศึกษา
ขั้นตอนในการแก้ปัญหานั้น มีผเ้้ สนอแนวคิดการแก้ปัญหาไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับข้ันตอนในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ตามแนวคิดนักฟิสิกส์ศึกษา ดังนี้ 

ราคินต์และบรากเกต (Larkin; & Brackett. 1976: 212-217) ได้เสนอกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ไว้ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนท่ี 1 อธิบายปัญหา (Description) เป็นขั้นท าความเข้าใจกับปัญหาและหาส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาจริงๆ ทีโ้จทย์ต้องการค าตอบซึ่งค าตอบอาจท าให้เราเกิดความสับสนได้ ดังนั้น เราต้องพยายาม
แปลความหมายโจทย์ออกมาให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นที่ท าการเลือกหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์โจทย์ปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Checking) เป็นขั้นการตรวจค าตอบท่ีได้ว่ามีความถูกต้อง 
เหมาะสมกับสถานการณ์โจทย์ 

เฮสเทนต์ (Hestenes. 1987: 440-454) ได้พัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาส าหรับปัญหา
ฟิสิกส์กลศาสตร์ โดยมีข้ันตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน 

1. อธิบายปัญหา (Description) โดยในขั้นนี้มีส่วนประกอบของการอธิบายบรรยายบอก
ลักษณะท่ีส าคัญในการทาโจทย์อยู่ 3 ประการ คือ การบรรยายออกมาในรูปของวัตถุท่ีแทนตัวโจทย์
ปัญหา บรรยายลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุ และเขียนอันตรกิริยาท่ีกระท าต่อกันรวมไปถึงการเขียน
แผนภาพวัตถุอิสระ( Free Body Diagram ) 

2. วางแผนก าหนดสูตรท่ีใช้ (Formulation) เป็นขั้นทีเกี่ยวกับการน ากฎสูตรต่าง ๆ ทาง
ฟิสิกส์มาใช้ รวมถึงการก าหนดสมการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ อาทิเช่น สมการการ
เคล่ือนท่ีแนวตรง สมการโมเมนตัมและการชน เพื่อท่ีจะได้ท าการหาค าตอบ 

3. การหาผลลัพธ์ (Ramification) เป็นขั้นถัดมาทีท าการใช้สูตรทางฟิสิกส์เพื่อหาค าตอบ
ออกมา 

4. การตรวจสอบ(Validation) เป็นการประเมินตรวจสอบค าตอบท่ีได้ว่ามีความเป็นไปได้  
สมเหตุสมผลหรือไม่ 

ซาเวดและวิลเ ล่ียม (Savage; & Williams. 1990: 36) กล่าวถึงล าดับขั้นตอนของการ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์โดยการสร้างรูปแบบการแก้ปัญหา ท่ีมีการใช้ปัญหาท่ีสามารถพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยรูปแบบการปัญหานี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทางพีชคณิตทีใ้ช้ในฟิสิกส์หัวข้อ 
กลศาสตร์ และ จลน์ศาสตร์ โดยล าดับข้ันตอนการแก้ปัญหา 3 ขั้นตอน ดังนี้ 



9 
 

R&D  ฟิสิกส์ 2  1/60    

1. เตรียมวิธีการแก้ปัญหา 
2. วิเคราะห์ปัญหา 
3. การแปลความและยืนยันการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
เชอคูริ (Chekuri. 1996: 45-51) ได้พัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ ไว้ 6 ขั้นตอน

ดังนี ้

1. ท าความเข้าใจกับปัญหา (Understanding the Problem ) ในขั้นท าความเข้าใจกับ
ปัญหาว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง มีเงื่อยไขอะไรบ้าง ส่ิง ท่ีโจทย์ถามหา ส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดมา 

2. สร้างและวางแผนแก้ปัญหา(Reconstructing and Planning ) เป็นขั้นในการสร้างภาพ
แทนปัญหาโจทย์ และเขียนองค์ประกอบทางฟิสิกส์ท่ีจ าเป็น เช่น ตัวแปร ทิศทางของการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุแผนภาพงค์ประกอบของแรง และวางแผนในการแก้ปัญหาโดยอยู่บนฐานของหลักการของฟิสิกส์
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จ าแนกวิธีการท่ีหลากหลาย (Identifying Multiple Methods) เป็นขั้นตอนในการระบุ
กฎเกณฑ์ หลักการ สูตรต่างๆทีมีความเป็นไปได้ท่ีจะะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เช่น กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน กฎการอนุ รักษ์โมเมนตัม เป็นต้น 

4. คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดี ท่ี สุด (Selecting the Best Method and Solving) เป็น
ขั้นตอนท่ีเลือกสมการท่ีเหมาะต่อการน ามาใช้ในการแก้ปัญหา ท าการระบุสมการท่ีน ามาใช้และท า
การแก้สมการเพื่อหาค าตอบ 

5. ตรวจสอบค าตอบ (Checking the Results ) เป็นขั้นของการตรวจสอบความเป็นไปได้
ของค าตอบ โดยอาจจะนาเทคนิคการตรวจสอบหน่วยของปริมาณทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์มิติ 

6. การอธิบายค าตอบ เป็นขั้นตอนทีมีความส าคัญท่ีเป็นการให้ความหมายของค าตอบท่ีเกิด
จากการค านวณออกมาในรูปของการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกี่ยวโยงกับหลักการทาง
ฟิสิกส์ 

บิวซิการ์ (Burciaga. 2002: 17-18) ได้เสนอแนะยุทธวิธีส าหรับการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ไว้ 4 
ขั้นตอน 

1. แปลปัญหาให้อยู่ในรูปแบบทีท่ีง่้ายต่อการท าความเข้าใจโดยใช้การวิเคราะห์โจทย์ 
2. ตรวจสอบความรู้ทางฟิสิกส์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ 
3. ประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหา 
4. ตรวจสอบค าตอบท่ีได้  
ดิงค์และฮาร์แคมป ์( Ding; & Harskamp. 2007: 331-343) กล่าวถึงล าดับขั้นตอนในการ

แก้ปัญหาไว้ 5 ขั้นตอนดังนี ้
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ขั้นตอนท่ี 1 การสารวจปัญหา เป็นขั้นท่ีนักเรียนอ่านปัญหาโจทย์ ตีความว่าส่ิงใดบ้างรู้ ส่ิง
ใดบ้างท่ีไม่รู้ของปัญหา และก าหนดวิธีการ หลักการ ท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาและมีประโยชน์
ส าหรับในการแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถวาดแผนภาพประกอบในการแก้ปัญหา  เช่น 
แผนภาพแสดงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

ขั้นตอนท่ี 2 ประมวลความรู้ เป็นขั้นท่ีนักเรียนแปลความจากส่ิงท่ีได้ออกแบบไว้ ไปสู่การ
อธิบายด้วยวิธีการสร้างไดอะแกรม โดยในไดอะแกรมผู้เรียนสามารถก าหนดตัวแปรและปริมาณต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการค านวณ และเขียนสูตรทางฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและสามารถน ามาช่วยในการ
แก้ปัญหาได้ การเลือกใช้สูตรต่างๆอาจเกิดจากการอภิปรายในกลุ่มผู้เรียนในการเลือกตัดสินใจได้ 

ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนในการแก้ปัญหา หลักจากท่ีนักเรียนมีค าอธิบาย วิธีการท่ีเหมาะสมใน
การแก้ปัญหา แล้วนักเรียนทุกคนจะต้องวางแผนในการแก้ปัญหา โดยแผนนี้ควรจะเกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนในสมการและการประมาณค่าอย่างคร่าวๆของผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนักเรียน
แลกเปล่ียนพูดคุยในแผนท่ีวางไว้ เปรียบเทียบแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งการเปรียบเทียบการ
วางแผนการแก้ปัญหาก็จะท าให้นักเรียนทราบว่า มีวิธีการแก้ปัญหาเดียวกันนั้น ได้หลากหลายวิธี 

ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการตามแผน เป็นขั้นท่ีนักเรียนปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้โดยการค านวณ
ตามท่ีวางแผนไว้ในขั้นที่ 2 จนกระท่ังได้ค าตอบ 

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบค าตอบ เป็นขั้นตอนตรวจสอบผลลัพธ์ของค าตอบท่ีได้จากการ
แก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่ โดยค าตอบของนักเรียนท่ีได้อาจจะตรงกันหรือแตกต่างกันได้ ถ้าค าตอบ
ตรงกัน ก็จะมีการให้นักเรียนอธิบายและตรวจสอบ ว่าวิธีการได้มาของค าตอบนั้น ถูกต้อง แต่ถ้าหาก
ค าตอบท่ีได้ของนักเรียนมีความแตกต่างกัน ก็ควรจะตรวจสอบว่าวิธีการใดถูกต้องและสมบูรณ์ 

โรจาร์ (Rojas. 2010: 22-28) กล่าวถึงล าดับข้ันตอนในการแก้ปัญหาไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจกับปัญหา ในขั้นตอนนี้จะเป็นการพิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ค าถามหรือปัญหา ว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบค่าและโจทย์ต้องการรู้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะต้องใช้
เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและคาดคะแนนค าตอบพิจารณาแยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย 
แล้วคิดอย่างเป็นระบบ โดยน าความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลและประสบการณ์เดิมท่ีเคยศึกษามาแล้วมา
คิดแก้ปัญหา คาดคะเนค าตอบ 

ขั้นตอนท่ี 2 จัดเตรียมปริมาณท่ีใช้ในการอธิบายปัญหา ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะต้องคิดและ
เขียนในส่วนของกฎ หลักการ แนวคิดหรือสูตรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีสามารถจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
หรือสร้างกรอบแนวความคิด แผนภาพ ไดอะแกรมลงไปเพื่อท่ีนักเรียนจะสามารถอธิบายและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาในทางฟิสิกส์ 
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ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนแก้ปัญหา ในขั้นตอนในการวางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการพิจาณา
ว่าปัญหากับส่ิง ท่ีโจทย์ต้องการหาเกี่ยวข้อง สัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างไร นักเรียนจะต้องวางแผน กล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหา หรือหลาย ๆ ยุทธวิธีร่วมกันเพื่อเตรียมน ามาใช้ในการแก้ปัญหา อาจจะก าหนด
แผนไว้หลายแผน หากแผนใดไม่ประสบความสาเร็จก็จะสามารถใช้แผนอื่นมาทดแทนได้ เช่นการน า
สมการท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ และคิดพิจารณาว่าสมการนั้น จะสามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนต้องด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว้ เพื่อให้ได้ค าตอบหรือแก้ปัญหาให้ได้ตามแผน 

ขั้นตอนท่ี 5 พิสูจน์ความสอดคล้องของสมการ เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนพิสูจน์ตรวจสอบ
สมการท่ีเกี่ยวข้องจากการค านวณว่ามีความถูกต้องหรือผิดพลาดในส่วนใดบ้างและถ้าตรวจสอบแล้ว
ไม่พบข้อผิดพลาดนักเรียนก็สามารถจะประเมินค าตอบท่ีได้ว่าถูกต้องหรือไม่ในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 6 ตรวจสอบและประเมินค าตอบ หลังจากตรวจพิสูจน์ความสอดคล้องของสมการ
และได้มาเป็นผลลัพธ์นักเรียนท าการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้รับว่าสอดคล้องตรงตามโจทย์ต้องการ
หรือไม่ และจากผลลัพธ์น าไปสู่ค าตอบอย่างสมเหตุสมผลเพียงใดหรือไม่ และส่งเสริมให้นักเรียนลอง
หาทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างในการแก้ปัญหาเดิมเพื่อเพิ่มความเข้าใจท่ีดียิ่งขึ้น  

จากแนวคิดการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นดังนี้   

ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจกับปัญหา  
ขั้นที ่2 จัดเตรียมหลักการ  
ขั้นที่ 3 การหาผลลัพธ์   
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบค าตอบ 
โดยจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดและออกแบบพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

ทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

 

2. แนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นแนวทฤษฎีท่ีน าทฤษฎีจิตวิทยา
และปรัชญาการศึกษาท่ีหลากหลายมาปรับประยุกต์โดยมีเป้าหมายท่ีจะอธิบายและค้นหาว่ามนุษย์
เกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ได้อย่างไร ทฤษฎีนี้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ (สุนีย์ เหมะประสิทธิ  ์. 2542: 332) โดยทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพัฒนาาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ท่ีเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองทีรับมาจาก
การได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือมือปฏิบัติโดยผู้เรียนจะมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
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ปัญญา (Cognitive Structure) จากภาวะความขัดแย้งทางปัญญาหรือเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น
(Disequilibrium) ซึ่งเป็นภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ท่ีผู้เรียนได้รับนั้น  เกิดความไม่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมท่ีนักเรียนมีอยู่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา(Cognitive Conflict) ซึ่งก่อให้เกิด
แรงกระตุ้นท าให้ผู้เรียนจะพยายามค้นหาค าตอบโดยน าแนวคิด ทฤษฎี จากประสบการณ์เดิมของตน
มาสร้างสมมติฐานเพื่อด าเนินการทดลอง หาค าตอบด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเมื่อหลังจากค้นพบค าตอบ
แล้วประสบการณ์ใหม่ ท่ี ไ ด้ รั บจะทท า ให้ ผู้ เ รี ยนจะ เกิ ดการปรับ โครงสร้ า งทางปัญญา
(Accommodation)ให้กลับสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) และถ้าประสบการณ์ใหม่นั้นตรงกันกับ
ประสบการณ์เดิม ข้อมูลนั้น ก็จะมีการดูดซึม (Assimilation) เข้าสู่ความเข้าใจใหม่แก่ ผู้เรียน 
(Llewellyn. 2001: 31; ทิศนา แขมมณี. 2553: 90-94) ซึ่งเซลเลย์ (Selley. 1999: 3-6) ได้อธิบาย
ในทานองเดียวกันว่า การสร้างความรู้ของผู้เรียนเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนโดยจะมี
การตีความส่ิงท่ีรับรู้ใหม่ตามประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล หรืออาจสร้างความรู้จากประสบการณ์
ตรงท่ีได้รับการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หรือจากการส่ือสารกับผู้อื่น  

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาต่างๆเกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองแตกต่างกัน ดังนี้  

บรูคส์และบรูคส์ (Brooks; & Brooks. 1993 : Vii) กล่าวถึงความรู้และการเรียนรู้ตามแนวคิด
นี้ สามารถสรุปได้ว่า ความรู้เป็นส่ิงช่ัวคราวท่ีถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยส่ือกลางทางสังคมและวัฒนธรรม 
ไม่มีความเป็นปรนัย ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการก ากับตนเองท่ีบุคคลใช้เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
ความขัดแย้งทางความคิด โดยใช้ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม การสนทนาในขณะทางานและการ
สะท้อนความคิดเห็นให้แก่กันและกัน นอกจากนี้เซล์เลย์ (Selley. 1999: 3-6) ได้อธิบายเกี่ยวกับการ
สร้างความรู้ของบุคคล สรุปได้ว่า ความรู้ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยู่ภายนอกตัวของบุคคล ความรู้ถูกสร้างขึ้นใน
ขณะท่ีบุคคลพยายามให้ความหมายกับประสบการณ์ของตนเอง ความรู้เป็นข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
จากข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนั้น ส่วนการเรียนรู้ ชาโฮริค (Zahoric. 1995: 1112) มองว่าเป็นกระบวนการ
ท่ีไ้ม่หยุดนิ่ง การท่ีบุคคลได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้ความรู้ของบุคคลเปล่ียนแปลง
ไป การเปล่ียนแปลงความรู้ของบุคคลเกิดจากกระบวนการท่ีส าคัญ 2 อย่าง คือ กระบวนการดูดซับ 
(Assimilation) และการปรับให้เหมาะสม (Accommodation) กระบวนการดูดซับเกิดขึ้นเมื่อส่ิงท่ี
บุคคลรับความรู้ใหม่ท่ีมีโครงสร้างสอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ กระบวนการปรับให้
เหมาะสมเกิดขึ้นเมื่อส่ิงท่ีบุคคลรับความรู้ใหม่มีโครงสร้างแตกต่างจากโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ท า
ให้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างความรู้เดิมให้เหมาะสมกับโครงสร้างความรู้ท่ีรับเข้ามาใหม่ จากแนวคิด
ของนักการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความรู้เป็นส่ิง ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล บุคคลสร้างความรู้หรือ
ความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ขึ้นมาด้วยตนเองโดยอาศัยส่ือกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ในขณะท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว ความรู้ จึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละคน ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลสร้างความหมายหรือความเข้าใจ
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เกี่ยวกับส่ิงท่ีรับรู้ใหม่และแตกต่างกันตามประสบการณ์ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาในกลุ่มสรรค
นิยมถึงแม้จะมีความเห็นแตกต่างกัน เนื่องจากอาจมีรากฐานมาจากแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget. 
1972) ซึ่งเน้นเรื่องการใช้สติปัญญาของผู้เรียนเอง (Cognitive Constructivism)หรือแนวคิดของ ไว
ก็อตสกี้ (Vygotsky. 1962) ซึ่งเน้นการมีปฎิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้เรียน (Social Constructivism) แต่ก็มี
ความเห็นร่วมกันในประเด็นการสร้างความรู้ของผู้เรียน (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2552: 210-211) โดยมี
หลักร่วมกันกล่าวคือ (1) ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในส่ิง ท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง   (2) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ขึ้น
ยู่กับความรู้เดิมและความเข้าใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (3) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้มากและ (4) การจัดส่ิงแวดล้อม กิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกับสภาพในชีวิต จริงท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย  ในแวดวงการศึกษานั้น นักการศึกษาหลายท่านได้น าแนวคิดการเรียนรู้ตาม
แนวสรรคนิยมไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(Murphy.1997: 912) และจากการศึกษา พบว่านักการศึกษาน าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสรรคนิยมไปใช้ในประเด็นท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสรรคนิยมเน้นให้นักเรียนมีการตรวจสอบความหมาย
ท่ีนักเรียนสร้างขึ้นในขณะท่ีผู้สอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้าพบนักเรียนมีมโนทัศน์ท้่คลาดเคล่ือน 
ผู้สอนในฐานะผู้อ านวยความสะดวก(Facilitator) ในการเรียนของนักเรียนจะต้องจัดกิจกรรมท่ีท าให้
นักเรียนมีโอกาสได้พิจารณาและตรวจสอบมโนทัศน์ของตนเองอีกครั้ง ครูอาจจะต้องจัดกิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกันนี้หลายครั้ง จึงจะแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียนได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของออสบอร์น เบลและกิลเบร์ด(Osborne; Bell; & Gilbert. 1983: 489-508) ท่ีสรุปได้ว่า นักเรียน
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความรู้ท่ีตนเองสร้างขึ้นว่าคลาดเคล่ือนจากความรู้ท่ีผู้เช่ียวชาญใน
สาขานั้น ๆ ยอบรับอย่างไร 

2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม ดังเช่น เคอรี่ (Curry. 2003) กล่าวถึงไว้ว่า การ
เรียนรู้เป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับบุคคลท่ี
แวดล้อมผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายท่ีสร้างขึ้น 

3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนแก้ปัญหาหรือสืบสอบเพื่อลดความขัดแย้งทาง
ความคิดของตนเอง นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายถึงการเรียนรู้ ดังเช่น ซอนเดอร์ (Saunder 
1992: 59-61) ท่ีได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนไว้สรุปได้ว่า ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติและท าการสืบสอบด้วยตนเอง เครื่องมือส าคัญ ท่ีผู้เรียนน ามาใช้ในการสืบสอบ คือทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดระดับสูง ดังท่ี วรรณทิพา รอดแรงค้า (2541: 51) ได้
แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไว้ สรุปได้ว่า การเรียนแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน
จะได้รับประสบการณ์ในการต้ังสมมติฐาน การท านาย การจัดกระท ากับวัสดุอุปกรณ์ การแสวงหา
ค าตอบ การน าเสนอปัญหา การสืบเสาะหาความรูแ้ ละการคิดประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ นักเรียนอาจจะเรียน
ด้วยวิธีการสอน ท่ีเรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ท่ีต้องอาศัยกระบวนการสารวจการ
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น าเสนอมโนทัศน์และการน าความรู้ไปใช้และสามารถอธิบายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์
เหล่านั้น 

4. การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน มาร์ติน (Matrin. 1994: 11-30) กล่าวถึงใน
ประเด็นนี้ไว้ สรุปได้ว่าความรู้ท่ีติดมากับนักเรียนจะมีอิทธิพลต่อการท่ีนักเรียนจะเลือกเรียนอะไรและ
ใช้วิธีการเรียนรู้อย่างไร การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเน้นความส าคัญเกี่ยวกับความรู้เดิม
ของนักเรียน ดังท่ีไดรเวอร์และโอลด์แฮม (Driver; & Oldham . 1986: 105-122) ได้เสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนสอนท่ีเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ส่ิงใหม่  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในความหมาย
ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะอาศัยประสบการณ์เดิมและแรงจูงใจภายในตนเองเป็น
จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในบุคคล ความรู้อาจได้มาจาก
ประสบการณ์ตรงของตนเองและบางเรื่องได้มาจากการแลกเปลียนกับผู้อื่นเป็นทฤษฎีการเรียนรูท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการสร้าง
ความด้วยตนเอง เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา สารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วย
วิธีต่างๆจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้อย่างมีความหมาย จึงจะเป็นองค์ความรู้ของ
ผู้เรียนเองได้ โดยการเรียนรู้นั้น เกี่ยวข้องกับพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน ดังนั้น ประสบการณ์เดิม
เป็นส่ิงส าคัญต่อการเรียนรู้เพื่อท่ีจะใช้ในการสร้างความรู้ใหม่ อีกท้ัง สภาพแวดล้อมหรือบริบทของ
การเรียนรู้ก็เป็นส่ิง ส าคัญของการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

3. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยขอน าเสนองานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

งำนวิจัยในประเทศ 

พนารัตน์ วัดไทยสง (2544: 48) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท้่ 3 และท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะและหาความรู้และการแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิค
ของโพลยา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้น การแก้ปัญหา
โจทย์ตามเทคนิคของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู
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อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 โดยการเน้นการแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิคของโพลยามีความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลก ดวงดาวและอวกาศ สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอน
ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 นอกจากนี้ อรพินท์ ช่ืนชอบ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ก่อนและหลัง
เรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา มีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท้่ 4 ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฟิสิกส์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนหลังเรียนด้วย
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาสูงกว่าก่อนเรียนและสูง
กว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ0.01   

งำนวิจัย ในต่ำงประเทศ 

เต๋า(Tao. 1999: 365-368) ได้ท าการศึกษาวิจัยการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ระหว่าง Peer 
Collaborative แบบคู่ (Dyads) เปรียบเทียบกับเดียว (Individual) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยม
เกรด 12 โดยความสามารถของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน แบบทดสอบท่ีใช้เป็นปัญหา
ฟิสิกส์เชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า Dyads มีความสามารถในการแก้ปัญหาบางข้อได้ดีกว่า 
individual นอกจากนั้น การศึกษายังพบอีกว่า ความสาเร็จในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถ ของนักเรียนมากนักหากแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการท่ีนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับหลักการทาง
ฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้องและยุทธวิธ๊ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

วิลเลียมส์ (Williams. 2003 : 185-187) ได้ศึกษาถึงการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการ
แก้ปัญหาว่าสามารถช่วยส่งเสริมการทางานแก้ปัญหาได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีก าลังเริ่มต้นเรียน
พีชคณิตจ านวน  42 คน แบ่งกลุ่มทดลอง 22 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้
การเขียนตามขั้นตอนของกระบวนการการแก้ปัญหา ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนโดยใช้การแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนแต่ไม่ต้องฝึกเขียน มีการทดสอบท้ังก่อนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลอง
สามารถทางานแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม การเขียนตามข้ันตอนกระบวนการการแก้ปัญหาช่วยให้
นักเรียนในกลุ่มทดลองเรียนรู้การใช้ขั้นตอนตามกระบวนการการแก้ปัญหาได้เร็วกว่านักเรียนในกลุ่ม
ควบคุม และนักเรียนจ านวน 80% บอกว่ากิจกรรมการเขียนจะช่วยให้เขาเป็นนักแก้ปัญหาท่ีดีขึ้นได้ 

โพล (Pol. 2005: 466 ) ได้ท าการศึกษาผลของการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์โดยสร้างแบบเรียน
วิชาฟิสิกส์ในหัวข้อเรื่องแรง (Force) และพัฒนาโปรแกรมการสอนการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ท่ีเรียกว่า 
Program Nat Hint ในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนมัธยมเกรด 10 ซึ่งในการศึกษาได้ด าเนินการโดยได้
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แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งในกลุ่มทดลอง (n = 11) ใช้หนังสือเรียนและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ และกลุ่มควบคุม (n = 25) ใช้ในหนังสือเรียนเรียนเพียง
อย่างเดียว ผลการศึกษาวิจัย พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองทีใช้หนังสือเรียนร่วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าในกลุ่มควบคุมท่ีเรียน
โดยใช้เพียงหนังสือแบบเรียนเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญ 

ไกเฮอร์และคนอื่นๆ(Gaigher; et.al. 2007: 1106-1108 ) ท าการศึกษาผลของโครงสร้าง กล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหาและความเข้าใจมโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์ กับนักเรียนจ านวน 189 คน ใน 16 
โรงเรียนของประเทศแอฟริกาใต้ โดยในงานวิจัยนี้เน้นท่ีจะพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์โดยมีการใช้
แผนภาพค าตอบ (Solution map) ในการประเมินความเข้าใจมโนทัศน์ของนักเรียนจาก การเขียน
ค าตอบในแบบทดสอบอัตนัยท่ีใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ขั้นตอนการพัฒนาความเข้าใจ
มโนทัศน์ได้อาศัยกรอบการคิดของ Greeno’s Model ในการอธิบายถึงทักษะการแก้ปัญหาและการ
ใช้เหตุผล จากการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับโครงสร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหามีผลต่อการท าให้เกิด
ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และมีแนวโน้มการน ามโนทัศน์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ และแสดงให้
เห็นว่าการเรียนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนสามารถท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
กระบวนการคิดในวิชาฟิสิกส์ได้ 

โกะ และไซเลย์ (Gök; & Sılay. 2008: 15-16 ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสอน
เทคนิคและแรงจูงใจในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ โดยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนเกรด 10 ใน
ประเทศตุรกี โดยในกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้เครื่องมือในการ
วิจัยเป็นแบบทดสอบและแบบส ารวจในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์  และกลุ่มควบคุมด าเนินการสอน
ตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ปัญหาฟิสิกส์ในกลุ่มทดลองท่ีสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ และยังพบว่าการเรียนแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนแบบ
ปกติ 

เซลคูก์และคณะ(Selcuk.; et al. 2008: 1089–1110) ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนสาขา
การศึกษาช้ันปีท้่ 1 โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 37 คนกลุ่มทดลองจะได้รับการ
เสริมกระบวนการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติ เครื่องมือ
ทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในแก้โจทย์ปัญหา
และแบบประเมินทักษะการด าเนินการในการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ ความเข้าใจปัญหา การ
วางแผนการแก้ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหาและการตรวจสอบผลลัพธ์ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและทักษะในการด าเนินการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนหลังได้รับ
การสอนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ0.05 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและ
การชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. แบบแผนการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 5. วิธีด าเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 

1. แบบแผนกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) ด าเนินการทดลองแบบ
กลุ่มท่ีศึกษาเพียงกลุ่มเดียว และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ( One Group 
Pretest – Posttest Design )  ซึ่งมีลักษณะการทดลองดังนี้   
 
ตารางท่ี 3.1  แผนการวิจัย แบบ  Pre-Experimental Design 
       แบบ  One Group Pretest – Posttest Design    
 

Pretest Treatment Posttest 
T1 X T2 

โดยท่ี   T1   คือ  การสอบก่อนท่ีจะจัดกระท าการทดลอง 
 X    คือ  การจัดกระท า (Treatment) 
 T2   คือ  การสอบหลังจากกระท าการทดลอง 
 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกร 
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โม
เมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม   ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   
    
 กลุ่มตัวอย่ำง  
        กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  1                
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม   โดยการสุ่มแบบเจาะจง  ได้นักเรียน
ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม 2 จ านวน 103 คน   

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิจัยดังนี ้

  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

  3.2 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5     

  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  โมเมนตัมและการชน 

 

4. กำรสร้ำงเคร่ืองมือวิจัย 

 4.1  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนตัมและการ

ชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  การจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน 

ดังต่อไปนี ้

  4.1.1  วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และ

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้ 

  4.1.2  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ี และผลการเรียนรู้  เพื่อน ามาเขียนเป็น

จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและ

ค่านิยม 

  4.1.3  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมท้ังวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

  4.1.4  วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้)  

  4.1.5  วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล  โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ี

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  4.1.6  วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้  โดยคัดเลือกส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ท้ังใน

และนอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ในท่ีนี้คือส่ือสังคมท่ีพัฒนาตามแนว

โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ 

   4.1.7  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ผลการเรียนรู้  

ในค าอธิบายรายวิชา เขียนแผนการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย   

   4.1.7.1  สาระส าคัญ 

 4.1.7.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 4.1.7.3  สาระการเรียนรู้ 

 4.1.7.4  กิจกรรมการเรียนรู ้

 4.1.7.5  ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้ 

 4.1.7.6  การวัดและประเมินผล 

4.1.8  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  16  ช่ัวโมง  เรื่อง โมเมนตัมและการชน 

  4.1.9  น าเสนอกล่ันกรองแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อฝ่ายวิชาการของโรงเรียนผ่าน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

  4.1.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

 4.2  การสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ ดังนี้ 

ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจกับปัญหา  
ขั้นที ่2 จัดเตรียมหลักการ  
ขั้นที่ 3 การหาผลลัพธ์   
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบค าตอบ 

 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจกับปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนอ่านปัญหาโจทย์ ตีความว่า พิจารณาส่ิงท่ี
เกี่ยวข้องกับค าถามหรือปัญหา ว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบค่าและโจทย์ต้องการรู้  และก าหนดวิธีการ 
หลักการ ท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาและมีประโยชน์ส าหรับในการแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้นักเรียน
สามารถวาดแผนภาพประกอบในการแก้ปัญหา เช่น แผนภาพ Free body diagram  

ขั้นท่ี 2 จัดเตรียมหลักการ เป็นการจัดเตรียมปริมาณท่ีใช้ในการอธิบายปัญหา ในขั้นตอนนี้ 
นักเรียนจะต้องคิดและเขียนในส่วนของกฎ หลักการ แนวคิดหรือสูตรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท้ังหลักการทาง
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ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ท่ีสามารถจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา หรือการก าหนดตัวแปรและปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการค านวณ และเขียนสูตรทางฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและสามารถน ามาช่วย
ในการแก้ปัญหา เช่นกฎการอนุรักษ์พลังงาน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม ฯลฯ 

ขั้นท่ี 3 การหาผลลัพธ์  คือ การแทนค่าเพื่อการแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียน
พิสูจน์ตรวจสอบสมการท่ีเกี่ยวข้องจากการค านวณว่ามีความถูกต้องหรือผิดพลาดในส่วนใดบ้างและ
ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาดนักเรียนก็สามารถจะประเมินค าตอบท่ีได้ว่าถูกต้องหรือไม่ใน
ขั้นตอนต่อไป 

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบค าตอบ  หลังจากตรวจพิสูจน์ความสอดคล้องของสมการและได้มาเป็น
ผลลัพธ์นักเรียนท าการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้รับว่าสอดคล้องตรงตามโจทย์ต้องการหรือไม่ และจาก
ผลลัพธ์น าไปสู่ค าตอบอย่างสมเหตุสมผลเพียงใดหรือไม่ และส่งเสริมให้นักเรียนลองหาทางเลือกใน
การแก้ปัญหาท่ีแตกต่างในการแก้ปัญหาเดิมเพื่อเพิ่มความเข้าใจท่ีดียิ่งขึ้น  

 
 4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนส าหรับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการ

ชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน  20 ข้อ  ซึ่งมีข้ันตอน

ในการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้ 

  4.3.1  ก าหนดน้ าหนักและจ านวนข้อสอบ  โดยน าผลการเรียนรู้  จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมและเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียน  มาใช้ในการก าหนดน้ าหนักคะแนนเพื่อหาจ านวนข้อสอบ 

โดยจัดท าในรูปของตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

  4.3.2  ก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ  ผู้วิจัยเลือกสร้าง

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  ชนิด 4 ตัวเลือก  หลักในการคิดคะแนน คือ  

ผู้เรียนตอบถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ได้ 0 คะแนน 

  4.3.3  เขียนแบบทดสอบ  ผู้วิจัยด าเนินการเขียนแบบทดสอบตามผลการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดไว้  ในการเขียนยึดหลักการเขียนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ในขั้นนี้ ผู้วิจัยสร้าง

แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ 

  4.3.4  การตรวจทานข้อสอบ  โดยการน าข้อสอบท่ีเขียนไว้แล้วมาพิจารณาหรือทบทวน

อีกครั้งโดยพิจารณาความถูกต้อง  สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีต้องการหรือไม่  ภาษาท่ีใช้มีความ

ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  ตัวถูก ตัวลวง เหมาะสมเข้าเกณฑ์หรือไม่  ท าการแก้ไขปรับปรุงให้

เหมาะสมมากขึ้น 
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5. วิธีด ำเนินงำนวิจัย และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre Experimental Research )  แบบ
การทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (  One Group Pretest – Posttest 
Design)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน  เทียบกับเกณฑ์ 60% 
ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  มีรายละเอียดในการด าเนินงานดังนี้ 

  5.1  ก่อนการเรียนการสอน (ข้ันแนะน า )  เป็นขั้นที่นักเรียนรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของ

การจัดการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อน

เริ่มการเรียน  รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ีท าร่วมกัน 

  5.2  การจัดการเรียนการสอน    แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

  5.2.1 สร้างความสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามจากเหตุการณ์ จากสถานการณ์  
จากรูปภาพ หรือจากส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีนักเรียนสนใจ  แล้วครูกับนักเรียนร่วมกันก าหนด
ขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของประเด็นท่ีต้องการศึกษาให้ชัดเจน 

5.2.2 ส ารวจและค้นหา ให้นักเรียนได้ร่วมกันวางแผนด้วยการ อภิปราย ก าหนด
แนวทางในการส ารวจตรวจสอบ ค้นหา คาดคะเนค าตอบ ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ และลงมือ
ปฏิบัติการส ารวจ ตรวจสอบ ค้นหา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.2.3 อธิบายและลงข้อสรุป ให้นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ ตรวจสอบ 
ค้นหา มาอภิปรายร่วมกัน แล้ววิเคราะห์  แปลผล สรุปผลเป็นความรู้ และน าเสนอ 
  5.2.4 ขยายความรู้ ให้นักเรียนร่วมกันน าความรู้ท่ีสร้างขึ้นใหม่ไปเช่ือมโยงกับความรู้
เดิม โดยการท าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ีได้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
และน าส่ิงท่ีเช่ือมโยงแล้วไปอธิบายหรือยกตัวอย่างสถานการณ์หรือปรากฏการณ์อื่นๆ หรือการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

5.2.5 ประเมินผล ให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของ
ตนเองด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน  

5.3  หลังการเรียน  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน     
5.4  ขั้นวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง  มีขั้นตอนดังนี้ 

   5.4.1  เมื่อศึกษากิจกรรมต่างๆ ตามข้ันตอนแต่ละเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว  น าผลของ

การทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ 60%    

   5.4.2  สรุปผลการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

เรื่อง โมเมนตัมและการชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
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6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มประชากรท่ีท าแบบทดสอบ  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และพัฒนาทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อเป็นการหาค่าประสิทธิภาพ

ท่ีเพิ่มขึ้นจากการเรียน และการทดสอบค่าที (t-test)  เทียบกับเกณฑ์ 60%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและ
การชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม   มีวัตถุประสงค์ คือ  
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1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5   และ 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชนกับ
เกณฑ์  60 % 

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็น  2 ตอน  ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1  ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและ

การชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

  ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้

โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5       

 

ตอนที่ 1  ผลกำรสร้ำงแบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำทำงฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและกำรชน ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5     

 1.1  ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

     แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วยสถานการณ์ของการเคล่ือนท่ี และการชนในรูปแบบต่างๆ โดยความ
เข้มของสถานการณ์ก าหนดจากง่ายไปยาก  ให้นักเรียนฝึกคิดตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที ่1 ท าความเขา้ใจกับปัญหา  
ขั้นที ่2 จัดเตรียมหลักการ  
ขั้นที่ 3 การหาผลลัพธ์   
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบค าตอบ 

      แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง                
โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 16 ช่ัวโมง  
  โดยข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  มีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้   

  1.1.1  ก่อนการเรียนการสอน (ข้ันแนะน า )  เป็นขั้นที่นักเรียนรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของ

การจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่ม

การเรียน  รวมก าหนดข้อตลลงเบ้ืองต้นส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีต้องท าร่วมกัน ครูผู้สอน

ช้ีแจงภาระงานของนักเรียนท่ีต้องด าเนินการ  ด าเนินการแบ่งกลุ่มผู้เรียน  เป็นกลุ่มละ 5 - 6 คน  

โดยการสุ่มจับฉลาก   

  1.1.2  การจัดการเรียนการสอน    แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี ้
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   1.1.2.1  ข้ันสร้างความสนใจ (engagement)  เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ี

สนใจ ซึ่งครูจะก าหนดสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับบทเรียน  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม 

ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา   ร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องท่ีจะศึกษาให้มี

ความ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะช่วยให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นท่ีจะศึกษามากขึ้น และมี

แนวทางท่ีใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย  ในขั้นตอนนี้ครูจะมอบหมายภาระงาน และให้

นักเรียนด าเนินกิจกรรมประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

   1.1.2.2  ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) ให้นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้า  

จากแหล่งเรียนรู้อิสระ  โดยแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม  จัดเรียงล าดับการท างาน  บอกแนวทาง

และอธิบายวิธีการหาค าตอบ  โดยวิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท า

กิจกรรมภาคสนาม  เช่นกิจกรรม ออกแบบร่มพยุงไข่  หรือศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียง  ส าหรับการตอบค าถามประกอบกิจกรรม   

   1.1.2.3  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) ให้นักเรียนทุกกลุ่มน าข้อมูล 

ข้อสนเทศ ท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลท่ีได้ในรูปต่าง ๆ ของกลุ่มตนเองว่า

ความรู้ท่ีค้นคว้ามามีความเหมาะสม     

   1.1.2.4  ข้ันขยายความรู้ (elaboration)  เป็นการเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้อสรุปท่ีได้

จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบ  โดยท่ีนักเรียนจะต้องน าข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์

หรือเหตุการณ์จากสถานการณ์หรือปัญหาของกลุ่ม  โดยท าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง

ฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

   1.1.2.5  ขั้นประเมิน (evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

ต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้  อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ  ขั้นตอนนี้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดและ

ประสบการณ์ร่วมกัน และท าแบบทดสอบวัดผลหลังเรียน 

 

 

ตอนที่ 2  ผลกำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ

ทำงฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและกำรชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5     

 การทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ด าเนินการโดยน าไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีผ่านการเรียนเรื่อง โมเมนตัมและการชน จ านวน 103 คน  และท าการ
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เปรียบเทียบผลของคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน และเทียบกับ

เกณฑ์ 60%  ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 และ 4.2 

 

 

 

ตารางท่ี 4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 

เรื่อง โมเมนตัมและการชน 

 

ผลการทดสอบท่ีได้จาก จ านวนผู้เรียน �̅� SD t 
แบบทดสอบหลังเรียน 103 14.24 1.739 42.885** 
แบบทดสอบก่อนเรียน 103 5.57 1.795 

** นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
  

 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตารางท่ี 4.1 พบว่า ค่าเฉล่ียของ

คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 14.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  1.739 และ ค่าเฉล่ียของคะแนน

ก่อนเรียนเท่ากับ 5.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  1.795  และ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับก่อนเรียน โดยการทดสอบค่าที พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี .05 แสดงว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีพัฒนาขึ้นช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ดัง

รายละเอียดแสดงในภาคผนวก   

 

ตารางท่ี 4.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนกับเกณฑ์ 60% 

 

การทดสอบ จ านวนผู้เรียน 
คะแนน

เต็ม �̅� SD    
(60%) 

t 

หลังเรียน 103 20 14.24 1.739 12 11.158* 
 

 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีใช้แบบ

ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ท่ี 14.24 คิดเป็นร้อยละ 71.2  



26 
 

R&D  ฟิสิกส์ 2  1/60    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการ
ชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ
วิจัยกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โมเมนตัมและการชนกับเกณฑ์  60 %  ซึ่งด าเนินการ
ทดลองแบบกลุ่มท่ีศึกษาเพียงกลุ่มเดียว และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ( One 
Group Pretest – Posttest Design )  โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้ งนี้  เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  โดย
การสุ่มแบบเจาะจง  ได้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม 2  จ านวน 103 คน  ซึ่งสามารถ
สรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

สรุปผลกำรวิจัย 

1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วยสถานการณ์ของการเคล่ือนท่ี และการชนในรูปแบบต่างๆ 

โดยความเข้มของสถานการณ์ก าหนดจากง่ายไปยาก  ให้นักเรียนฝึกคิดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  ขั้นที่ 

1 ท าความเข้าใจกับปัญหา  ขั้นท่ี 2 จัดเตรียมหลักการ  ขั้นท่ี 3 การหาผลลัพธ์  และขั้นท่ี 4 การ
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ตรวจสอบค าตอบ  โดยใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

ทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 16 ช่ัวโมง  

  2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง

ฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย ค่าเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียน     (�̅�= 14.24 ,  SD = 

1.739) สูงกว่าค่าเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน  (�̅�=  5.57, SD = 1.795)  สรุปว่า  แบบฝึกทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีพัฒนาขึ้น

มีคุณภาพและท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น   

 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  

โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ท่ี 14.24 คิดเป็นร้อยละ 71.2  

 

 

 

 

อภิปรำยผล 

1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วยสถานการณ์ของการเคล่ือนท่ี และการชนแบบต่างๆ โดย
ความเข้มของสถานการณ์ก าหนดจากง่ายไปยาก  ให้นักเรียนฝึกคิดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  ขั้นท่ี  1 
ท าความเข้าใจกับปัญหา  ขั้นท่ี 2 จัดเตรียมหลักการ  ขั้นท่ี 3 การหาผลลัพธ์  และขั้นท่ี 4 การ
ตรวจสอบค าตอบ  โดยใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน 4 ช่ัวโมง  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เต๋า(Tao. 1999: 365-368) ได้ท าการศึกษาวิจัยการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ระหว่าง Peer 
Collaborative แบบคู่ (Dyads) เปรียบเทียบกับเดียว (Individual) ผลการวิจัย พบว่า Dyads มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาบางข้อได้ดีกว่า individual นอกจากนั้น การศึกษายังพบอีกว่า ความ
สาเร็จในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของนักเรียนมากนักหากแต่ขึ้นอยู่กับ
วิธีการท่ีนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับหลักการทางฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้องและยุทธวิธ๊ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา อีกท้ัง 
วิลเลียมส์ (Williams. 2003 : 185-187) ได้ศึกษาถึงการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาว่า
สามารถช่วยส่งเสริมการท างานแก้ปัญหาได้ โดยจากการสัมภาษณ์นักเรียนในกลุ่มทดลองพบว่า 
นักเรียนจ านวน 75% มีความพอใจในกิจกรรมการเขียน และนักเรียนจ านวน 80% บอกว่ากิจกรรม
การเขียนจะช่วยให้เขาเป็นนักแก้ปัญหาท่ีดีขึ้นได้  อีกท้ัง การศึกษาผลของการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์
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โดยสร้างแบบเรียนวิชาฟิสิกส์ในหัวข้อเรื่องแรง (Force) และพัฒนาโปรแกรมการสอนการแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์ ท่ีเรียกว่า Program Nat Hint ของโพล (Pol. 2005: 466 ) พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลอง
ทีใช้หนังสือเรียนร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าในกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใช้เพียงหนังสือแบบเรียนเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาผลของโครงสร้าง กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและความเข้าใจมโนทัศน์ในวิชา
ฟิสิกส์ กับนักเรียนจ านวน 189 คน ใน 16 โรงเรียนของประเทศแอฟริกาใต้ ของไกเฮอร์และคนอื่นๆ
(Gaigher; et.al. 2007: 1106-1108 ) ซึ่งงานวิจับนี้เน้นท่ีจะพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์โดยมีการใช้
แผนภาพค าตอบ (Solution map) ในการประเมินความเข้าใจมโนทัศน์ของนักเรียนจาก การเขียน
ค าตอบในแบบทดสอบอัตนัยท่ีใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ขั้นตอนการพัฒนาความเข้าใจ
มโนทัศน์ได้อาศัยกรอบการคิดของ Greeno’s Model ในการอธิบายถึงทักษะการแก้ปัญหาและการ
ใช้เหตุผล จากการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับโครงสร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหามีผลต่อการท าให้เกิด
ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และมีแนวโน้มการน ามโนทัศน์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ และแสดงให้
เห็นว่าการเรียนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนสามารถท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
กระบวนการคิดในวิชาฟิสิกส์ได้ และจากงานวิจัยของโกะ และไซเลย์ (Gök; & Sılay. 2008: 15-16 ) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสอนเทคนิคและแรงจูงใจในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์  โดยได้
ด าเนินการทดลองกับนักเรียนเกรด 10 ในประเทศตุรกี โดยในกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือและใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบทดสอบและแบบส ารวจในการแก้ปัญหาวิชา
ฟิสิกส์ และกลุ่มควบคุมด าเนินการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
แก้ปัญหาฟิสิกส์ในกลุ่มทดลองท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ  

 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง 
โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน โดย ค่าเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียน  (�̅�= 14.24 ,  SD = 1.739) สูงกว่า

ค่าเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน  (�̅�=  5.57, SD = 1.795) และสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและ
การชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60%  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ 
เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของพนารัตน์ วัดไทยสง (2544: 48) ได้ศึกษา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท้่  3 และท่ีได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะและหาความรู้และการแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิคของโพลยา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ี
ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้น การแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิคของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01  อีกท้ังยังพบว่า
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การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ อรพินท์ ช่ืนชอบ (2549) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหา
ตามเทคนิคของโพลยาสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.01  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เซลคูก์และคณะ (Selcuk.; et al. 2008: 1089–1110) ท าการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนสาขาการศึกษาช้ันปีท้่ 1 โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 37 คน
กลุ่มทดลองจะได้รับการเสริมกระบวนการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ
สอนตามปกติ เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ความสามารถในแก้โจทย์ปัญหาและแบบประเมินทักษะการด าเนินการในการแก้โจทย์ปัญหา  4 
ขั้นตอน คือ ความเข้าใจปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การด าเนินการแก้ปัญหาและการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของ
โพลยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและทักษะในการด าเนินการแก้
โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนหลังได้รับการสอนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

1.1 ครูผู้สอนควรวางแผนและเตรียมการ รวมท้ังเทคนิคต่างๆ ท่ีส่งเสริมบรรยากาศใน

การเรียนรู ้

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องพิจารณาความรู้เดิมของนักเรียน 

เพราะเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้  

1.3 ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกและการตั้ง

ค าถามอย่างสม่ าเสมอ เพราะจะท าให้ทราบถึงความรู้ และความเข้าใจของนักเรียน  

1.4 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ให้แก่นักเรียนครูผู้สอนควร

ค านึงถึงการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในเวลาท่ีก าหนดไว้ อย่างสม่ าเสมอและควรเลือกใช้ปัญหาท่ี

เช่ือมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือปัญหาท่ีพบได้ในชีวิตประจ าวัน  

 

 2.  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป 
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2.1 ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะท่ีเน้นความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ให้
ครอบคลุมท้ังระดับในรายวิชา เพื่อให้ก่อเกิดความต่อเนื่องและเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงใน
รายวิชาฟิสิกส์ 

2.2 ข้อค้นพบประการหนึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนบางคนไม่สามารถตรวจสอบ 
ค าตอบได้เท่าท่ีควร พิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความสามารถในการตรวจสอบ 
ค าตอบของนักเรียนจากแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ผู้สอนควรมีการสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียนได้เห็นถึงความส าคัญของขั้นตอนนี้ เพื่อน าไปสู่การหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไป 

2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์  เช่น มโนทัศน์ฟิสิกส์ 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์และความคงทนในการเรียนรู้  
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ภำคผนวก 
• แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5   

• ใบงาน แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน  ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5     

• แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  โมเมนตัมและการชน 
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