
 
 

 

 

การพฒันาทกัษะการค านวณวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 

เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ส าหรับนกัเรียน 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

 

 

 

รสสุคนธ์  สุนทรโอวาท   

 

 

 

  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 
 

 

หวัขอ้รายงานวิจยั   การพฒันาทกัษะการค านวณวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตเร่ือง   
                                          แรงและการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ส าหรับนกัเรียน

     ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
              วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 
ช่ือผูว้ิจยั  นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 
ปีการศึกษา  2565 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันาทกัษะการค านวณวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 
เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียน 40 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มกลุ่มอย่างง่าย ดว้ยการ
จบัฉลาก โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการค านวณก่อนและหลงัการใชเ้กมเอสเคป 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมเอสเคป ในการเรียนเร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี ในการวิจยัผูว้ิจยัใชเ้วลาในการด าเนินงานทั้งหมด 12 ชัว่โมง ใชวิ้ธีวิธีวจิยัเชิงปริมาณ  และ
ใชแ้บบวดัทกัษะการค านวณ และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงในการวิจยัจะให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบวดัทกัษะการค านวณก่อนและหลงั
การใชเ้กมเอสเคป วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบค่า 
t – test แบบ Dependent Samples 
  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กม
เอสเคป(Escape Room)  มีผลทกัษะการค านวณเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room)ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 
สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
  



ข 
 

 

กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการค านวณวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง แรง
และการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ส าเร็จได้โดยได้รับการ
ส่งเสริมความสนับสนุนจาก นายนิมิตร ศรียาภัย   ผูอ้  านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน        
นายอรุณ  เกล่ือนพนัธ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ นายฐิติปกรณ์  ภคุโล รองผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร นายประพฤติ พฤศชนะ รองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายธวชั
ชยั ดุกสุขแกว้ รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว ้ณ โอกาสน้ี                                                                                                  
 ขอบคุณนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 และ2  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัการอาชีพ
บางสะพาน ท่ีท าใหก้ารวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี   
 ทา้ยท่ีสุดน้ี คุณงามความดีและประโยชน์อนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี  ขอมอบแด่บิดา มารดา
ผูเ้ป็นท่ีเคารพรักยิ่ง  และขอขอบคุณผูท่ี้มิไดเ้อ่ยนาม  ณ  ท่ีน้ี เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนดว้ยดีเสมอมา
ในการศึกษาวิจยั ในคร้ังน้ี   

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 

 
สารบัญ 

 
                       หนา้ 
บทคัดย่อภาษาไทย                                                                                                                       ก 
กติติกรรมประกาศ                                                                                                                       ข 
สารบัญ                                                                                                                                         ค 
สารบัญตาราง                                                                                                                               ง 
สารบัญภาพ                                                                                                                                  จ 
บทท่ี 
 1. บทน า 
  1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา                                                                               1 
  1.2 ค  าถามการวิจยั                                                                                                          1 
  1.3 วตัถุประสงคข์องการวิจยั                                                                                         1 
  1.4 สมมติฐานของการวิจยั                                                                                             1 
  1.5 ขอบเขตการวิจยั                                                                                                       1 
  1.6 กรอบแนวคิดการวิจยั                                                                                               1 
  1.7 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ                                                                                      1 
  1.8 นิยามศพัทเ์ฉพาะ                                                                                                      1 
 2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
  2.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
  เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี                                                 6 
  2.2 ทกัษะการคิดค านวณ                                                                                              13 
  2.3 เกมเอสเคป(Escape Room)                                                                                     14 
  2.4 ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้                                                                         14 
  2.5 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                             15                                                                                 
       3. ระเบียบวิธีวิจัย  
  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง                                                                                        16 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั                                                                                           16 



ง 
 

 

  3.3 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั                                                                                    17 
  3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล                                                                                              20 
  3.5 การวิเคราะห์สถิติขอ้มูล                                                                                             21 
  3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั                                                                                                   21 
 4. ผลการวิจัย  
  4.1 ผลการวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี                                             24 
  4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี  
  โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room)                                                                                   25 
 5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  5.1 สรุปผลการวิจยั                                                                                                          28 
  5.2 อภิปรายผลการวิจยั                                                                                                    28 
  5.3 ขอ้เสนอแนะ                                                                                                29
บรรณานุกรม                                                                                                                                  30 
ประวัติผู้เขียน                                                                                                                                32 
  



จ 
 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                       หน้า  
 4.1 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการ 
       เคล่ือนท่ี ก่อนและหลงัการใชเ้กมเอสเคป(Escape Room)                                             24 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
  วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ดว้ยสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพราะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดการพฒันาในดา้นต่างๆ เป็นส่วนท่ีมีความ
เก่ียวข้องและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย์มากท่ีสุด โดยจะเห็นได้ว่า
วิทยาศาสตร์มีบทบาทในดา้นต่างๆ มากขึ้น  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคม ดา้นการเกษตร ดา้น
อุตสาหกรรม ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นตน้  ดงันั้น การคน้ควา้ แสวงหาความรู้ การสร้าง
ส่ิงใหม่ๆ หรือการพฒันา จะเกิดประสิทธิผลสูงสุด หากมีการคิดและการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
โดยทกัษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างหน่ึงท่ีส าคญัคือ ทกัษะการค านวณ เป็นทกัษะท่ีตอ้งใชก้าร
คิดวิเคราะห์ร่วมกบัทกัษะการค านวณทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีฝึกให้มนุษยค์ิดอย่างเป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา ได้อย่างรอบคอบ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
ก่อใหเ้กิดการพฒันา เกิดความเจริญกา้วหนา้ต่อไป 
  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการศึกษาคน้ควา้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษาในแต่ละคร้ัง จะมีความน่าเช่ือถือ
หรือไม่ นอกเหนือจากการท่ีผูศึ้กษาหาความรู้ดังกล่าวจะใช้วิธีการท่ีน่าเช่ือถือแลว้ ตวัผู ้ศึกษาหา
ความรู้เองจะตอ้งมีทกัษะหรือความสามารถในการท่ีจะใหก้ารด าเนินการศึกษาหาความรู้ในคร้ังนั้น 
มีความราบร่ืน ขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละขั้นตอนมีความน่าเช่ือถือ และเน่ืองจากเราถือว่ามนุษยมี์ความ
แตกต่างกันในความถนัดและความสามรถท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่ไม่ได้หมายความว่า ความ
แตกต่างดงักล่าวจะไม่สามารถปรับปรุงหรือพฒันาได ้จากผลการศึกษาพบว่า ความสามารถหรือ
ทักษะต่างๆสามารถฝึกฝนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความช านาญได้ ดังนั้ น การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญสามารถเลือกใชท้กัษะต่างๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม ในการปัญหาแต่ละดา้นก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั (พนัธ์ ทองชุมนุม , 2547) 
  การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต โดยหน่ึงในหน่วยการเรียนรู้ ท่ี
ครูผูส้อนจะตอ้งจดัการเรียนการสอน คือ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี โดยผูเ้รียนจะตอ้งใชท้กัษะการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหา  ซ่ึงจากการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตในเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ีท่ีผา่นมา ยงัไม่
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ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ครูผูส้อนจึงต้องศึกษาค้นคว้า วิธีการแก้ไข เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยการพฒันาทกัษะการค านวณ การคิดวิเคราะห์ การแกไ้ขโจทย ์
  สาเหตุท่ีท าให้นักเรียนไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาได ้คือ นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์
โจทยไ์ดว้่าจะใชวิ้ธีการใดในการแกโ้จทยปั์ญหานั้นๆ (นชันนัท ์กมขุนทด , 2553)  และเจตคติของ
นักเรียนท่ีมีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั มองว่าเป็นเร่ืองท่ียากและคิดว่าไม่
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้  ท าใหข้าดแรงบนัดาลใจในการเรียน เม่ือความสนใจลดลงจึง
ส่งผลต่อการแสวงหาความรู้ (ฐายกิา ชูสุวรรณ , 2561) ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑต์ ่า 
  จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน ารูปแบบของเกมเอสเคป(Escape 
Room) มาประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี เพื่อพฒันาทกัษะการ
ค านวณ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต โดยเกมเอสเคป(Escape Room) เป็นเกมท่ีมี
จุดมุ่งหมายให้ผูเ้ล่นเอาตวัรอดออกจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ดว้ยไหวพริบและทีมเวิร์ค 
การน ารูปแบบของเกมเอสเคป(Escape Room) มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนนั้น เป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนเรียนดว้ยการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง ไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีตนเองมีส่วนร่วม ท าให้ผูเ้รียนได้ใช้ทักษะการค านวณ การ
วิเคราะห์โจทย์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้ งทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 ท่ีกล่าวเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันา
ตนเอง ผูเ้รียนมีความส าคญั เรียนรู้ดว้ยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
   การจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี 
โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ส่งผลให้นกัเรียนมีทกัษะการค านวณเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี 
เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการค านวณก่อนและหลงัการใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) 
 1.3.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมเอสเคป(Escape Room)ในการ
เรียนเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี 
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1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการค านวณหลงัการการจดัเรียนการสอนในเร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) สูงกวา่ก่อนการใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
   การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
 1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเน้ือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 
 1.5.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.5.2.1  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
2/1-2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565จ านวน 118 คน วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 
  1.5.2.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน 40 คน วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่ม
อยา่งง่าย(Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก 
 1.5.3  ตวัแปรในการวิจยั 
  1.5.3.1  ตวัแปรตน้ คือ การใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) 
  1.5.3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
    1)  ทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี 
    2)  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
    3)  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) 
 1.5.4  ขอบเขตของระยะเวลา 
   ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงานจ านวน 40 คน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวดั
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ประจวบคีรีขนัธ์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการทดลองใชเ้กมเอสเคป ในการเรียนเร่ือง
แรงและการเคล่ือนท่ี สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธนัวาคม  
1.6  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
   การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี โดยใช้เกมเอสเคป(Escape Room) ในการพฒันา
ทกัษะการค านวณ และความพึงพอใจต่อการใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ของนกัเรียนตามกรอบ
แนวความคิดการวิจยั ดงัภาพท่ี 1.1 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
1.7  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลการวิจยัท าใหท้ราบวา่ทกัษะการค านวณเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ีของนกัเรียนสามารถ
พฒันาขึ้นไดด้ว้ยการน าเทคนิคและเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจในการจดัการเรียนการสอน 
 2. ผลการวิจยัสามารถน าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาอ่ืนๆได ้
  
1.8  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
   ทักษะกำรค ำนวณ หมำยถึง ความสามารถของนกัเรียนในการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร ไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว (อจัฉรา อาทวงั , 2558) 
   เกมเอสเคป(Escape Room) หมำยถึง  เกมท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เล่นเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยมีจ านวนผูเ้ล่น 4-5 คน ผูเ้ล่นจะตอ้งใชท้กัษะความรู้ ไหวพริบ 
และการร่วมมือกนัแกไ้ขโจทยปั์ญหาเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ท่ีครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนดขึ้น 

ตัวแปรต้น 
การใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) 
- แบบฝึกทกัษะ 
 

ตัวแปรตาม 
1.ทกัษะการค านวณ เร่ือง แรงและการ
เคล่ือนท่ี 
- ดา้นการใชต้วัเลข 
- ดา้นการตีความหมาย 
2. ความพึงพอใจต่อการใชเ้กมเอสเคป
(Escape Room) 
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  ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้เกมเอสเคป(Escape Room) หมำยถึง ความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกชอบ พอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อการต่อการใช้เกมเอสเคป(Escape Room) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ซ่ึงสามารถประเมินได้จากแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scales) 5 ระดบั จ านวน 5 ขอ้ 



 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
   การวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการค านวณ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง 
แรงและการเคล่ือนท่ี โดยใช้เกมเอสเคป(Escape Room) ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และน าเสนอ ตามหัวขอ้
ต่อไปน้ี 
  2.1หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา
ทกัษะชีวิต เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี 
  2.2 ทกัษะการคิดค านวณ 
  2.3 เกมเอสเคป(Escape Room) 
  2.4 ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้   
  2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

- เขา้ใจธรรมชาติของแรงและการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ 
- มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
- ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

สาระส าคัญ 
       แรง หมายถึง ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีกระท าต่อวตัถุ ท าให้วตัถุเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนความเร็วไป วตัถุ
ต่างๆ จะไม่สามารถเคล่ือนท่ีไดถ้า้ไม่มีแรงมากระท า แรงท่ีกระท าต่อวตัถุท าให้เกิดผลตามมา เช่น 
ความเร็ว ความเร่งมวลและน ้ าหนกั แรงดนั เป็นตน้การเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีเกิดจากแรงมากระท ามี
ได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ การเคล่ือนท่ีเป็นแนวตรง และการเคล่ือนท่ีเป็นแนวโคง้ ส่วนรูปแบบการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุก็มีได้หลายลกัษณะเช่นกัน ไดแ้ก่ การเคล่ือนท่ีเป็นแนวตรง การเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล ์การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม และการเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิค 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. บอกความหมายของแรงได ้
2. บอกความแตกต่างของปริมาณสเกลล่าและปริมาณเวคเตอร์ได ้
3. อธิบายความหมายของการเคล่ือนท่ีได ้
4. บอกไดว้า่ลกัษณะและรูปแบบการเคล่ือนท่ีของวตัถุมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 
5. ค  านวณหาค่าของแรง อตัราเร็ว ความเร่ง มวล และแรงดนัได ้
6. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  
7. มีเจตคติท่ีดี สนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
แรงและการเคล่ือนท่ี 
            ในการด ารงชีวิตของคนเรานั้น  จะเก่ียวขอ้งกบัแรงและงาน อยู่ตลอดเวลา  เช่น ในการยก
วตัถุใดวตัถุหน่ึง  หรือท าให้วตัถุใดวตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนความเร็วไป จ าเป็นตอ้งใชแ้รงใน
การท าให้วตัถุนั้นเคล่ือนท่ีเสมอ ถา้หากไม่มีแรงกระท าต่อวตัถุ วตัถุนั้น ๆ  จะไม่สามารถเคล่ือนท่ี
ได้เลย เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ีท่ีตั้งอยู่เฉย ๆ ถา้หากไม่มีแรงมากระท า โต๊ะและเก้าอ้ีก็จะไม่สามารถ
เคล่ือนท่ีได ้ ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่  แรง หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีกระท าต่อวัตถุ แล้วท าให้วัตถุ
เคล่ือนท่ี  หรือเปลีย่นความเร็วไป   ถา้จะเปรียบเทียบต่อไปอีกว่า  การออกแรงผลกัหรือดนั  ใหโ้ต๊ะ
กบัเกา้อ้ีซ่ึงมีน ้าหนกัหรือมวลไม่เท่ากนั  ใหเ้คล่ือนท่ีไป  เราจะสามารถบอกไดท้นัทีวา่ การผลกัหรือ
ดนัโต๊ะซ่ึงมีมวลมากกวา่ จะตอ้งใชแ้รงมากกวา่  การผลกัเกา้อ้ีซ่ึงมีมวลนอ้ยกวา่  ดงันั้นเราจึงอาจจะ
สรุปไดว้่า  ขนาดของแรงท่ีใช้จะมีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมวลของวัตถุ  นั่นคือถา้
วตัถุมีมวลหรือน ้าหนกัมาก  ตอ้งใชแ้รงมาก  ถา้วตัถุมีมวลหรือน ้าหนกันอ้ยก็ใชแ้รงนอ้ย 

 
                                                     m1                 F1              m1 
 
                                                     m2                 F2              m2 

 
ถ้ามี m1 มวลมากกว่า m2 ดังนั้น F1 มากกว่า F2 

 
               นอกจากน้ียงัพบอีกว่า   ถา้ออกแรงผลกัวตัถุช้ินเดียวกัน  ให้เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว ไม่
เท่ากัน  ก็จะพบอีกว่า  การผลกัให้วตัถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูง ก็จะตอ้งออกแรงมากขึ้นไปอีก    
หรือในการเบรครถคนัเดียวกนั   ถา้ว่ิงดว้ยความเร็วสูง  ก็จะใชแ้รงเบรคมากกวา่รถคนัเดียวกนั  ท่ีว่ิง
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ดว้ยความเร็วต ่า  ดงันั้น  จึงไดข้อ้สรุปอีกขอ้ว่า   ขนาดของแรงท่ีใช้จะมีความสัมพันธ์ เป็นสัดส่วน
โดยตรงกบัความเร่ง  หรือความเร็วที่เปลีย่นไป 
 ผลจากการท่ีแรงกระท าต่อวตัถุ  นอกจากจะท าใหว้ตัถุ เคล่ือนท่ีไปตามทิศทางของแรงแลว้  
ยงัก่อใหเ้กิดผลอีกหลายอยา่งตามมา  ไดแ้ก่ 
อตัราเร็ว 

       อตัราเร็วในการเคล่ือนท่ี ของวตัถุใดๆ  หมายถึง ระยะทางท่ีวัตถุน้ันๆ เคล่ือนท่ีไปได้ใน
หนึ่งหน่วยเวลา  เช่น  ถา้รถยนต์คนัหน่ึงเคล่ือนท่ีได้ระยะทาง 60 กิโลเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมงก็
สามารถบอกได้ว่า  รถยนต์คนันั้นมีอตัราเร็วในการเคล่ือนท่ี 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซ่ึงหาได้จาก
ความสัมพนัธ์ 

                                                                  V  =    
s

t
    

เม่ือ  V   =   อตัราเร็ว หน่วยเป็น กิโลเมตร / ชัว่โมง  (km/hr) 
            S   =   ระยะทาง หน่วยเป็น กิโลเมตร (km) 
                                    t    =    เวลา  หน่วยเป็น ชัว่โมง (hr)   
ตัวอย่างที ่  1    รถยนตค์นัหน่ึงว่ิงไดร้ะยะทาง 135 กิโลเมตร ในเวลา 2 ชัว่โมง จงหาอตัราเร็วของ
รถยนตค์นัน้ี 

             วิธีท า  สูตร    V   =   
𝑠

𝑡
       เม่ือ V  =  อตัราเร็ว    =   ?       กิโลเมตร/ชัว่โมง 

                                                               S  =  ระยะทาง   =   135   กิโลเมตร  
                                                                t  =  เวลา            =   2      ชัว่โมง 

                         แทนค่า    V  =   
135

2
     =   67.5  กิโลเมตร/ชัว่โมง 

               ตอบ     รถยนตค์นัน้ีมีอตัราเร็วในการเคล่ือนท่ี    =   67.5  กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
 

ในการบอกอัตราเร็วน้ี  ถ้าบอกแต่เพียงระยะทางท่ีวัตถุ เคล่ือนท่ีได้ต่อหน่วยเวลา   
ความสัมพนัธ์ท่ีวา่น้ีจดัวา่เป็นอตัราเร็ว แต่ถา้ในการเคล่ือนท่ีของวตัถุนั้น มีการบอก ระยะทาง   เวลา  
และทิศทางในการเคล่ือนท่ีของวตัถุเขา้ไปดว้ย  ความสัมพนัธ์ท่ีวา่น้ีเรียกวา่เป็น  ความเร็ว         

ตามนิยามท่ีกล่าวมาแลว้  ทั้งหน่วยของอตัราเร็ว  และความเร็วเป็นหน่วยของระยะทาง ต่อ
เวลา  เช่น  รถยนตแ์ล่นบนทางหลวง จะตอ้งใชอ้ตัราเร็วประมาณ 80 กิโลเมตร / ชัว่โมง หรือกรม
อุตุนิยมวิทยา ประกาศว่า จะมีลมพดัจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตกดว้ยความเร็ว 20 กิโลเมตร/
ชัว่โมง เป็นตน้ 
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t2 – t1 

 
ความเร่ง 

       ถ้าเราสังเกตการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  ในบางคร้ังเราจะพบว่า  วตัถุจะเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร็วไม่สม ่าเสมอ  อาจจะเร็วขึ้นหรือช้าลง เช่น ถา้เราออกแรงเตะลูกฟุตบอล ในตอนแรกลูก
ฟุตบอลจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง  แลว้ชา้ลงจนหยุดน่ิงอยู่กบัท่ี   หรือในการตกของวตัถุจากท่ีสูง  
ในตอนแรกวตัถุท่ีตกจะมีความเร็วน้อย แต่เม่ือเวลาผ่านไป ความเร็วในการตกของวตัถุจะมากขึ้น 
การเคล่ือนท่ีของวตัถุ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความเร็วเช่นน้ี  เรียกว่ามีความเร่ง  ดังนั้นเราจึงให้
ความหมาย  ของความเร่งได้ว่า ความเร่ง หมายถึง ความเร็วของวัตถุท่ีเปลี่ยนไปในหน่ึงหน่วยเวลา  
ความเร่งของวตัถุจะมีค่าเป็นบวก (+)  หรือลบ (-)  ก็ได ้เช่น ในการตกของวตัถุ  ความเร็วจะเพิ่มขึ้น 
เรียกวา่ความเร่งมีค่าเป็น  +  ส่วนการเบรค รถยนต ์ท่ีก าลงัว่ิงดว้ยความเร็ว ใหช้า้ลงจนหยดุ ความเร่ง
จะมีค่าเป็น  -   ความเร่งของวตัถุหาไดจ้ากความสัมพนัธ์ 

ความเร่ง           =    ความเร็วท่ีเปล่ียนไป 
                                                                    เวลา 

ความเร่ง          =    ความเร็วปลาย-ความเร็วตน้ 
                                                               เวลาปลาย - เวลาตน้ 
                                   a        =     V2  -  V1 
                                              
                เม่ือ      a          =     ความเร่ง หน่วยเป็น เมตร / วินาที 2  ( m/s2 )    
                          V1        =     ความเร็วตน้ หน่วยเป็น เมตร / วินาที (m/s) 
                          V2        =     ความเร็วปลาย หน่วยเป็น เมตร / วินาที (m/s) 
                          t1         =     เวลาตน้ หน่วยเป็น วินาที (second) 
                          t2         =     เวลาปลาย หน่วยเป็น วินาที (second) 
ตวัอยา่งท่ี 2  รถยนตค์นัหน่ึงว่ิงในวินาทีท่ีหน่ึงไดร้ะยะทาง 2 เมตรในวินาทีท่ี 10 ไดร้ะยะทาง 8 เมตร            
                    รถยนตค์นัน้ีมีความเร่งเท่าใด 

          วิธีท า  สูตร             a   =   
𝑉2−𝑉1

𝑡2−𝑡1
               

                            a  =  ?   เมตร / วินาที2 (m/𝑠2) 
                        V2  =  8  เป็นเมตร / วินาที (m/s) 
                                    V1  =  2 เป็นเมตร / วินาที (m/s) 
                                     t2  =  10 
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                                     t1  = 1 

                       แทนค่า      a   =   
8−2

10−1
    =     

6

9
    =   0.67   เมตร / วินาที2 

          ตอบ       รถยนตค์นัน้ีมีความเร่ง = 0.67 เมตร / วินาที2 
 
 1.3  มวลและน ้าหนัก 

       เราทราบมาแลว้วา่  แรง หมายถึง ส่ิงท่ีกระท าต่อวตัถุ ท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ี  หรือเปล่ียนค
วามเร็วไป  วตัถุท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีมวลมาก ก็ตอ้งใชแ้รงมาก วตัถุท่ีมีขนาดเล็กหรือมีมวลนอ้ย ก็
จะใชแ้รงนอ้ย หรือวตัถุท่ีมีขนาด หรือมีมวลเท่ากนั แต่เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วต่างกนั  แรงท่ีใชก้็จะมี
ขนาดต่างกันตามไปด้วย  แรงดึงดูดของโลกท่ีกระท าต่อวตัถุใดๆ  จะมีผลอย่างหน่ึงตามมา  คือ
ก่อให้เกิดน ้ าหนกั  น ้ าหนกัของวตัถุ  จึงเป็นผลท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลกท่ีกระท าต่อวตัถุนั่นเอง  
ขนาดของแรง  หาไดจ้ากความสัมพนัธ์  
                                                                                                      
                      F   =   m  x  a       หรือ       
 
              เม่ือ    F     =     แรงท่ีกระท าต่อวตัถุ หน่วยเป็น นิวตนั (N หรือ Newton) 
                       m     =     มวลของวตัถุ หน่วยเป็น กิโลกรัม (kg) 
                       a      =     ความเร่งของวตัถุ หน่วยเป็น เมตร/วินาที 2  (m/s2) 
 
               ในการตกอย่างอิสระ  หรือการตกท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลกนั้น  ความเร็วในการตกจะ
เพิ่มขึ้นวินาทีละ  9.8  เมตร  ดังนั้นถา้เวลายิ่งผ่านไปนาน วตัถุท่ีตก ก็จะยิ่งมีความเร็วในการตก
สูงขึ้น ดงัเช่น การตกของลูกอุกกาบาต ช้ินส่วนยานอวกาศหรือดาวเทียม  ตลอดจนเทหวตัถุฟากฟ้า
อ่ืนๆ  ท่ีถูกแรงดึงดูดของโลก   ดึงดูดให้หลุดเขา้สู่วงโคจร  แลว้ตกลงสู่พื้นโลก  ถา้หากวตัถุนั้น มี
ขนาดเลก็หรือทนต่อความร้อนไดน้อ้ย  เม่ือตกลงสู่พื้นผิวโลก  ความเร็วในการตกจะสูงขึ้น  เกิดการ
เสียดสีกบับรรยากาศของโลก จนร้อนแดงลุกเป็นไฟ  ส่วนใหญ่จะลุกไหมห้มด  ก่อนท่ีจะตกถึงพื้น
โลก  ส่วนยานขนส่งอวกาศ  ท่ีถูกส่งขึ้นไป  แลว้น ากลบัมาใช้ใหม่  โดยขากลบั จะร่อนลงจาก
ภายนอก  เขา้สู่บรรยากาศของโลก เหมือนการร่อนลงของเคร่ืองบินนั้น โครงสร้างภายนอกของยาน
กระสวยอวกาศเหล่าน้ี   จะต้องติดกระเบ้ืองฉนวน  ท่ีทนความร้อนได้ดี  และจะต้องมีการน า  
กลบัไปซ่อมแซมส่วนฉนวน ท่ีมีการสึกหรอทุกคร้ังท่ีใชง้าน 
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ความเร่งท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลก = 9.8 เมตร/วินาที 2 และมวลของวตัถุ (กิโลกรัม) เม่ือ
เปล่ียน  เป็นหน่วยของแรง (นิวตนั)  ท่ีโลกกระท าต่อวตัถุนั้น  จะได ้
 
 
 
 

น ้าหนัก 
น ้ าหนักของวตัถุ  เป็นผลท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลก กระท าต่อมวลของวตัถุนั้ น ๆ 

โดยทัว่ไปคนมกัจะเขา้ใจว่า  น ้ าหนกัของวตัถุคือมวลของวตัถุ  แต่แทท่ี้จริงแลว้เป็นคนละอย่างกนั   
น ้าหนักของวัตถุ  เป็นผลท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลกกระท าต่อมวลของวัตถุน้ัน ๆ ส่วนมวลของ
วตัถุ  เป็นผลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสืบเน่ืองมาจากความเฉ่ือยของวตัถุ  ความเฉ่ือยของวัตถุ  หมายถึง  
สมบัติของวัตถุท่ีต่อต้านการเปลี่ยนสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  เช่น  ในการหยุดรถยนต์  หรือ
รถจกัรยานยนต์   ท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเท่ากัน  จะใช้แรงไม่เท่ากัน  เพราะรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์  มีความเฉ่ือยไม่เท่ากัน   ในการหยุดรถยนต์จะใช้แรงมากกว่า  เพราะในกรณีน้ี   
รถยนต์มีความเฉ่ือยมากกว่ารถจักรยานยนต์   ซ่ึงมีเป็นผลมาจากการท่ีรถยนต์ มีมวลมากกว่า
รถจกัรยานยนต์   ปริมาณท่ีบอกให้ทราบว่า  วัตถุใดมีความเฉ่ือยมากหรือน้อย  ก็คือมวลของวัตถุ
นั่นเอง  ในทางค านวณเราใชห้น่วยของมวลเป็นหน่วยของน ้าหนกั  คือมีหน่วยเป็นกิโลกรัม  ดงันั้น
จึงสรุปไดว้า่ ถา้แรงดึงดูดของโลกกระท าต่อวตัถุช้ินนั้นมีค่ามาก  วตัถุนั้นก็จะมีน ้าหนกัมากดว้ย 
               เราบอกความสัมพนัธ์ ของแรงท่ีโลกกระท าต่อวตัถุไดว้่า   น ้ าหนักของวตัถุ มีค่าเท่ากบั  
ผลคูณของมวลกบัความเร่งท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลก 
 

หรือ      W   =  m x g 
                        เม่ือ       W   =  น ้าหนกัของวตัถุ (วดัเป็นหน่วยของแรง) หน่วยเป็นนิวตนั (N) 
                                     m   =  มวลของวตัถุ หน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 
                                     g    =  ความเร่งท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลก  มีค่า  9.8  เมตร/วินาที2 (m/s2) 
 

1. 4   แรงดัน 
         ในชีวิตประจ าวนั  เราจะพบวา่บางส่ิงท่ีเราเก่ียวขอ้งอยู่เป็นประจ า  แทบจะแยกกนัไม่

ออก ก็คือแรงหรือน ้าหนกั  เช่น  การหาบน ้า  การยกหรือแบกส่ิงของซ่ึงจะมีน ้าหนกั หรือแรงกดลง

       มวล     1   กิโลกรัม      =    แรง   9.8   นิวตัน 
       นั่นคือ  1   กิโลกรัม      =    9.8     นิวตัน 
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A 

บนบ่าของเรา  หรือการท่ีเรานัง่บนเกา้อ้ี  ซ่ึงจะมีการถ่ายแรง หรือน ้ าหนกัจากตวัเรา  ลงสู่ขาเกา้อ้ีท่ี
วางกดอยู่บนพื้นต่อไป    น ้ าหนักหรือแรงท่ีวตัถุกระท าต่อหน่วยพื้นท่ีน้ีเรียกว่า   ความดันหรือ
แรงดนั  หาไดจ้าก 

 
แรงดนั   =   แรง      หรือ     P   =  F              

                                                           พื้นท่ี                          
                                         เม่ือ    P  =   ความดนั หน่วยเป็น นิวตนั / ตารางเมตร (N/m 2)  
                                                 F   =   แรงท่ีกระท า หน่วยเป็น นิวตนั (N)  
                                                  A  =   พื้นท่ี หน่วยเป็นตารางเมตร (m 2) 
 
 1.5  แรงดันในของเหลว 

เราจะสังเกตไดว้า่ ในบางคร้ังถา้ด าน ้ าลงไปลึกๆ จะรู้สึกวา่ปวดแกว้หู นัน่เป็นเพราะว่าน ้ ามี
แรงดนั  ยิ่งด าลงไปลึกก็ยิ่งปวดแกว้หูมาก แสดงว่ายิ่งลึกน ้ ายิ่งมีแรงดนัมาก  เรือด าน ้ าท่ีด าอยู่ลึกๆ 
จึงจ าเป็นตอ้งสร้างดว้ยโลหะ  ท่ีมีความแขง็แรง  สามารถทนทานต่อแรงดนัของน ้าได ้

ของเหลวอย่างอ่ืน  ก็มีแรงดันเช่นเดียวกันกับน ้ า  แรงดันของของเหลวจะกระท ากับ
ดา้นขา้งและพื้นของภาชนะท่ีบรรจุ  ของเหลวต่างชนิดกนั  จะมีแรงดนัเท่ากนัหรือไม่  ขึ้นอยู่กบั
ความหนาแน่น และความลึกของของเหลว   แรงดนัของของเหลวหาไดจ้ากความสัมพนัธ์ 
 
            P   =      g   h               

เม่ือ     P   =   แรงดนัของของเหลว หน่วยเป็น นิวตนั / ตารางเมตร (N/m2) 
      =   โร (rho) ความหนาแน่นของของเหลว หน่วยเป็นกิโลกรัม /     
                                  ลูกบาศก ์ เมตร (kg/m3) 
                        g   =   ความเร่งเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลก หน่วยเป็นมตร / วินาที2  (m/s2)  
                    h   =   ความลึกจากผิวถึงจุดท่ีวดัความดนั หน่วยเป็นเมตร (m) 

ค่ามาตรฐานท่ีไดจ้ากการทดลองของนกัวิทยาศาสตร์พบวา่ 
 
 
 
 

 

           -  น ้ามีความหนาแน่น   =   1    ตนั / ลูกบาศกเ์มตร 
       =    1    กิโลกรัม / ลิตร 

           =    1    กรัม / ลูกบาศกเ์ซนติเมตร   
           -  ความเร่งท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของโลก  =  9.8 เมตร / วินาที2 



13 

 

 
 
 

จากการสังเกต  เราจะพบว่าวตัถุบางชนิดสามารถลอยน ้ าได ้แต่วตัถุบางชนิดจมน ้ า ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะว่า น ้ าหรือของเหลวมีแรงพยุงเอาไว ้จึงท าให้วตัถุลอยน ้ าได ้อาร์คีมิดีส (Archimedes) 
นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก  เป็นผูค้ ้นพบแรงน้ี และสรุปเป็นหลักของอาร์คีมิดีส  (Archimedes 
principle)  เอาไวว้า่ 
                   
 
 
   จากหลกัการน้ี   สามารถสรุปต่อไปไดถึ้งความสัมพนัธ์   ระหว่างความหนาแน่นและการ
ลอยหรือการจมของวตัถุท่ีอยูใ่นของเหลววา่ 

1. ถา้วตัถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว วตัถุนั้นจะจม เน่ืองจากแรงพยุงมีค่านอ้ยกว่า
น ้าหนกัของวตัถุ 

2. ถา้วตัถุมีความหนาแน่นเท่ากบัของเหลว วตัถุนั้นจะลอยปร่ิมน ้ าพอดี แรงพยุงจะมีขนาด
เท่ากบัน ้าหนกัของวตัถุ 
           3. ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว วัตถุนั้ นจะลอยโดยมีบางส่วนจมอยู่ใน
ของเหลว ในกรณีเช่นน้ี แรงพยุงซ่ึงเท่ากบัน ้ าหนักของของเหลวท่ีถูกแทนท่ี  และเท่ากบัน ้ าหนัก
ของวตัถุนั้นดว้ย 

ร่างกายของมนุษยมี์ความหนาแน่นมากกว่าน ้ า   หากไม่ว่ายน ้ า หรือมีอุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น 
ห่วงชูชีพก็จะจมน ้ า  ห่วงดังกล่าวน้ี ช่วยให้ค่าเฉล่ียของความหนาแน่น  ของผูใ้ช้ห่วงและชูชีพ 
รวมกนัแลว้มีค่านอ้ยกวา่ความหนาแน่นของน ้า  โดยห่วงชูชีพมีปริมาตรมาก แต่น ้าหนกันอ้ยมาก 
    
2.2 ทักษะการคิดค านวณ  
  การค านวณ หมายความถึงความสามารถในการนบัจ านวนของวตัถุ การบวก ลบ คูณ 
หาร การหาค่าเฉล่ียต่าง ๆ และการค านวณท่ีซบัซอ้นเช่น การค านวณหาปริมาณต่าง ๆ และรวมไป
ถึงการค านวณโดยใชสู้ตรตั้งแต่ง่ายๆไปจนถึงขั้นซบัซอ้นขึ้นตามล าดบั 

  ทกัษะการค านวณท่ีควรส่งเสริมใหแ้ก่เด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ การนบัจ านวนของวตัถุ การน า
จ านวนตวัเลขมาก าหนด หรือบอกลกัษณะต่าง ๆ เช่น ความกวา้ง ความยาว ความสูง พื้นท่ี ปริมาตร 

แรงพยุง   =   น้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ 
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น ้าหนกั คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นยิง่ส าหรับวิทยาศาสตร์ เพราะในการทดลองหรือคน้ควา้
หาความรู้ต่าง ๆ นั้น ตอ้งใชต้วัเลขในการค านวณค่าต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทดลอง ดงันั้น 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั จะตอ้งใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในเร่ืองของตวัเลข 
จ านวนบวก จ านวนลบ เลขเตม็หน่วย เซตทางคณิตศาสตร์ 
  สรุปไดว้่า การกระตุน้ให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ควรจดั
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กไดล้งมือกระท าด้วยตนเอง ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
กระบวนการขั้นพื้นฐาน หรือทักษะเบ้ืองต้นท่ีควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัได้รับการพฒันา มี 7 
กระบวนการ ดังน้ี คือ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการวดั ทกัษะการส่ือ
ความหมาย ทกัษะการลงความเห็น ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างมิติกบัเวลา และทกัษะการ
ค านวณ 
 
2.4 ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
   ธีรพงศ ์แก่นอินทร์ (2545, น.36) ไดใ้หค้วามหมายความพึงพอใจต่อการศึกต่อการเรียน
การสอนว่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบติัของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน การ
ปฏิบติัของอาจารยผ์ูส้อน และสภาพบรรยากาศโดยทัว่ไปของการเรียนการสอน 
   ปริญญา จเรวชัต ์และคณะ (2546, น.3) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ท่าท่ี
ความรู้สึกหรือทศันคติ  ในทางท่ีดีของคนท่ีมีต่อส่ิงท่ีปฏิบติัร่วมปฏิบติั หรือไดรั้บหมอบหมายให้
ปฏิบติัโดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บรวมทั้ง สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นปัจจยัท าใหเ้กิดความพึง
พอหรือไม่พึงพอใจ 
การวัดความพงึพอใจ 
   การจดัการความพึงพอใจสามารถวดัไดห้ลายวิธี ดงัน้ี (อมรลกัษณ์ ปรีชาหาญ, 2535) 
  1.การสังเกต เป็นการวดัความพึงพอใจโดยผูส้อบถามจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นการแสดงออกทางการพูด การแสดงออกทางกิริยาท่าทาง วิธีน้ีผูส้อบถามตอ้ง
อาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และการสังเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 
  2.การสัมภาษณ์ เป็นการวดัความพึงพอใจซ่ึงต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดี ซ่ึงจะ
ส่งผลใหผู้ส้อบถามไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริงได ้
  3.การใช้แบบสอบถาม เป็นการวดัความพึงพอใจโดยผูส้อบถามจะต้องออกแบบ
สอบถามเพื่อตอ้งการทราบความคิดเห็นจากบุคคลเป้าหมาย ซ่ึงสามารถท าได้โดยรูปแบบได้แก่
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ลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบใหเ้ลือก หรือตอบค าถามอิสระโดยค าถามดงักล่าวอาจเป็นค าถามพึงพอใจ
ดา้นต่างๆ เช่น การควบคุมงาน การบริการ และเง่ือนไขต่างๆ เป็นตน้ 
  
 
 
2.5 งานวิจัยอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง  
   รัชนีพร มีสี (2554) ศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม สาหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จ านวน 31 คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จงัหวดัแม่อ่องสอน โดยใช้
แบบวดัการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มหลงั
เรียนสูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 75 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ดีมาก 
   กรกฏ ลาไยและคณะ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 2 จ านวน 30 
คน โรงเรียนบา้นวงัไลย ์จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ แบบประเมิน
การปฏิบติัโครงงาน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีผลการเรียนรู้การปฏิบติั
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพระดบัดีและนกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 



 

 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
   การวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการค านวณ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง 
แรงและการเคล่ือนท่ี โดยใช้เกมเอสเคป(Escape Room) ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 2/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. การวิเคราะห์สถิติขอ้มูล  
  7. สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
คน วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 
 3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2
/1-2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จ านวน 40 คน วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่ม
อยา่งง่าย(Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก 
  
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย 
   1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ การใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น 
ในการพฒันาทกัษะการค านวณ  
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   2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
    2.1 แบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น โดย
ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัทกัษะก่อนและหลังเรียน โดยแบบวดัทกัษะเป็นแบบอัตนัย 
จ านวน 10 ขอ้ 
    2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมเอสเคป(Escape 
Room) ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั ของ Likert (Likert Scale) จ านวน 20 ขอ้  
 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 3.3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
   แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 รายวิชา 2000-1301 
วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี 
  2. ศึกษาเอกสาร ต ารา ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) เพื่อประยุกตใ์น
การจดัการเรียนรู้ 
  3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี โดยใช้เกมเอสเคป(Escape 
Room)  จ านวน 2 แผน แผนละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งส้ิน 12 ชั่วโมง ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบดว้ย มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ รายละเอียด
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  ซ่ึงจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบเกมเอสเคป(Escape Room) 
  4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูวิ้จัยสร้างขึ้น ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินท่ี
ผูวิ้จยัสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑก์ารประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ 
Likert (Likert Scale) ดงัน้ี 
    5  หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยง ครอบคลุม เหมาะสมมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยง ครอบคลุม เหมาะสมมาก 
    3 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยง ครอบคลุม เหมาะสมปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยง ครอบคลุม เหมาะสมนอ้ย 
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    1 หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยง ครอบคลุม เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
  5. น าความเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปล
ความหมายโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น.8-11) 
    ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมนอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง แผนการสอนมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   ถา้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงวา่มีองคป์ระกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนั 
  6. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.42 เม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้อยูใ่นเกณฑท่ี์มีความเหมาะสม และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ท่ี
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1.แบบวัดทักษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี  
  แบบวัดทักษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี เป็นแบบวดัทักษะแบบอัตนัย 
จ านวน 10 ขอ้ โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
     1) ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 รายวิชา 20000-
1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2) สร้างแบบวดัทักษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี แบบอัตนัย 
จ านวน 10 ขอ้ 
    3) น าแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ท่ีสร้างขึ้น เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม (Index of item objective Congruence หรือ IOC) และความถูกตอ้ง  แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขแลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน
ใหค้ะแนนตามเกณฑด์งัน้ี 
     ใหค้ะแนน     +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัตามจุดประสงคน์ั้นจริง 
     ใหค้ะแนน      0 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัตามจุดประสงคน์ั้นหรือไม่ 
     ใหค้ะแนน     -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่วดัตามจริงประสงค ์
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    4) น าแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ท่ีไดไ้ปทดลองใช้ 
(Try out) กบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน จ านวน 
40 คน ท่ีผา่นการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี มาแลว้ 
    5) น าคะแนนท่ีได้จากการวดัมาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) แลว้คดัเลือกขอ้ท่ีมีความยาก ระหวา่ง 0.2 - 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป 
    6) น าคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ริซาร์ดสัน ซ่ึงได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 1.01  
จากนั้นน าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
  2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี โดยใช้เกมเอสเคป(Escape Room) 
   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ Likert (Likert Scale) จ านวน 20 ขอ้ โดยมีขั้นตอนในการ
สร้าง ดงัน้ี 
    1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ เพื่อก าหนดกรอบวดั
ความพึงพอใจใหค้รอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
    2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี โดยใช้เกมเอสเคป(Escape Room)โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั ของ Likert จ านวน 20 ขอ้ แยกเป็นรายดา้นทั้งหมด 5 ดา้น คือ บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 
วิธีการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ดงัน้ี 
      พึงพอใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน  5  คะแนน 
      พึงพอใจมาก  ใหค้ะแนน  4  คะแนน 
      พึงพอใจปานกลาง ใหค้ะแนน  3  คะแนน 
      พึงพอใจนอ้ย  ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
      พงึพอใจนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน  1  คะแนน 
    3)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัองคป์ระกอบการจดัการเรียนรู้ (Index of Consistency หรือ IC) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านใหค้ะแนนตามเกณฑด์งัน้ี 
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     ใหค้ะแนน     +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัตามจุดประสงคน์ั้นจริง 
     ใหค้ะแนน      0 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัตามจุดประสงคน์ั้นหรือไม่ 
     ใหค้ะแนน     -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่วดัตามจริงประสงค ์
    4) น าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข และน าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษาไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 จ านวน 12 ชัว่โมง 4 สัปดาห์ โดยการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.4.1 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เร่ือง 
แรงและการเคล่ือนท่ี จากการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีเคยเรียนเร่ืองน้ี รวมทั้งศึกษาสภาพสังคม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และปัญหาต่างๆ ของชุมชนนกัเรียนดว้ย 
 3.4.2 ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างทราบ และอธิบายถึง 
บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนและผูว้ิจยั 
 3.4.3 ผูว้ิจยัท าการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป
(Escape Room) ดงัน้ี 
  1.นักเรียนท าแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี จ านวน 10 ขอ้ มี
ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 
 3.5.4 ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี โดยใช้เกม
เอสเคป(Escape Room) โดยจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้
 3.5.5 เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้แลว้ ท าการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  1.นกัเรียนท าวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี จ านวน 10 ขอ้ มีระยะเวลา
ในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 
  2. นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ จ านวน 20 ขอ้ 
 3.5.6   ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ผลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลและเรียบเรียง น าเสนอ 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้เร่ืองแรง
และการเคล่ือนท่ี โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) มาวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี มีวิธีการ
ดงัน้ี 
  1. หาค่าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทกัษะการค านวณ 
เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี   
  2. ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเอสเคป(Escape Room) โดยใชส้ถิติการ
ทดสอบที ชนิดกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent group) 
 3.6.2 วิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชเ้กมเอสเคป มีวิธีการดงัน้ี 
  1.หาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  แปลผลค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการใชเ้กมเอสเคป ดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  3.6.3.2 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ทั้งฉบบั โดย
ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach  
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ส าหรับการท าวิจยัคร้ังน้ี คือ 
 3.7.1 สถิติพื้นฐาน 
  3.7.1.1 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร (Rosenthal, 2012, น.31) 

     
N

X
X


=  

    เม่ือ X̅ หมายถึง    ค่าเฉล่ียเลขคณิต 



22 

 

      ∑ X หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N หมายถึง    จ านวนนกัเรียนในกลุ่มท่ีศึกษา 
  3.7.1.2 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร (Rosenthal, 
2012, น.42-43)      

     S.D.  =  √
∑(X−X̅)2

n−1
 

 
    เม่ือ S.D. หมายถึง   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      X หมายถึง    ค่าคะแนน 
      X̅ หมายถึง    ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
      n หมายถึง   จ านวนนกัเรียนในกลุ่มท่ีศึกษา 
 
 3.7.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.หาค่าดชันีความเท่ียงตรง (Validity) ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาจาก
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence หรือ IOC) ของแบบวัด
ทกัษะการค านวณ ค านวณไดจ้ากสูตร (ทรงศกัด์ิ ภูศรีอ่อน, 2551, น.50) 

       IOC =   
∑ R

N
 

    เม่ือ IOC หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค์ 
      ∑ R หมายถึง    ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      N หมายถึง   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  2.การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency หรือ IC) ของแผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชสู้ตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น.162) 

       IC =   
∑ R

N
 

    เม่ือ IC หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยาม 
      ∑ R หมายถึง    ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      N หมายถึง   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  3.การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี โดยใชสู้ตร (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556) 

       P =  
R

N
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    เม่ือ P แทน ค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ 
      R แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้ 
      N แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีท าขอ้สอบแต่ละขอ้ 
  4.การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและ
การเคล่ือนท่ี โดยใชสู้ตร (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556) 

       D =  
𝑅𝑈−𝑅𝐿

N
 

    เม่ือ D แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
      RU แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกขอ้นั้นในกลุ่มสูง 
      RL แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกขอ้นั้นในกลุ่มต ่า 
      N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
  5.การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัทกัษะการค านวณ เร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี ค านวณไดจ้ากสูตร KR-20 ของคูเตอร์-ริชาร์ตสัน โดยใชสู้ตร (ทรงศกัด์ิ ภูศรีอ่อน, 2551, 
น.88-89) 

       rtt  =   
n

n−1
[1 −

∑ pq

s2 ]     

    เม่ือ rtt หมายถึง   ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
      n หมายถึง   จ านวนขอ้แบบทดสอบ 
      p หมายถึง   สัดส่วนของผูท่ี้ตอบถูกในแต่ละขอ้ 
      q หมายถึง   สัดส่วนของผูท่ี้ตอบผิดในแต่ละขอ้ 
      S2 หมายถึง    คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
  5.การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, น.204) 

       α =   
k

k−1
[1 −

∑ Sj
2

St
2 ]     

    เม่ือ α หมายถึง   ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความพึงพอใจ 
      k หมายถึง   จ านวนขอ้ในแบบประเมินความพึงพอใจ 
      Sj

2 หมายถึง   ผลรวมของค่าความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
      St

2 หมายถึง    คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
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