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บทคัดย่อ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นการเพิ่มพูนทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การปฏิบัติ  การแก้ปัญหา และการท างานร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียนสูงขึ้น  การ
วิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการทดลองทาง
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเก่ียวกับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุไฟฟ้า  ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ วงจรไฟกระพริบ กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 25 52 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 และมีความก้าวหน้าทางการเรียน 
(normalized gain) เท่ากับ 0.68 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ 4.02 จากแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท 
 
ค าส าคัญ: สืบเสาะหาความรู้ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความก้าวหน้าทางการเรียน 
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Abstract 

Inquiry based-learning in science by doing experiment can improve various students’ skills such as critical 
thinking, practice, problem solving and co-operative, including enhance learning achievement and satisfaction. The 
objectives of this research are to develop the learning achievement and satisfaction. The five laboratories related 
basic electronics were designed; transistor, capacitor, diode, transistor and blinker circuits. The sample is 33 
Mattayom III student in the second semester in academic year 2009 at Srinagarindra the Princess Mother School, 
Sisaket. The research found that after the implementation, the learning achievement in the participatory learning was 
significantly at the p < .01 and average normalized gain is 0.68. On the Likert’s 5 point scale, the students were rated 
the developed learning process as a very suitable at 4.02 
 

Keywords: inquiry, basic electronics, laboratory, learning achievement, normalized gain 
 
บทน า:   
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ในทุกด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
สังคมปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดเน้ือหาเพียงอย่าง
เดียว แต่สิ่งที่ผู้เรียนควรจะได้รับคือกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 อีกหนึ่งเป้าหมายส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กับผู้เรียน ( conceptual understanding) นัก
การศึกษาต่างให้ความสนใจในวงกว้างเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(science inquiry) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง  (leaning by doing) โดยเริ่มจาก ผู้เรียน
ตั้งใจจดจ่อกับการถามค าถามวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนให้
ความส าคัญกับประจักษ์พยานที่สอดคล้องกับค าถาม  
ผู้เรียนสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยาน  
ผู้เรียนเชื่อมโยงค าอธิบายกับความรู้วิทยาศาสตร์และ
ความรู้อ่ืนๆ  และผู้เรียนส่ือสารน าเสนอค าอธิบายของ

ตนเอง ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่าวสามารถท า
ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นมีข้อจ ากัดและบริบทการใช้ที่
แตกต่างกัน  เช่น  วัยของผู้เรียน  เนื้อหาที่ใช้  เครื่องมือ
อุปกรณ์  เวลา  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยชุด
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะ
เกษ รายวิชาวิทยาศาสตร์เน้ือหาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นนั้น จะสามารถเพิ่ม (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(2) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (3) ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู ้  

ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้เกิดจากหลาย
ปัจจัย การเข้าใจธรรมชาติของวิชาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
ส าคัญ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเข้าใจธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ที่
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ประกอบด้วยข้อเท็จจริง และความคิด แนวความคิดหลัก 
หลักการ กฎ ทฤษฎี ที่เกียวกับโลกธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มาเป็นเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่องด้วยการ
สืบเสาะหาความรู้ ที่ผ่านการสังเกต การคิด การส ารวจ การ
ทดลอง และการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยบุคคล และ
องค์กร ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสม คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของวิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม คือ 
การจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติที่ดึงเอาจุดเด่นของ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry based learning) 
และการสอนแบบปฏิบติการ ( laboratory based learning) 
มาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซ่ึงผู้เรียนจะได้ทั้งเนื้อหา (content 
knowledge) และกระบวนการ ( process) ว่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้พัฒนา
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ( scientific attitude) เช่น การเปิด
ใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การแยกแยะเร่ือง
ส่วนตัวกับเรื่องงาน ความมีเหตุผล การมีวิจารณญาณ 
ความอยากรู้อยากเห็น การไม่ด่วนสรุป ความซื่อสัตย์ 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น (Hodson,1990; Joyce 
and Weil,1986; Leonard,1972)      

หลายงานวิจัยได้ลงข้อสรุปตรงกันว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัตินั้นสามารถเพิ่มได้ทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้ความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ (สมวงศ์        จงกลาง 2536; สุวัฒน์ วรสิทธิ์ , 
2538; ภัทราวรรณ ลาภเทวี, 2544) 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

บริบทของการวิจัย (Context of Study) 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต 1 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มี
นักเรียนประมาณ 650 คน   นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
เป็นนักเรียนประจ า   เปิดท าการเรียนการสอนในระดับช่วง
ชั้นที่ 3 – 4 ซึ่งจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตร คือ
หลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา ( english program) 
โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพร้อม ให้ความ

ร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมในการเรียนการสอนเป็นอย่าง
ดี 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample)    
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2552 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 33 คน ซ่ึง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( purposive sampling) ใช้
เวลาในการวิจัย 6 สัปดาห์ รวม 17 ชั่วโมง (รวมชั่วโมง
ทดสอบก่อนและหลังเรียน) 

แบบแผนการวิจัย (Research Design) 
 แบบแผนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design เป็นการทดลองกลุ่มเดียว 
โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ (1) กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จ านวน 30 ข้อ   
(2) ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ เรื่อง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (3) กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบหลังเรียนทันที ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัต ิ(Design of the teaching sequence)  
 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้  

1. Orientation Stage เป็นขั้นเตรียมความพร้อม 
กระตุ้นเพื่อให้เกิดการอยากเรียนรู้ และก าหนดประเด็นเพื่อ
ท าการสืบเสาะหาความรู้โดยที่ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมมาก
ที่สุด ในขณะที่ผู้สอนเป็นเพียงแค่ผู้ที่ท าหน้าที่ตระเตรียม
แหล่งเรียนรู้ไว้ให้ 

2. Experimental Stage เป็นขั้นลงมือปฏิบัติ เริ่ม
จากการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อก าหนดแผนการ
ทดลองให้ชัดเจน ด าเนินการทดลอง สรุปผลและอภิปราย
ผลการทดลอง น าเสนอผลทดลอง และการแสดงความ
คิดเห็น ถาม-ตอบระหว่างผู้น าเสนอและผู้ร่วมฟังการ
น าเสนอ 

3. Feedback Stage เป็นขั้นการประเมินและให้
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่บกพร่อง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
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จ านวน 5 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง (2 และ 1 ชั่วโมง) ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

1.2 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นจ านวน 5 
ปฏิบัติการ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบวงจรและสร้างขึ้นเอง (ชื่อ
แผนการจัดการเรียนรู้และชื่อปฏิบัติการเป็นชื่อเดียวกัน) 

 
ตารางที่ 1 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้และชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค ์ ภาพประกอบ 

1. ตัวต้านทาน 1. ศึกษาการอ่านค่าตัวต้านทาน 

 
 

 2. ศึกษาสมบัติและความสัมพันธ์
ของค่าตัวต้านทาน 

 
 

 3. ศึกษาสมบัติของตัวต้านทาน
ชนิดไวต่อแสง (LDR) 

 
   
2. ตัวเก็บประจุ 1. ศึกษาหลักการท างานของตัว

เก็บประจุ 

 
 

 2. สามารถใช้งานตัวเก็บประจุได้
อย่างถูกต้อง   
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3. ไดโอด 1. ศึกษาสมบัติและหลักการท างาน
ของไดโอด 

 
 

 2. ศึกษาสมบัติและหลักการท างาน
ของไดโอดเปล่งแสง (LED) 

 
 

4. ทรานซิสเตอร์ 1. ศึกษาสมบัติและหลักการท างาน
ของทรานซิสเตอร ์

 
5. วงจรไฟกะพริบ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ

ต่อวงจรและสามารถน าชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไป
ประยุกต์ใช้งาน 

 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ด้านความรู้ความจ า  ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  30  แบ่งเป็น 5  
ประเด็นหลัก (หัวข้อ) ดังแสดงในตารางที่ 2 

2.2 แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท 
(Likert scale)  

2.3 การสังเกต 
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ตารางที่ 2 แสดงหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

หัวข้อ เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง ข้อที ่
1 ตัวต้านทาน สมบัติและการท างานเบื้องต้น 1-10 
2 ตัวเก็บประจ ุ สมบัติและการท างานเบื้องต้น 11-16 
3 ไดโอด สมบัติและการท างานเบื้องต้น 17-20 
4 ทรานซิสเตอร ์ สมบัติและการท างานเบื้องต้น 21-27 
5 การน าไปใช้งาน รวมทุกเนื้อหาจาก หัวข้อ 1-4 28-30 

        
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการดังนี ้
 1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จากการที่ได้
สอบถามครูและสัมภาษณ์นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว 
รวมทั้งศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทราบ และอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียน
และผู้วิจัย 
 3. ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ 
เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เตรียมไว้ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และแบบสัมภาษณ์นักเรียน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ทุกครั้งที่สอนเสร็จ 
 5. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 4 เพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 6. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้วท าการ
ทดสอบด้วยแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน และให้
นักเรียนตอบแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 8. ประมวลผลและเรียบเรียงข้อมูลเชิงคุณภาพ
และน าเสนอในรูปความเรียง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยหาจากความสัมพันธ์ ของ
คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน  กับ
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  โดยคิดเป็น
ร้อยละแล้วน าผลมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

2. วิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน 
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยชุด
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยใช้ค่าทางสถิติ t-test 
และศึกษาผลการประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียน
โดยใช้วิธี average normalized gain (Hake, 1998) 
 3. วิเคราะห์คะแนนของแบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ประสิทธิภาพของปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ เท่ากับ 82.48/80.10 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ (ดูจากตารางที่ 3) โดยที่ 
ค่า 82.48 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ หาได้จากร้อย
ละของคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหัดระหว่างแต่ละการ
ทดลอง และค่า 80.10 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หาได้
จากร้อยละของคะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ (post-test)  

จากตารางที่ 3 พบว่านกัเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงด้วยการท าการทดลองมี
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t-value = 36.69)
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ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

จ านวน 
นักเรียน 
33 คน 

pre-test 
(30 คะแนน) 

คะแนนแบบฝึกหัดย่อยระหว่างเรียน 
post-test 

(30 คะแนน) 
แต่ละการทดลอง (10 คะแนน) รวม 

(50 คะแนน) 1 2 3 4 5 

x  11.21 8.30 8.55 8.09 8.06 8.24 41.24 24.03 

. .S D  2.39 0.77 0.51 0.72 0.56 0.44 1.82 2.44 
ร้อยละ 37.37 83.03 85.55 80.91 80.61 82.42 82.48 80.10 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธี average normalized gain  

หัวข้อ Pre-test Post-test 
Actual gain 

(% %post pre ) 

Maximum 
possible gain 
(100 %pre ) 

Normalize gain 
% %

100 %

post pre

pre




 

หัวข้อ 1 40.91 77.88 36.97 59.09 0.63 (Medium)  
หัวข้อ 2 39.39 82.83 43.44 60.61 0.72 (High) 
หัวข้อ 3 38.64 90.15 51.52 61.36 0.84 (High) 
หัวข้อ 4 29.00 74.46 45.46 71.00 0.64 (Medium) 
หัวข้อ 5 39.39 83.84 44.45 60.61 0.73 (High) 
รวม 37.37 80.10 42.73 62.63 0.68 (Medium) 

 
ตารางที ่5 ผลรายการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ด้านต่างๆ 

รายการประเมิน ข้อที ่ X  แปลความ 
1. เน้ือหา 1, 2, 3, 4, 5, 7 3.86 มาก 
2. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 6 4.03 มาก 
3. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 8, 11 4.18 มาก 
4. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร ์ 9 4.48 มาก 
5. น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 10 4.18 มาก 
6. ระดับความพึงพอใจ 12 4.06 มาก 

รวม  4.02 มาก 
  
 
 ผลการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้วิธี  
average normalized gain, <g> ซึ่งหาได้จากผลการเรียนรู้
ที่เพิ่มขึ้นจริง (actual gain) หารด้วยผลการเรียนรู้สูงสุดที่มี
โอกาสเพิ่มขึ้นไปได้ ( maximum possible gain) มีค่า
เท่ากับ 0.68 ดังแสดงในตารางที่ 4 (<g> มีค่าตั้งแต่ 0  - 1) 
พบว่าอยู่ในระดับ medium gain (จากบทความวิจัยของ 
Hake ได้ก าหนดระดับของความก้าวหน้าทางการเรียนโดย

วิธี average normalized gain เป็น 3 ระดับคือ  low gain, 
medium gain และ high gain โดยที่ค่า <g> มีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.3, มากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 แต่น้อยกว่า 0.7 
และ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณา
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนตาม หัวข้อ  พบว่า 
average normalized gain ของ หัวข้อ  1 และ 4 อยู่ใน
ระดับ medium gain  หัวข้อ 2, 3 และ 5 อยู่ในระดับ high 
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gain  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อที่ 1 เรื่องท า
ความรู้จักกับตัวต้านทาน ซ่ึงผลการประเมินความก้าวหน้า
อยู่ในระดับต่ าสุด ( 0.64) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการท า
กิจกรรมในชุดนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
หลายตอนและประกอบกับมีการอ่านค่าตัวต้านทานในแถบ
สีต่างๆ ซึ่งนักเรียนอาจจ าไม่ได้อย่างแม่นย านักและยังอาจ
สับสนอยู่ แล้วยังไม่ได้ท าความเข้าใจมากนักก็หันไปท า
กิจกรรมที่ 2 3 4 และ 5 ต่อไป จึงอาจเป็นสาเหตุให้คะแนน
ในส่วนนี้ต่ ากว่าหัวข้ออ่ืนๆ  และหัวข้อที่ 4 เรื่องท าความ
รู้จักกับทรานซิสเตอร์มีผลการประเมินความก้าวหน้าต่ า
รองลงมา อาจเนื่องมาจากวงจรกิจกรรมในชุดนี้ค่อนข้าง
ซับซ้อน นักเรียนส่วนใหญ่ยังต่อวงจรไม่ค่อยถูกจึงใช้เวลา
มากและท าให้นักเรียนให้เวลาในส่วนนี้มากเกินไปท าให้ไม่
ใส่ใจในส่วนอื่นๆ อาทิเช่น ในส่วนของภาคทฤษฎี  ส่วน
หัวข้อที่ 3 เรื่องท าความรู้จักกับไดโอดซึ่งมีผลการประเมิน
ความก้าวหน้าสูงสุด ( 0.84) อาจเป็นเพราะนักเรียนตั้งใจ
และให้ความสนใจในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี  ทั้งนี้วงจร
การทดลองไม่ซับซ้อนง่ายแก่การเข้าใจ อีกทั้งในส่วนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในหัวข้อน้ีมีจ านวนน้อยกว่า
หัวข้ออ่ืนๆจึงอาจเป็นสาเหตุให้คะแนนในหัวข้อน้ีสูงกว่า
หัวข้ออ่ืนๆ 

จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3 ที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยต่อการ การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  (X= 4.02) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านนักเรียนเห็นด้วยมากในทุกรายการ โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้  นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยมากในด้าน การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น สามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์  เป็นล าดับ
ที่หนึ่ง(X = 4.48) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สนับสนุนให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  (X=4.18) ด้านความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ (X=4.06)  ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการท ากิจกรรม (X = 4.03) และด้านเนื้อหา
เป็นล าดับรองลงมา ตามล าดับ 

นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนพบว่านักเรียนคิดว่าการ
เรียนโดยใช้ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นท าให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการได้ท ากิจกรรมท าให้
สนุกและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  ผลการวิจัยประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พบวา่ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น วิชาวิทยาศาสตร์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.48/80.10 หมายถึง นักเรียนได้
คะแนนเฉล่ียจากการปฏิบัติชุดปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 
82.48 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ  80.10 
แสดงว่าชุดปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  การที่ผลการวิจัยปรากฏดังนี้เพราะ
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
อีกทั้งยังผ่านการกล่ันกรองจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการ
จัดท าชุดปฏิบัติการและด้านเนื้อหา ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ   ตรวจสอบความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตลอดจน
ภาษาที่ใช้ในชุดปฏิบัติการซึ่งง่ายต่อการท าความเข้าใจของ
ผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุวัฒน์ วรสิทธิ์ 
(2538)ที่ได้สร้างชุดฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการ วิจัยพบว่า ชุดปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ   
89.75/92.78  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสมวงศ์ จง
กลาง  (2536) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  ส าหรับกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการ วิจัยพบว่า ชุด
ปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ   86.89/92.22  เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
 ชุดปฏิบัติการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นชุดปฏิบัติการ
ลักษณะเป็นชุดย่อย ๆ สั้นๆ เน้ือหาจบภายในชุดเดียวและ
มีแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละชุดกิจกรรมให้นักเรียนตอบ
ค าถามประเมินตนเอง  อีกทั้ง การจัดกลุ่มนักเรียนท า
กิจกรรมแบบคละกัน  คือแต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนเก่งและไม่
เก่งรวมกัน จึงท าให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รวมทั้ง
กิจกรรมที่ให้นักเรียนท าในแต่ละชุดปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
ในการทดลองจริง  และทุกคนต้องท าด้วยตนเองจึงท าให้
นักเรียนสนใจกระตือรือร้นท ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาส่งผล
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองมือ  เกิดความช านาญ
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และสามารถปฏิบัติการทดลองได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  
ทั้งยังพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ที่ มี
ความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์            ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (2545) ที่มุ่งส่งเสริมให้คน
พัฒนาทางกระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู้   
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และการสร้าง
องค์ความรู้   
 ผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชูจิต  สาระภาค ( 2546) ที่ได้ศึกษาผลการ
ใช้ชุดฝึกปฏิบัติการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการใช้เคร่ืองมือการทดลองในการปฏิบัติการฟิสิกส์
ของนักศึกษาราชภัฏสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ของนักศึกษาที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการหลังการสอนสูงกว่าก่อน
การสอนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ พันศักด์ิ 
สายแสงจันทร์ (2544) วิหค ไพบูลย์ (2543) สุวัฒน์ วรสิทธิ์ 
(2538)และสมวงศ์ จงกลาง  (2536) พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
ชุดปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01    
 การที่ผลการวิจัยปรากฏดังนี้อาจเนื่องมาจาก
การเรียนการสอนโดยใช้ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะ
เน้นการปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็น
การให้นักเรียนได้ลงมือทดลอง  ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาและ
เคร่ืองมือในการทดลอง ส่งผลให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในด้านต่างๆหรือมีการพัฒนาความสามารถและ
ความรู้ด้านต่างๆ มากขึ้นชูจิต  สาระภาค ( 2546) ซึ่ง
สอดคล้องกับ  ภพ  เลาไพบูลย์ ( 2542) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญในการปฏิบัติการทดลองไว้ว่า ปฏิบัติการ
ทดลองเป็นส่ิงส าคัญในการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งจุดมุ่งหมาย
ของการสอนวิทยาศาสตร์จะเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจ

เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริง กฎ หลักการหรือ
ทฤษฎีได้ถูกต้อง โดยใช้การทดลองที่เป็นศูนย์กลางในการ
เรียนการสอนซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
นอกจากนั้นชุดปฏิบัติการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังจัดกิจกรรมใน
แต่ละชุดปฏิบัติการที่ง่ายและเหมาะสมกับนักเรียนจึงเป็น
การจูงใจและไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนอีกทั้ง
เมื่อปฏิบัติการทดลองเรียบร้อยแล้วในแต่ละชุดปฏิบัติการ
ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละชุดปฏิบัติการเพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ของนักเรียนอีกด้วย 
 ด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ พบว่าค่าเฉลี่ยของ คะแนนจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น  นักเรียนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่       ในระดับเห็นด้วยมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นล าดับที่ 1 คือด้าน 
สามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์   รองลงมาคือด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนับสนุนให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้เกิดประสบการณ์ตรง อีกทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ พิม
พันธ์  เดชะคุปต์และคณะ (2543) ได้กล่าวถึง แนวคิด
ทางการศึกษาของ ดิวอี้ ( Dewey) ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่อง 
“การเรียนรู้โดยการกระท า ” (Learning by doing) การ
จัดการเรียนการสอนโดยให้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ  อีกทั้ง
วิธีสอนแบบปฏิบัติท าให้ ้นักเรียน เห็นคุณค่า และประโย
ชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น  ท าให้นักเรียนนักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ ในเรื่องการแก้ปัญหาและการให้
เหตุผล สามารถโยงความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งอาจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะ
ต่อยอดความรู้ของผู้เรียนไปสู่สายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องใน
อนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง(2543) รูปแบบ
กระบวนการเรียนอย่างมีความสุขเป็นการเรียนโดยการ
ปฏิบัติผู้เรียนได้สัมผัส ได้ทดลอง ได้ปฏิบัติจริง ได้คิดได้
วิเคราะห์  ได้ฝึกฝนด้วยตนเอง  จนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
และมีประสบการณ์เต็มศักยภาพจนสามารถน าไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน       

จากการวิเคราะห์ค าถามปลายเปิดที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  สรุปได้ว่า   นักเรียนชอบกิจกรรม
การทดลองที่ได้ปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะและ
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พัฒนาความสามารถในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  รวมทั้งการได้ท า
กิจกรรมท าให้สนุกสนาน ตื่นเต้น เกิดการกระตือรือร้น ไม่
เบื่อหน่ายต่อการเรียน นักเรียนเสนอแนะ ให้ปรับเร่ืองใน
แต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกว่านี้ เพราะบางกิจกรรม
นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทนเวลา ท าให้ต้องรีบ
ปฏิบัติกิจกรรมจึงเกิดการผิดพลาดบ้าง 
 ข้อเสนอแนะ 
  ในการน าชุดปฏิบัติการไปใช้ ผู้สอนต้องศึกษา
แผนการเรียนรู้โดยละเอียดและขณะที่นักเรียนก าลังศึกษา
และปฏิบัติตาม กิจกรรมครูต้องคอยดูแลให้ค าปรึกษา เมื่อ
นักเรียนท ากิจกรรมเ สร็จต้องตรวจผลงานและแจ้งผลให้
นักเรียนทราบทันทีเพื่อที่จะได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันทีที่พบ นักเรียนจะได้เข้าใจถูกต้องและเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาชุดปฏิบัติการอ่ืนต่อไป 
  ครูต้องเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการ  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และควรท าการ
ปฏิบัติมาก่อนเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาในทุกระดับเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การสืบเสาะความรู้ด้วยตนเอง  
  ควรมีการเปรียบเทียบการสอนที่ใช้ชุดปฏิบัติการ
กับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
  ควรมีการสร้างชุดฝึกปฏิบัติการที่มีผลต่อการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในภาคการ
ปฏิบัติกับภาคทฤษฎีความรู ้
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานนคร. โรง
พิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว. 

กรมวิชาการ. (2535). การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว. 

จิระ ทัพวิเศษ. (2535). การสร้างชุดการสอนเร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นประกอบการสอน
วิชาช่างไฟฟ้า-วิทย ุ31 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3. ปริญญานิพนธ์การศึกษา 

             มหาบณัฑิต. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ชูจิต สาระภาค. (2547). ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการที่มี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการใช ้
                เคร่ืองมอืการทดลองในวิชาปฏิบติัการฟิสกิส์

ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ. ปริญญา  
             นิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2.
อุบลราชธาน:ี  วิทยาการพิมพ์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 
2.กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2532). วิธีการสร้างสถิติส าหรับการ
วิจัย  เล่ม  1-2. มหาสารคาม:ภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

ประดับ  นาคแก้ว.  (2548). หนังสือเรียนสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 . 
กรุงเทพฯ:แม็ค. 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2543).  การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ:แนวคิด วิธีและเทคนิค
การสอน . กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์ กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท.  

พันศักด์ิ จันทร์จ าปี.  (2546). การพัฒนาบทปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง เทคนิคการแยก
สารส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1.  
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.  

ภพ  เลาหไพบูลย์.  (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์.
พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช
จ ากัด. 

ภัทรพงษ์  โรจน์สวัสดิ์สุข.  (2553). การสร้างแบบฝึก
ปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์



วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2553) 

 86 

การทดลองทางไฟฟ้าในวิชาฟิสิกส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.ชลบุรี:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒบางแสน. 

ภัทราวรรณ  ลาภเทวี. (2546). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการฝึกทักษะ
ภาคปฏิบัติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ยุพา วรยศ.  (2550). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ม.3 ช่วงชั้นที่ 3. กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์.  

รุ่ง แก้วแดง.  (2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
(2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน . กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
คุรุสภา ลาดพร้าว.  

สมวงศ์ จงกลาง. (2536). การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการทาง
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานส าหรับกิจกรรม
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น .ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สมารท์เลิร์นน่ิง. (2551). Electronic Learning By 
Doing. กรุงเทพฯ:ห้างหุ้นสามัญสมารท์เลิร์น
นิ่ง.  

สราวุธ ทองปัน.  (2541). การสร้างชุดฝึกปฏิบัติการ 
เร่ืองการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . ปริญญา
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  ชลบุรี:
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุวัฒน์  วรสิทธิ์.  (2540). การสร้างชุดปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เร่ือง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . ปริญญา

นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตชลบุรี:  
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุวิทย์  มูลค า. (2551). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. 

อนงค์ บุตรวงศ์.  (2544). ผลการใช้ชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นแหล่ง
วิทยาการในชุมชนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา . วิทยานิพนธ์  (ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา).
เชียงใหม่:  บัณฑิต วิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อรอุมา ละมุล.  (2541). การพัฒนาบทปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ืองความสามารถของวัสดุ
ธรรมชาติในการดูดซับโลหะหนักที่ใช้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 . ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร. 

อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ. (มปป). การประเมินผลการ
เรียนรู้แบบใหม่โดยการใช้ผลสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน . เข้าถึงได้
จาก :http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/pent
hai/articles/normalized_gain.pdf              
accessed on 16 APRIL 2010,2009. 

Hake, R. (มปป). Interactive-engagement vs 
traditional methods: A six-thousand 
survey of mechanics test data for 
introductory physics courses. 
Am.J.Phys.66 64-74, also online at 
http:// www.physics.indiana.edu/ ~sdi 
accessed on 22 MAY 2010,1998. 

Hodson, D.A. (1990). Critical look at practical work in 
school science. School Science Review, 
Vol 70 (Number 256),pp 33-40. 

http://www.physics.indiana.edu/~sdi


J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 1 No. 2 (2010) 

 87 

JOYCE, B. and WEIL, M. (1986). Models of 
Teaching.3rd ed (Boston,M A: Allyn & 
Bacon). 

John Dewey. (1973). Group Investigation Model. 
Journal of Teacher E ducation, 
Vol.24,No.1,66. 

http://www.physics.indiana.edu/~sdi 
http://www.wijai48.com/learning_stye/experince_learni

ng/learningbydoing.htm(online) 
 
 

http://www.physics.indiana.edu/~sdi
http://www.wijai48.com/learning_stye/experince_learning/learningbydoing.htm

