
 

การใช้ชุดส่ือประสมเพ่ือพฒันามโนทศัน์ทางการเรียนรู้ ทกัษะการลงความเห็น 
จากข้อมูลและจิตวทิยาศาสตร์ วชิา ฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนทีข่องนิวตัน 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4/1 โรงเรียนปิยะบุตร์ 
 

คณิต  ศรีผาติ* 

 
บทคัดย่อ 
     การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพส่ือประสม เร่ือง กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนัท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เปรียบเทียบมโนทศัน์ทางการเรียนรู้ของ
นกัเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ืองกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 (3) เพื่อศึกษาทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม (4) เพื่อ
ศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัการใชส่ื้อประสม วชิาวชิา
ฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั ผลการวิจยัพบวา่(1) ชุดส่ือประสม เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของ
นิวตนั มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ ์80/80 (2) มโนทศัน์ทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือ
ประสม เร่ือง  การกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐาน (3)จิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ภายหลงัการใชส่ื้อประสม วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัโดยนกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐาน (4)ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
 
 ค าส าคัญ  :   ส่ือประสม,     มโนทศัน์ทางการเรียนรู้,   ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล,    

       จิตวทิยาศาสตร์,     กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
 

บทน า 
 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ยคุใหม่ในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาประเทศเขา้สู่ยคุไทยแลนด ์
4.0 ท่ีตอ้งสร้างสรรคน์วตักรรม ซ่ึงการท่ีจะพฒันาประเทศใหมี้ทรัพยากรมนุษยท่ี์สามารถสร้าง
นวตักรรมไดน้ั้นตอ้งเร่ิมจาก ระบบการจดัการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาใหน้กัเรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั 
เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการต่างๆท่ีจ าเป็นในการสร้างสรรคน์วตักรรม โดยวชิาฟิสิกส์ เป็นหน่ึงใน
แขนงหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะ ฟิสิกส์เป็นวชิาท่ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัความจริงท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสามารถคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง 
______________________________________________________________________________ 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
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อยา่งมีเหตุผล อนัเป็นพื้นฐานของการน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ ตลอดจนก่อให้เกิดการพฒันา
ดา้นเทคโนโลยอียา่งมากมาย โดยแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนได้
ฝึกปฏิบติันั้นตอ้งเกิดจากการพฒันาส่ือการสอน โดยส่ือแต่ละชนิดมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั การน าส่ือ
มาประสมกนั โดยใหแ้ต่ละส่ือส่งเสริมซ่ึงกนัละกนัโดยผา่นวธีิเชิงระบบ ยอ่มท าใหผู้เ้รียนบรรลุ
เป้าหมายในการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โรงเรียนปิยะบุตร์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มี
นกัเรียนสายการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพียงหน่ึงหอ้งเรียนต่อหน่ึงระดบัชั้น โดย นกัเรียนเกิน
ร้อยละ 50 จะลืมเน้ือหาในบทเรียนท่ีเคยเรียนผา่นมา และจากประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ของผูว้ิจยั
พบวา่ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดในวชิาฟิสิกส์ คือ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั เพราะกฎการเคล่ือนท่ีของนิว
ตนัเป็นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีสุดในการเรียนวชิาฟิสิกส์ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัท่ีจะพฒันา
มโนทศัน์ทางการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์  เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัทกัษะการลงความเห็นจาก
ขอ้มูล จิตวทิยาศาสตร์ โดยใชชุ้ดส่ือประสมซ่ึงประกอบดว้ย ส่ือการทดลองเสมือนจริง เอกสารแนะ
แนวการทดลอง เกมและการท าผงัมโทศัน์   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดส่ือประสม เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางการเรียนรู้ในวชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนปิยะบุตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดส่ือประสม 

3. เพื่อศึกษาทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียน 
ปิยะบุตร์ หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดส่ือประสม 

4. เพื่อศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนภายหลงัการใชชุ้ดส่ือประสม วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎ
การเคล่ือนท่ีของนิวตนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนปิยะบุตร์  

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ชุดส่ือประสม เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 
2. มโนทศัน์ทางการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ 1 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือ

ประสม เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั ดว้ย

ชุดส่ือประสมมีทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
4. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั มีจิต

วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  



3 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปิยะบุตร์ อ าเภอบา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี จ  านวน 17 คน  
  
ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใช้ชุดส่ือประสม ไดแ้ก่ การทดลองเสมือนจริง เอกสาร         
แนะแนวทาง เกมและการเรียนโดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์  

2. ตวัแปรตาม คือ มโนทศัน์ทางการเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัทกัษะ
การลงความเห็นจากขอ้มูล และจิตวทิยาศาสตร์ 
 

ขอบเขตของเน้ือหา 
เน้ือหาการวจิยัเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะบุตร์ 

 รายวชิาฟิสิกส์ 1 ว 30101  เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ผลของวจิยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับครูผูส้อนวชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั ในการใชชุ้ดส่ือประสมพฒันามโนทศัน์ทางการเรียนรู้ เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
ทกัษะการลงความเห็นขอ้มูล และจิตวทิยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบติัของนกัเรียน  
 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 ส่ือประสม หมายถึง การอาศยัหลกัการน าเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อยา่งมาสัมพนัธ์กนัและมี
คุณค่าท่ีส่งเสริมกนัและกนั ส่ือการสอนอยา่งหน่ึงอาจจะใชเ้พื่อเร้าความสนใจ ในขณะท่ีส่ือการสอน
อีกอยา่งหน่ึงใชเ้พื่ออธิบายขอ้เทจ็จริงของเน้ือหาและอีกชนิดหน่ึงอาจใชเ้พื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ลึกซ้ึงและป้องกนัการเขา้ใจปัญหาผดิ 

 ห้องปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง หมายถึงหอ้งปฏิบติัการทดลองท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเป็น 
และมีคุณภาพเช่นเดียวกบัห้องเรียนหรือหอ้งปฏิบติัการทดลองจริงทุกประการ 
  เอกสารแนะแนวทาง คือ เอกสารแนะแนวทางหมายถึง เอกสารท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะให้ผูเ้รียน
เรียนดว้ย ซ่ึงอาจจะเขียนในรูปเพิ่มค า แต่ไม่มีค  าตอบเฉลยไวใ้ห ้ทั้งน้ีตอ้งใหผู้เ้รียนไดท้  าโดยอิสระไม่
กงัวลต่อค าเฉลยท่ีผูส้อนใหไ้ว ้ในการเฉลยนั้นผูส้อนอาจจะใหผู้เ้รียนท าเป็นตอน ๆ แลว้เฉลยคร้ังหน่ึง 
หรือท าให้จนจบบทเรียนแลว้เฉลยก็ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมะสมของนกัเรียนนั้น                
  เกม คือ กิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยอาศยัการแข่งขนัอยา่งมี 
กฎเกณฑ ์เพื่อใหผู้ร่้วมแข่งขนัเกิดความสามคัคี รู้จกัควบคุมตนเองและรู้ขอ้เทจ็จริงตามหลกัการต่าง ๆ 
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ท่ีจุดประสงคไ์ดว้างไว ้
 แผนผังมโนทศัน์ หมายถึง แผนผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองของมโนทศัน์ระดบั
ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงดว้ยเส้นและค าเช่ือมท่ีเหมาะสม โดยแผนผงัมโนทศัน์อาจมีทิศทางเดียวหรือหลาย
ทิศทางซ่ึงประกอบดว้ยมโนทศัน์ต่าง ๆ  
  การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล หมายถึง การเพิ่มความ
คิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตอยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย
โดยการสร้างขอ้ความจะตอ้งสมเหตุสมผล ส่วนการจะตดัสินวา่ส่ิงใดถูกตอ้ง จะตอ้งหาหลกัฐานหรือ
ขอ้มูลอ่ืนมาประกอบ ซ่ึงอาจไดจ้ากการทดลองหรือสังเกตเพิ่มเติม 

 จิตวิทยาศาสตร์ เป็นคุณลกัษณะหรือลกัษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาหาความรู้ 
โดยใหก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจใฝ่รู้ ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความอดทน 
มุ่งมัน่ ดา้นการมีใจกวา้งและยอมรับฟังความคิดเห็น ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นความสงสัย
และกระตือรือร้นท่ีจะหาค าตอบ  
   งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพช็ร์รัตน์  ศรีสุวรรณ์ (2550, หนา้ 82) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองการใชชุ้ดส่ือ
ประสม เร่ือง“ระบบอวยัวะในร่างกายมนุษย”์ วชิา ว  32101 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบางซา้ยวิทยา  ผลการวิจยัพบวา่  ผลการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมการ
เรียนรู้ชุดส่ือประสม มีประสิทธิภาพ เท่ากบั  81.13/80.30 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ 80/80  
  จนัทร์จิรา  ชาวบา้นเกาะ (2554, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาชุดส่ือประสมเร่ือง  
“ระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวิต” ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ือง  “ระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวิต”  ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  “ระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวิต”  ของนกัเรียนโดยใช้
ชุดส่ือประสมสูงกวา่วธีิสอนแบบปกติเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  พิศ สัตนาโค (2551, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาชุดส่ือประสมเพื่อส่งเสริม
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 5 พลงังาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง แหล่งพลงังาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาชุดส่ือประสม เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผลการวจิยัปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพิ่มสูงข้ึน  
  รัตน์ติกาญ สุทธิเกิด (2550) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์ และจิตวทิยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดว้ยโปรแกรม SCILAB เร่ือง 
“กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั” ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการดว้ย
โปรแกรม SCILAB มีระดบัจิตวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 



5 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 วิธีการเกบ็ข้อมูล ผู้วจิยัท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัมโนทศัน์ทางการเรียนรู้ 
วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ จากนั้น
ด าเนินการทดลองโดยใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เรียนจากชุดส่ือประสม เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั จ านวน 12 ชัว่โมง ผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเอง เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ทุก
แผนการจดัการเรียนรู้ ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัมโนทศัน์ทางการเรียนรู้ เร่ือง กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั วชิา ฟิสิกส์ 1 แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ท าแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
จ านวน 15 ขอ้ จากนั้นผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูล 5 ดา้น คือ (1) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
มโนทศัน์ทางการเรียนรู้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (2) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะ
การลงความเห็นจากขอ้มูลของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ผา่นการตรวจเอกสารแนะแนวทางการทดลอง (3) 
วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนทั้ง 3 ดา้น ผา่นแบบวดัจิตวทิยาศาสตร์ เพื่อท าการ
ตรวจสอบสมมุติฐานต่อไป (4) วเิคราะห์มโนทศัน์ทางการเรียนรู้แยกเป็นรายดา้นตามลกัษณะขอ้สอบ 
(5) วเิคราะห์คะแนนทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลเป็นรายดา้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั โดย
ใชสู้ตร E1/E2 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) วเิคราะห์ความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ (p) และค่า
อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (r) หาค่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน เปรียบเทียบมโนทศัน์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดส่ือประสม (t-
test for dependent Samples) วเิคราะห์ระดบัคะแนนทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปของ
นกัเรียน วิเคราะห์ระดบัจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน และน าคะแนนมโนทศัน์ทางการเรียนรู้และ
ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลมาวเิคราะห์เป็นรายดา้นผา่นค่าเฉล่ียและร้อยละ 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ชุดส่ือประสม เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ ์80/80 
2. มโนทศัน์ทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสม เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิว

ตนัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
3. จิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัการใชส่ื้อประสม วชิา

ฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนัในภาพรวมนกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การสอนโดยใชชุ้ดส่ือประสมท าใหน้กัเรียนมีความอยากรู้อยาก
เห็นเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ในระดบัดีมาก ส่วนดา้นความซ่ือสัตยแ์ละความอดทนมุ่งมัน่ จิตวทิยาศาสตร์
ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐาน 
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4. ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งตาม
สมมติฐาน 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 1. การหาคุณภาพของชุดส่ือประสม 
 การหาคุณภาพของชุดส่ือประสม เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนัซ่ึงใชก้ารประเมินในหวัขอ้
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพจากแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ผลคะแนนในหวัขอ้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทุกๆแผน  
มีความเหมาะสมในระดบั ดีมาก ซ่ึงสรุปไดว้า่ ชุดส่ือประสม ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถใชเ้ป็นส่ือการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และน าไปใชเ้พื่อเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนได ้ 
 2. ด้านการหาประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม 
  ส าหรับการหาประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1  ซ่ึงการหาประสิทธิภาพขั้นท่ี 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 81.11/81.67 ขั้นท่ี 2 (แบบกลุ่มยอ่ย) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.85/81.67 และขั้นท่ี 3 (แบบ
ภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.11/80.83นัน่คือประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม เร่ือง กฏการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนัมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 80/80 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดส่ือประสม 
ประกอบดว้ย ส่ือการทดลองเสมือนจริง เอกสารแนะแนวทางการทดลอง เกม และผงัมโนทศัน์ซ่ึงใน
แต่ส่ือ มีจุดแขง็ท่ีต่างกนัแต่ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัโดยตวัส่ือการทดลองเสมือนจริง ช่วยใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้จากการลงมือปฎิบติั ซ่ึงเกิดผลดีกบัการเรียนวชิาฟิสิกส์ในเร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนัซ่ึง
จดัการทดลองแบบปกติไดย้าก ส่วนเอกสารแนะแนวทางการทดลอง ท าให้นกัเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองผา่นการสังเกต ทดลองและบนัทึกผลผา่นการทดลองจากส่ือเสมือนจริงและท่ีส าคญั
เอกสารแนะแนวทางการทดลองเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล อธิบาย
ความสัมพนัธ์ของปริมาณต่างๆทางฟิสิกส์ และสรุปความสัมพนัธ์นั้นเป็นสมการทางคณิตศาสตร์  
ส่วนเกมท่ีใช้ประกอบการสอน ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสนุกและความกระตือรือร้นในการเรียน 
และท าให้นกัเรียนในกลุ่มทุกคนช่วยกนัท าเอกสารแนะแนวทางเพราะตอ้งเล่นเกมท่ีตอ้งตอบ
ค าถามกบัครูผูส้อน ส่วนผงัมโนทศัน์ผ่านโปรแกรม popplet  ช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนไดไ้ปสรุป
องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในแต่ละวนั ท าใหจ้ดจ าเน้ือหาการเรียนไดดี้ยิง่ข้ึนและจากการสังเกตของ
ผูว้จิยัพบวา่ นกัเรียนในแต่ละคนจะส่งผงัมโนทศัน์ดว้ยความเร็วเพราะท าในโปรแกรม popplet ไดง่้าย 
อีกทั้งชุดส่ือประสมยงัผ่านการตรวจสอบคุณภาพและให้ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามา
ปรับปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญและขอ้เสนอแนะจากนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองหา
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ชุดส่ือประสม เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนัมีประสิทธิภาพท่ีจะ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพช็ร์รัตน์  ศรีสุวรรณ์ (2550, หนา้ 82) ได้
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ท าการศึกษาวจิยั เร่ืองการใชชุ้ดส่ือประสม เร่ือง“ระบบอวยัวะในร่างกายมนุษย”์ วิชา ว  32101 
วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนบางซา้ยวิทยา  ผลการวจิยัพบวา่  ผล
การหาประสิทธิภาพของนวตักรรมการเรียนรู้ชุดส่ือประสม มีประสิทธิภาพ เท่ากบั  81.13/80.30 เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ 80/80  

3. ด้านมโนทัศน์ทางการเรียนรู้ 
 จากผลการเปรียบเทียบผลการหามโนทศัน์ทางการเรียนรู้ วิชา ฟิสิกส์1 เร่ือง กฏการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชส่ื้อประสม 
พบว่ามโนทศัน์ทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสม เร่ือง กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานผูว้จิยัจึงน า
คะแนนวดัมโนทศัน์ทางการเรียนรู้ของนกัเรียนมาแบ่งเป็นรายดา้นเพื่อหาสาเหตุท่ีคะแนนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนพบวา่คะแนนร้อยละของการท าขอ้สอบไดใ้นขอ้สอบแต่ละรูปแบบเรียงจากมากไป
นอ้ย การอธิบายความสัมพนัธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ และการเขียนสมการนิวตนัจากเหตุการณ์ท่ี
ก าหนด นกัเรียนท าคะแนนออกมาไดม้ากกวา่ร้อยละ 80 ส่วนการค านวณหาปริมาณต่างๆ และทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั นกัเรียนท าคะแนนออกมาไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 70  ซ่ึงน่าจะมี
เหตุผลมาจากชุดส่ือประสมมีจุดเนน้ท่ีนกัเรียนคน้หาความรู้ดว้ยตนเองผา่นการท าเอกสารแนะ
แนวทาง ซ่ึงเนน้ใหน้กัเรียนอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณต่างๆทางฟิสิกส์จากการทดลองผา่น
ส่ือเสมือนจริงและน าผลท่ีไดม้าสรุปเป็นสมการทางฟิสิกส์ท าใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนทกัษะใน
ดา้นน้ีจนช านาญ  ส่วนคะแนนในดา้นการค านวณและเน้ือหาเชิงทฤษฎีนกัเรียนท าไดน้อ้ยเพราะชุดส่ือ
ประสมไม่ไดไ้ม่ไดเ้นน้ให้นกัเรียนฝึกการคิดค านวณผา่นโจทยปั์ญหา โดยสาเหตุท่ีผูว้ิจยัอภิปรายผล
วา่ นกัเรียนท าเอกสารแนะแนวทางในสองส่วนน้ีจนช านาญเพราะคะแนนทกัษะการลงความเห็นจาก
ขอ้มูลในส่วนการบอกความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และสรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเป็นสมการทาง
คณิตศาสตร์น้ีพบวา่มีคะแนนในระดบัสูงทุกชุดการทดลองจะเห็นวา่การสอนโดยใชชุ้ดส่ือประสมท า
ใหม้โนทศัน์ทางการเรียนรู้มีค่าสูงข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทร์จิรา  ชาวบา้นเกาะ (2554, 
บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาชุดส่ือประสมเร่ือง  “ระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวติ” ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  “ระบบยอ่ยอาหารของ
ส่ิงมีชีวติ”  ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง  “ระบบยอ่ยอาหารของส่ิงมีชีวิต”  ของนกัเรียนโดยใชชุ้ดส่ือประสมสูงกวา่วธีิสอนแบบ
ปกติเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  4.  ด้านทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 ดา้นทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเอกสาร
แนะแนวทางมีประสิทธิภาพดี สังเกตไดจ้ากในทุกๆการทดลองคะแนนทกัษะการลงความเห็นจาก
ขอ้มูลมีค่าสูงข้ึน จนนกัเรียนทุกลุ่มไดค้ะแนนเตม็ ในการท าเอกสารแนะแนวทางในการทดลองชุดท่ี 5 
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และ 6 และเม่ือพิจารณาคะแนนของทุกๆกลุ่มเป็นรายดา้นพบวา่ คะแนนในทุกๆชุดการทดลองดีข้ึน
เป็นล าดบัซ่ึงผูว้จิยัคาดวา่ การท าซ ้ าๆในรูปแบบเดิมๆ ท าใหท้กัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลของ
นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหดี้ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กฎแห่งการฝึกหดัหรือการกระท าซ ้ าของธอร์นไดค ์
ซ่ึงกล่าวไวว้า่ การกระท าซ ้ าหรือการฝึกหดัน้ี หากไดท้  าบ่อย ๆ ซ ้ า ๆ ซาก ๆ จะท าใหก้ารกระท านั้น ๆ 
ถูกตอ้งสมบูรณ์และมัน่คง ซ่ึงจะเห็นวา่ชุดส่ือประสมนั้นช่วยใหท้กัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิศ สัตนาโค (2551, บทคดัยอ่) ได้
ท าการศึกษาวจิยั เร่ืองการพฒันาชุดส่ือประสมเพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 5 พลงังาน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง แหล่ง
พลงังาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาชุดส่ือประสม เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เพิ่มสูงข้ึน  
           5. ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
  จิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัการใชชุ้ดส่ือประสม 
วชิาฟิสิกส์ 1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั โดยนกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความอยากรู้อยากเห็น อยูใ่นระดบัดีมาก ส่วน
ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละความอดทนมุ่งมัน่จิตวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีการท่ีจิตวทิยาศาสตร์ดา้น
ความอยากรู้อยากเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก เป็นผลมาจาก การทดลองเสมือนจริง เป็นกิจกรรมท่ีสนุก 
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั และคิดมากกวา่การท่องจ า ส่วนดา้นความอดทนมุ่งมัน่ของนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัดี เน่ืองมาจากนกัเรียนตอ้งใชค้วามพยายามในการคิด การหาสมการทางฟิสิกส์จากการทดลอง
และท าเอกสารแนะแนวทาง ซ่ึงมีความซบัซอ้น ส่วนความซ่ือสัตย ์เกิดจากการทดลองและการท า
เอกสารแนะแนวทาง ซ่ึงสองส่วนน้ีตอ้งสอดคลอ้งกนันกัเรียนไม่สามารถน าความเห็นส่วนตวัไปใส่
ได ้จากขอ้มูลดงักล่าวท าใหส้รุปไดว้า่ ชุดส่ือประสมช่วยพฒันาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตน์ติกาญ สุทธิเกิด (2550) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาฟิสิกส์ และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ดว้ยโปรแกรม SCILAB เร่ือง “กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั” ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการดว้ยโปรแกรม SCILAB มีระดบัจิตวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป การใชส่ื้อประสมครูควรอธิบายถึงวธีิการใชห้รือสาธิตการใช ้
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษามโนทศัน์ทางการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม
ในเน้ือหาและระดบัชั้นอ่ืน ควรเปรียบเทียบวธีิการสอนโดยใชส่ื้อประสมและวธีิการสอนแบบอ่ืน 
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ควรเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลการใชส่ื้อการทดลองเสมือนจริง เอกสารแนะแนวทาง การสอนแบบเกม 
และการท าผงัมโนทศัน์ผา่นโปรแกรม popplet เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีน่าเช่ือถือ  
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