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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 กอนและ
หลังการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงและการสอนแบบปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โดยการสอนแบบใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงกับการการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่เรียนวิชาฟสิกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
จํานวน  1 หองเรียน นักเรียน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ สื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง แผนการจัดการ เรียนรู 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สวนการวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที 
(t-test for Independent Samples) และ (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 /1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริง และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริงสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract 

The purposes of this research were to (1) compare the students’ learning achievement in Physics 

before and after using an interactive simulation Teaching Method and Traditional Teaching Method, (2) 
compare the students’ learning achievement in Physics before and after using an interactive simulation 

Teaching Method and Traditional Teaching Method and The sample consisted of 16 Grade 11 students from 

1 classes who were studying during 2nd  semester of 2020 academic year at Sriwichaiwithaya School, The 

instruments were interactive simulation, learning plan, a learning achievement test. The data were analyzed 

by using arithmetic mean ( x ), Standard deviation (S.D.), t–test for Independent Samples and t–test for 

Dependent Samples. research results are as followings; 

1) The learning achievement in Physics of Grade 11 students after learning by using an interactive

simulation Teaching Method and Traditional Teaching Method was statistically, significantly higher than before 

learning at .01 level  

2) The students’ learning achievement learning by using an interactive simulation Teaching Method

and Traditional Teaching Method found that learning by using an interactive simulation Teaching Method as 

statistically, significantly higher than learning by using Traditional Teaching Method at .05 level 

Keywords: Learning Achievement in Physics, Using an interactive simulation Teaching Method, Traditional  

Teaching Method 
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1. บทนํา
ปจจุบันการศึกษาถือวามีความสําคัญตอความสําเร็จในชีวิตของบุคคลเปนอยางมากเพราะเปนรากฐานสําหรับ ชวยให

บุคคลสามารถกาวไปถึงความสําเร็จตามที่บุคคลนั้น ๆ ไดคาดหวังเอาไว   ครูผูใหการศึกษาแกเยาวชนมีหนาที่ใหการศึกษา สั่งสอน 
อบรมบมนิสัยใหแกบุคลคลนั้น ๆ ทั้งในดานวิชาความรู ทั้งในดานจิตใจและความประพฤติ คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะ
เกี่ยวของกับองคประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน ความพรอม สติปญญา เจตคติ และสภาพ แวดลอมอื่น ๆ กระบวนการเรียน      
การสอนที่ครูจัดใหก็นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมตาง ๆ 
มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจในสิ่งที่ตองการใหรูการสงเสริมใหผูสอนไดเขาใจถึงแนวทางการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สุมิตร คุณานุกร (2542) ไดใหความหมายของการสอนไววา การสอนมิได
หมายถึง การใหวิชาความรูหรือเนื้อหาเทาน้ันแตยังรวมถึงการชวยใหเด็กไดคิด โดยการถามคําถามเด็ก การแนะนําแนะแนวเพื่อ
ชวยเด็กแกปญหา การใหความชวยเหลือแกเด็กดานตาง ๆ และนอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2552) ยังไดกลาวไววา การสอนคือ 
การที่บุคคลผูหนึ่ง (ครู) นําเอาความรูสึกนึกคิดและชีวิตของตนเองมาเผยแพรใหอีกบุคคลหนึ่ง (ผูเรียน) ทราบ เพื่อใหผูเรียนได 
พิจารณาและเลือกสรรเอาคุณสมบัติ ทัศนคติ และคานิยมมายึดถือเปนของตนเองและปฏิบัติตาม 

การที่ครูจะสามารถปฏิบัติงานการสอนไดดีขึ้นอยูกับความสามารถในการผสมผสานกับศาสตรอื่น ๆ วาดวยการสอนกับ
ศิลปะของการสอนเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสอนสูงสุด ซึ่งวิธีสอน/เทคนิคการสอนของครู ไมสามารถกลาวไดวา  
วิธีใดเปนวิธีสอนที่ดีท่ีสุดเพราะการเรียนการสอนนั้นจะตองข้ึนกับองคประกอบหลายประการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตอง
ตัดสินใจเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมของสภาพท่ีเปนอยูควรนําเทคนิคตาง ๆ มากระตุนและปลุกเราเพื่อเลือกความสนใจ
ของผูเรียนโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กําหนดให  และการเลือกวิธีการสอนนั้นผูสอนสามารถจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนไดหลากหลายวิธีและสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับผูเรียนกับแตละสถานการณและแตละสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากการสอนมีหลากหลายรูปแบบ ครูผูสอนจึงจําเปนตองเลือกวิธีสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
กระบวนการสอนแบบใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเปนรูปแบบที่ มุงใหผูเรียนไดคนพบคําตอบดวยตนเอง จากการสังเกต 
การนําขอมูลมาอธิบายพยากรณ ทดสอบ และการนําความรูไปใช จึงทําใหระบบการสอนแบบใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง    
เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสงเปนการสรางคุณภาพใหผูเรียนในลักษณะเสริมทักษะเปนวิธีเรียนรูจากประสบการณตรง 
การเรียนการสอนวิชาฟสิกสเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โดยการสอนแบบปกติ      
มีครูผูสอนเปนผูบรรยายโดยใชสื่อเพาเวอรพอยท และเอกสารประกอบการสอนนั้น เปนสิ่งที่ผูเรียนคุนชินอยูแลว โดยลักษณะของ
วิชาฟสิกส เปนไปในลักษณะท่ีตองอาศัยทักษะท้ังดานความเขาใจกับความจําและการคิดวิเคราะหอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิด
อาการเบ่ือหนายและทําใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยภาพรวมลดลง ดังนั้ น จึงควรมีการคนหาวิธีการสอนแบบใหมทดแทน
แบบเดิมที่ผูเรียนคุนเคย และ สรางความสนใจใหกับผูเรียนใหสามารถเรียนไดอยางมีความสุข   ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดวิธีการสอน
โดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง มาทดลองใชกับนักเรียนซึ่งสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง
เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง จะไดผลหรือไมนั้นจะตองมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พรเพ็ญ ฤทธิลัน (2554) 

กลาววา การประเมินกอนมีการเรียนการสอน เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาองคประกอบกอนจัดใหมีการเรียนการสอนทั้ง
ทางตรงและทางออม สวนการประเมินขณะทําการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน เปนการประเมินตรวจสอบโดยสรุปของการเรียนการสอนวาเมื่อครบระยะเวลาท่ี
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กําหนดนักเรียนมีความสําเร็จในการเรียนรูมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ Eysenck and Meili (1972) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนไววา หมายถึง ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ อันเกิดจากการเรียนรู ซึ่งอาจวัดไดจากการทดสอบระหวางหรือ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการทดสอบหรอืวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะบอกคุณภาพของผูเรียน
แลวยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร คุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความรูความสามารถ             
ของครูผูสอนและผูบริหารอีกดวย 

ผูวิจัยจึงไดจัดทํางานวิจัยเรื่องดังกลาวขึ้นมาโดยหวังวาจะเปนประโยชนใหกับครูผูสอนตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะได
นําไปประยุกตใชเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนและหลังการสอนโดยใชสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริง 
 2.2 เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 กอนและหลังการสอนแบบปกติ 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โดยการสอนแบบใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงกับการการสอนแบบปกติ 

3. สมมุติฐานการวิจัย

 3.1 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  3.2 นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  3.3 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสหลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบปกติ 

4. ความสําคัญของการวิจัย

 4.1 ดานความรู 
1. ทาํใหทราบวาการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ แบบไหนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนฟสิกสสูงกวากัน 

4.2 ดานการนําไปใช 
1. เปนแนวทางใหครูผูสอน เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสดีขึ้น 

2. ทําใหไดสื่อการสอนที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส สําหรับครูผูสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

391 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



5. ขอบเขตของการวิจัย

 5.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ฟสิกส เลม 3 จุดประสงคการเรียนรูที่ 11.1 การสะทอนและการหักเหของแสง 

 5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 1 หองเรียน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมทดลองและกลุมควบคุมใชวิธีการแบงโดยการจับฉลาก

กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 8 คน ใชวิธีสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 
  กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 8 คน ใชวิธีสอนแบบปกติ  

 5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน วิธีสอนและชวงเวลา 
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง มีดังนี้ 
1. สื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
2. ใบงานประกอบการสอนเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
4. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง

 5.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยสรุปไดดัง ภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริง  

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยแบบปกต ิ

วิธีสอน 

1. การสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริง 

2. การสอนแบบปกติ
ชวงเวลา 

1. กอนสอน
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6. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยดําเนินการตามขั้นตอนดัง ภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทําวิจัย 

1. ศึกษาสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง จาก
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_th.html 

2. ออกแบบใบงานประกอบการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง
เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง 

3. สรางแผนการจัดการเรยีนรู เรือ่ง การสะทอนและการหักเหของแสง

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง

5. นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองแลวนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

6. กําหนดกลุมเปาหมาย และทําการเก็บรวบรวมขอมลู

7. วิเคราะหขอมลูและสรุปผลการวิจัย
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ขั้นที่ตอนที่ 1 ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง   
จากเว็บไซต https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_th.html ซึ่งในสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง มีรายละเอียดของสวนประกอบดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 3 รายละเอียดองคประกอบของสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยไดออกแบบใบงานประกอบการสอนเร่ือง การสะทอนและการหักเหของแสง ใหสอดคลองกับตัวสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริง 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง ใหสอดคลองกับตัวสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริง 

ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง ใหครอบคลุม
เนื้อหาเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง 

ขั้นตอนท่ี 5 ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จํานวน 3 ทานประเมินคาดัชนีความสอดคลองและความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยวิจัย ซึ่งผลผาน
เกณฑที่ตั้งไว สามารถใชงานได ซึ่งทําใหไดเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 

ขั้นตอนที่ 6 ผูวิจัยทําการทดลองกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 16 คน  

ขั้นตอนท่ี 7 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน เรื่อง การสะทอนและ       
การหักเหของแสง ที่สอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงและวิธีสอนแบบปกติ 

ปุมปรับชนิดของตัวกลาง 

ปุมปรับคาดัชนีหักเห 

ปุมปรับความยาวคลื่น 

แสดงมุมตกกระทบ 

เครื่องมือในการวัดคา
ตาง ๆ 

แสดงมุมสะทอน 

แสดงมุมหัก

ปุมปรับชนิดของตัวกลาง 

ปุมปรับคาดัชนีหักเห 

ปุมรีเซ็ต 
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7. ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยโดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนและหลังการสอน โดยใช    

สื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง ผลการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริง (จํานวนนักเรยีน = 8)  

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 8 10.13 1.885 
10.013 .000** 

หลังเรียน 8 18.25 1.488 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนหลังเรียน โดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ตั้งไว โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนและหลังเรียนเทากับ 10.13 และ 18.25 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับ  
การสอนแบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธี    
การสอนแบบปกติ (จํานวนนักเรียน = 8) 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 8 9 1.927 
12.021 .000** 

หลังเรียน 8 17.50 1.773 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนหลังเรียน โดยวิธีสอนแบบปกติสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ที่ตั้งไว โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน
เทากับ 9.00 และ 17.50 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ระหวางการสอนโดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1  ระหวางการสอน โดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง 8 18.25 1.488 
.917 .0375* 

กลุมควบคุม 8 17.50 1.773 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

395 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงสูงกวานักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 
ที่ตั้งไว โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจาํลองโตตอบเสมือนจริง เทากับ 18.25 และ คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกต ิเทากับ 17.50 ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ระหวางการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือน
จริง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือน
จริง หลังเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8. สรปุผลการวิจัย

1. การจดัการเรียนรูโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงที่เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ไดคิดไดนําไป
ปฏิบัติทีละขั้นตอนทุกข้ันตอน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และเรียนรูเนื้อหาควบคูไปกับกระบวนการ จะทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ ทําใหผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 10.13 
และ 18.25 ตามลําดับ 

2. การจัดการเรียนรูแบบปกติเปนการจัดการเรียนรูโดยการบรรยายนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูที่ครูเปนผูบรรยายนั้น
เปนวิธีการที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเน้ือหาสาระหรือความรูจํานวนมากไดในเวลาที่จํากัด รวมท้ังอาศัยความรูและประสบการณ
ของครูผูสอนในการถายทอดเน้ือหาใหเขาใจไดมากยิ่งข้ึน ทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
และหลังเรียนเทากับ 9.00 และ 17.50 ตามลําดับ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง เปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีลักษณะ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งครูจะมีหนาท่ีเพียงใหความชวยเหลือนักเรียน แนะนําและใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดังกลาวเปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงผูเรียนเปนผูสรางความรูและเช่ือมโยง
ประสบการณเดิมเพื่อเปนความรูใหม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนหลัก ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และมีความคงทน    
ในการเรียนรู กิจกรรมที่จัดเอ้ือตอการเรียนรู สนองความแตกตางระหวางบุคคล เนนการปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง ผูเรียน
สามารถดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใชความคิดอยางเต็มท่ี ซึ่งครูมีหนาที่แนะนําและชวยเหลือ 

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงที่เนนใหผู เรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน 
ใหผูเรียนไดประสบการณตรง และเรียนรูเนื้อหาควบคูไปกับกระบวนการ กิจกรรมนาสนใจ กระตุนการคิด เรียนรู เขาใจงาย ไมเกิด
ความเบ่ือหนายตอการเรียนเน่ืองจากแตละขั้นตอนมีเนื้อหาและภาพท่ีสวยงามมีเทคนิคการนํา เสนอที่นาสนใจทําใหผูเรียน          
มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาน้ัน  ๆ และสงผลใหคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ   
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ทางการเรียนฟสิกสของผูเรียนสูงขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 
เทากับ 18.25 และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ เทากับ 17.50 ตามลําดับ 

9. ขอเสนอแนะ

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. กอนทํากิจกรรมครูควรใหผูเรียนศึกษาคําช้ีแจงของสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ เพื่อให

ผูเรยีนมีความพรองกอนท่ีจะใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 
2. ในขณะท่ีผูเรียนทํากิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมผูเรียนทุกคน เพื่อจะแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียนให

ถูกตองเหมาะสม 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. รูปแบบของการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนได ทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นควรมีการวิจัยในเน้ือหาและระดับช้ันอ่ืน ๆ ดวย 

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงกับตัวแปรอ่ืน  ๆ
เชน ความสามารถในการแกปญหา ความคิดรวบยอด ฯลฯ 

10. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ ที่ปรึกษาหลัก ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา

แนะนํา ตรวจแกไขใหวิจัยฉบับน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณอาจารยภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีชวยตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณคณะครู - อาจารยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ที่ไดใหความอนุเคราะห และอํานวยความสะดวกตลอดเวลาในการดําเนินการวิจัย 
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