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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มืวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลลัมฤทธื้ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 3 โรงเรียนวัดอินทาราม โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โมเมนต์ของแรง ร่วมกับการใช้สถานการณ์ 
จำลองบนคอมพิวเตอร์ PhET Interactive Simulations กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
วัดอินทาราม จำนวน 60 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก (Lottery) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบทดสอบวัดความรู้ความเช้าใจ มืความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.41-0.63 มืค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.38-0.69 
มืค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้รูปแบบงานวิจัย 
แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง และใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ

การพัฒนาผลลัมถุทธี้ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
วัดอินทาราม โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรง ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองบน 
คอมพิวเตอร์ PhET Interactive Simulations ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โมเมนต์ของแรง ร่วมกับการใช้ 
สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ PhET Interactive Simulations ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มืค่า E /E 2 เท่ากับ 
82.67/80.08 การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โมเมนต์ของแรง ร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลอง 
บนคอมพิวเตอร์ PhET Interactive Simulations ท่ีจัดทำข้ึนมืประสิทธิภาพเปีนไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 80/80 
และผลลัมฤทธื้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ABSTRACT

The purpose of this research was to the development of science learning achievement in 
The lower secondary school students grade 9 at Wat Intharam School with the moment of force 
using by PhET Interactive Simulations on computer processing. The sample group consisted of 60 
The lower secondary school students grade 9 of Wat Intharam School during their first semester in 
academic year of 2018 who selected by simple random sampling method using by lottery. The 
research instrument consisted of the knowledge test with degree of difficulty between 0.41-0.63 

discrimination between 0.38-0.69 and the reliability of 0.85. The data was analyzed by mean { X ), 

standard deviations (S.D.), The One- Group Pretest-Posttest design and t -  test for dependent 
sample statistics.

The research findings:
The efficiency of an instruction from educational games based on jigsaw with the graphic 

organizers technique was at which was higher than the 80/80 criterion and the post-test 
learningachievement scores weresignificantlyhigher thanthepre-testat thestatisticlevelof .05.
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