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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในคร้ังน้ีดํา เนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เป็นลักษณะของการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาช่างอุตสาหกรรม 

เร่ือง คล่ืนกล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1.)  เพื่อพฒันาชุดส่ือประสม เร่ือง คล่ืนกล สําหรับนกัศึกษา

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/10 (2.)เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดส่ือประสม เร่ือง คล่ืนกล สําหรับ

นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/10 (3.) เพื่อการประเมินผลการใช้ชุดส่ือประสม เร่ือง 

คล่ืนกล สําหรับ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือนักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/10 

จาํนวน 34 คน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นขอ้สอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4 

ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูส้อนไดส้ร้างข้ึนเอง และไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพ คือ 

ความตรง  (Validity)  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1.) ค่าเฉล่ีย ( ) ใชว้เิคราะห์คะแนนเฉล่ียของการ

ประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน  (2.) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ใชว้ิเคราะห์การกระจายของ

คะแนนการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่การประเมินผลก่อนเรียนตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ี  14  รายวชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาช่างอุตสาหกรรมรม  มีค่าเฉล่ีย  ( ) เท่ากบั 4.35 ส่วน

การประเมินหลงัเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 7.41 เม่ือพิจารณาค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินผลหลงัเรียน (S.D.)  พบวา่มีค่า  3.76  ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินผลก่อนเรียน  (S.D. = 2.56)  จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานดงักล่าว

ช้ีให้เห็นว่าหลังจากท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ี 14 แล้ว นักศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีเกาะกลุ่มใกลเ้คียงกนัมากกวา่ก่อนเรียน   
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กติติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ศิ ริ ซํามาซา รอง

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ ท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํ อ่านและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้

ขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ และดูแลให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยความเอาใจใส่อย่างดีเสมอมา ผูว้ิจยัรู้สึก

ซาบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการและคณะครู

ทุกท่าน ท่ีอาํนวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดลอง

ใช้เคร่ืองมือวิจยั และขอขอบใจนักศึกษาระดบั ปวช.2/10 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการท่ีใหค้วามร่วมมือมือในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 

 ทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือ ห่วงใย สนับสนุน และให้

กาํลงัใจแก่ผูว้จิยัเสมอมา ประโยชน์และคุณค่าทั้งมวลท่ีเกิดจากรายงานการวจิยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ

เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผูว้ิจยั 

ซ่ึงท่านทั้งหลายท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีลว้นมีส่วนช่วยใหผู้ว้จิยัไดส้าํเร็จการศึกษาดงัท่ีตั้งใจไว ้

 

                                                                                               ( สุวทิย ์ บุตรวาปี ) 
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 บทที ่1 

บทนํา 

 

ทีม่าและความสําคัญ 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตราท่ี 24 ขอ้ 1-3ไดก้าํหนด

เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ไว ้และให้สถานศึกษาดาํเนินการดงัต่อไปน้ีคือจดัเน้ือหาสาระ

และ กิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล ฝึกการปฏิบติั ใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง และ 

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอาํนวย

ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ร่วมทั้งใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียนการสอนและ

แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  ได ้ 

 ด้วยทางโรงเรียนชํานิพิทยาคมได้ส่งเสริม ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก

การปฏิบติั ให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง และ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวก

เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ร่วมทั้ งใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียนการสอนประเภท

ต่าง ๆ  ได ้

 ปัจจุบนัพบว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  มีจาํนวนของ

นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑเ์ป็นจาํนวนมาก  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์

เพราะเห็นวา่เป็นวิชาท่ียาก  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูส้อนวิชาฟิสิกส์  เร่ือง  คล่ืนกล  จึงไดคิ้ดรูปแบบ

นวตักรรมได้แก่  ชุดส่ือการเรียน  อุปกรณ์การทดลอง  และวิธีสอน  เพื่อเป็นทางเลือกในการ

แกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ท่ีตํ่า    โดยกาํหนดให้มีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนตามวิธีสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้และเน้ือหาสาระ  โดยกาํหนดส่ือให้
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สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนเร่ือง  คล่ืนกล  ผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัวา่เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามชุด

การเรียนรู้ท่ีใชส่ื้อผสมน้ี  ท่ีมีจุดสาระการเรียนรู้  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ  และ

การประเมินผลท่ีเหมาะสมแลว้  นกัเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน   

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อพฒันาชุดส่ือประสม เร่ือง คล่ืนกล สาํหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/10        

2.  เพื่อศึกษาผลการใชชุ้ดส่ือประสม เร่ือง คล่ืนกล สําหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น

ปีท่ี 2/10                  

   3.  เพื่อการประเมินผลการใช้ชุดส่ือประสม เร่ือง คล่ืนกล สําหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปี  

          ท่ี 2/10                  

 

ขอบเขตของการวจัิย 

  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/10 วิทยาลัยเทคโนโลย ี                          

อรรถวทิยพณิชยการ  จาํนวน  34  คน 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั  การใช้ส่ือประสม  ตามชุดส่ือประสมเร่ือง คล่ืนกล สําหรับคือ 

นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/10 วทิยาลยัเทคโนโลย ีอรรถวทิยพณิชยการ ร ะ ย ะ เ ว ล า

ดาํเนินการตั้งแต่       4 ธนัวาคม 2561  ถึง  9 กุมภาพนัธ์  2561 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  ชุดส่ือประสม หมายถึง  ชุดส่ือประสมสําหรับให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 

ประมาณกลุ่มละ 4-8 คน โดยใชส่ื้อการสอนต่าง ๆ ท่ีบรรจุไวใ้นชุดส่ือประสมแต่ละชุด มุ่งท่ีจะฝึก

ทกัษะในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนโดยให้ผูเ้รียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั ชุดส่ือประสมชนิดน้ีมกัใชใ้นการ

สอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เช่นการสอนแบบศูนยก์าร การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

  2.  ประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม  คือ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการ

สอน         (E1/E2)เพื่อบ่งช้ีคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือท่ีมีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน จาํแนก

เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  กบัประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนไดรั้บจากส่ือ

การเรียนการสอน (E2)  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนด 
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  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้าก การทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน เป็นขอ้สอนท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึนและไดต้รวจสอบคุณภาพแลว้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.  ความพึงพอใจในชุดส่ือประสม  หมายถึง  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดส่ือ

ประสมกิจกรรมกลุ่มท่ีครูสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนซ่ึงนกัเรียนสามารถนาํไปใชอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

 

หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

วจัิย  หมายถึงการศึกษาคน้ควา้อยา่งระมดัระวงั ดว้ยวิธีการอนัเป็นท่ียอมรับซ่ึงมกัจะไดแ้ก่

วธีิทางวทิยาศาสตร์  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง  ขอ้สรุป  หรือทฤษฎีต่าง ๆ   

การวจัิยเชิงทดลอง  เป็นการวจิยัท่ีสามารถนาํไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ไดโ้ดยตอ้งควบคุมตวัแปร

ต่างๆ  ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดแลว้นาํผลมาวเิคราะห์  ซ่ึงเป็นผลจากการทดลองไม่ใช่ผลท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ 

กลุ่มทดลอง  หมายถึงกลุ่มซ่ึงไดรั้บการจดักระทาํตามท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้  

กลุ่มควบคุม หมายถึงกลุ่มท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือเทียบเท่ากลุ่มทดลองแต่ไม่ไดรั้บการจดั

กระทาํตามท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้

 การวจัิยในช้ันเรียน  เป็นการวจิยัท่ีมีรูปแบบของการวจิยัเชิงทดลองและการวิจยัเชิงบรรยาย

ผสมผสานกนั  การวจิยัในชั้นเรียนน้ีเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพเพราะ

การวิจยัในชั้นเรียนไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการค้นหาคาํตอบอย่างเป็นระบบ และน่าเช่ือถือได้

เท่านั้น  แต่ยงัเนน้ท่ีการแกปั้ญหาในชั้นเรียนอีกดว้ย  จึงอาจกล่าวไดว้า่  การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการ

วจิยัจากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  เป็นการวิจยัเพื่อนาํผลวิจยัไป
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พฒันาการเรียนการสอน  และเป็นการวิจยัควบคู่กบัการเรียนการสอน  คือสอนไปวิจยัไป  แลว้นาํ

ผลวจิยัไปแกปั้ญหาในชั้นเรียน  และทาํการเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

 ขอบเขตการทําวิจัยในช้ันเรียน  แตกต่างจากการวิจยัโดยทัว่ไปตรงท่ีกลุ่มตวัอย่าง  และ

เป้าหมายของการวิจยั  คือการวิจยัในชั้นเรียนเป็นการวิจยัปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียน  โดย

ครูผูส้อนมีเป้าหมายสําคญัคือการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยจดัประสบการณ์หรือการ

สอนท่ีดี  สร้างส่ือหรือคิดวิธีสอนท่ีดี  และเหมาะสมกบัผูเ้รียน  ส่ือและวิธีสอนท่ีดีจะส่งผลให้

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

คุณค่าและความสําคัญของการวจัิยในช้ันเรียน 

 1.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 2.  ครูมีคุณภาพการสอนท่ีดี 

 3.  โรงเรียนมีช่ือเสียง 

 4.  สร้างมาตรฐานการศึกษา 

 

 2.1 ส่ือประสม 

  บุคคลแต่ละคนอาจจะให้ความหมายของ "ส่ือประสม" แตกต่างกนัไปตามความ

เขา้ใจสมยัก่อนน้ีเม่ือกล่าวถึงส่ือประสมจะหมายถึง การนาํส่ือหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกนั เช่น 

รูปภาพ เคร่ืองฉายแผน่โปร่งใส เทปบนัทึกเสียง วดิีทศัน์ ฯลฯ เพื่อใหก้ารเสนอผลงานหรือการเรียน

การสอนสามารถดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ 

นอกเหนือจากการบรรยายเพียงอยา่งเดียวโดยท่ีผูฟั้งหรือผูเ้รียนมิไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ือนั้นโดยตรง 

แต่มาในปัจจุบนัน้ี ด้วยบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในการ 

ทาํงานจึงทาํให้ความหมายของส่ือประสมเพิ่มข้ึนจากเดิม ความหมายท่ีเพิ่มข้ึนของส่ือประสมใน

ปัจจุบนัจะหมายถึง "ส่ือประสมเชิงโตต้อบ" (Interactive Multimwdia) โดยการเพิ่มปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่ง ส่ือและผูใ้ช ้ส่ือประสมสมยัน้ี จึงหมายถึง การนาํอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองเล่นซีดีรอม-รอม 

เคร่ืองเสียงระบบดิจิทลั เคร่ืองเล่นแผ่นวีดิทศัน์ ฯลฯ มาใช้ร่วมกนัเพื่อเสนอเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็น

ตวัอกัษรภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือยไหวแบบวีดิทศัน์ และเสียงในระบบสเตริโอ โดยการใช้

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต การนาํเสนอเน้ือหา และเพื่อเป็นตวัควบคุมการทาํงานของ

อุปกรณ์ร่วมเหล่าน้ีเพื่อใหท้าํงานตามโปรแกรมท่ีเขียนไวเ้ป็นการให้ผูใ้ชห้รือผูเ้รียนมิใช่เพียงแต่นัง่

ดูหรือฟังข้อมูลจากส่ือท่ีเสนอมาเท่านั้น แต่ผูใ้ช้สามารถควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทาํงานในการ

ตอบสนองต่อคาํสั่งและ ให้ขอ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบต่างๆไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูใ้ช้และส่ือสามารถมี
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ปฏิสัมพนัธ์ตอบสนองซ่ึงกนัและกนัได้ทนัทีเน้ือหาในส่ือประสมจะมีลกัษณะไม่เรียงลาํดบัเป็น

เส้นตรงและมิใช่เป็นส่ิงพิมพเ์พราะ 

เน้ือหาเหล่านั้นจะเป็นภาพจากแผน่วีดิทศัน์หรือจากซีดี-รอม เป็นเสียงจากแผน่เพลงซีดีหรือเคร่ือง

เสียงระบบดิจิทลัหรือเป็นตวัอกัษรจากแฟ้มคอมพิวเตอร์และสามารถเช่ือมโยงถึงกนัไดต้ลอดเวลา

โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งอ่านตามลาํดบัของเน้ือหา แต่เป็นการอ่านในลกัษณะของขอ้ความหลายมิติ 

(hypertext) และส่ือหลายมิติ (hypermedia) จากความหมายท่ีเพิ่มข้ึนของส่ือประสม จึงทาํให้นกั

เทคโนโลยกีารศึกษาไดแ้บ่งส่ือประสมออก 

      เป็น 2 กลุ่ม คือ 

             2.11 ส่ือประสม I (Multimedia I) เป็นส่ือประสมท่ีใชโ้ดยการนาํเสนอส่ือหลายประเภทมา

ใช้ร่วมกนัในการเรียนการสอน เช่น นาํวีดิทศัน์มาสอนประกอบการบรรยายของผูส้อนโดยมีส่ือ

ส่ิงพิมพป์ระกอบดว้ย หรือการใชชุ้ดการเรียนหรือชุดการสอน การใชส่ื้อประสม I น้ีผูเ้รียนและส่ือ

จะไม่มีปฏิสัม 

พนัธ์โตต้อบกนั และจะมีลกัษณะเป็น "ส่ือหลายแบบ" ตามศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน 

             2.2.2 ส่ือประสม II (Multimedia II) เป็นส่ือประสมท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอ

สาร 

สนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอขอ้มูลประเภทต่างๆ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษรและเสียง

ใน 

ลกัษณะของส่ือหลายมิติ โดยท่ีผูใ้ชมี้การโตต้อบกบัส่ือโดยตรง การใชค้อมพิวเตอร์ในส่ือประสม II 

ใชไ้ดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 

              1. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่างๆ

ในการ 

ทาํงาน ไดแ้ก่ การเสนอในรูปแบบของแผน่วดิีทศัน์เชิงโตต้อบ (Intreactive Video) การใชล้กัษณะน้ี 

คอมพิวเตอร์จะเป็นตวักลางในการควบคุมการทาํงานของเคร่ืองเล่นแผน่วีดิทศัน์และเคร่ืองเล่นซีดี-

รอมให้เสนอภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวตามเน้ือหาบทเรียนท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีปรากฏอยูบ่นจอภาพ

คอมพิวเตอร์ รวมถึงควบคุมเคร่ืองพิมพใ์นการพิมพข์อ้มูลต่างๆของบทเรียนและผลการเรียนของ

ผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย 
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 2. การใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มส่ือประสมโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ต่างๆเช่น ToolBook และ AuthorWare โปรแกรมสําเร็จรูปเหล่าน้ีจะช่วยในการผลิตแฟ้มบทเรียน

ฝึกอบรม หรือการเสนองาน ในลกัษณะของส่ือหลายมิติ โดยในแต่ละแฟ้มจะมีเน้ือหาในลกัษณะ

ของตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพกราฟิกเคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทศัน์และเสียง รวมอยูใ่น

แฟ้มเดียวกนัผูใ้ชเ้พียงแต่เปิดแฟ้มเพื่อเรียนหรือเสนองานตามโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีไดจ้ดัทาํไวก้็จะ

ไดเ้น้ือหาลกัษณะต่างๆอยา่งครบถว้น 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 นายจรูญ  เผือดจนัทึก (2550). ไดท้าํงานวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดส่ือผสม  เร่ือง  ธรรมชาติ

ของเสียง สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 โดยกาํหนดให้มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ตามวธีิสอนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสารการเรียนรู้และเน้ือหาสาระ  และกาํหนดส่ือให้สอดคลอ้ง

กบักิจกรรมการเรียนเร่ือง  ธรรมชาติของเสียง  ผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัวา่เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามชุด

การเรียนรู้ท่ีใชส่ื้อผสมน้ี  ท่ีมีจุดสาระการเรียนรู้  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ  และ

การประเมินผลท่ีเหมาะสมแลว้  นกัเรียนจะไดมี้ผลสัมฤทธ์ิในทางการเรียนการสอนหลงัเรียนสูงข้ึน  

 

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2526)  ไดก้ล่าวถึงบทเรียนสาํเร็จรูปไวว้า่  “บทเรียน 

สาํเร็จรูป (Programmed Lesson) เป็นส่ือการสอนอยา่งหน่ึงท่ีเสนอเน้ือหาในรูปของกรอบหรือเฟรม 

(Frame) ท่ีบรรจุเน้ือหาทีละน้อย  มีคาํถามทา้ทายให้ผูเ้รียนคิดแล้วตอบ  และมีเฉลยให้ทราบผล

ทนัที  ส่วนมากเป็นบทเรียนประเภทในรูปส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองและเรียน

ไดเ้ร็ว ช้า ตามความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยท่ีผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียเวลาคอยกนั  การเรียนนั้น

ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของบทเรียนนั้นอยา่งเคร่งครัด “บทเรียนโปรแกรม” คือ เคร่ืองมือท่ี

สร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามสามารถ เป็นส่วนย่อยและเป็นขั้น ๆ จากง่ายไปหา

ยาก โดยบรรจุเน้ือหาให้ผูเ้รียนตอบคาํถาม แล้วมีการตอบสนองให้นกัเรียนได้ทราบว่าคาํตอบท่ี

ต อ บ ม า นั้ น ถู ก ต้ อ ง ห รื อ ไ ม่  แ ล ะ เ ม่ื อ เ รี ย น จ บ แ ล้ ว ” 

 

 วารุณี (2545) ไดท้าํการวจิยัการพฒันาส่ืออุปกรณ์การสอน วิชาหลกัเศรษฐศาสตร์ เร่ืองอุป

สงค ์และอุปทาน และภาวะดุลยภาพ สาํหรับนกัศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยีกาํแพงเพชร  ผลจากการวิจยัปรากฏว่า ส่ืออุปกรณ์การสอนท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 90/94 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ 80/80 และศึกษาความกา้วหน้าของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หลงัการใช้ส่ืออุปกรณ์การสอน ผลปรากฏว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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กา้วหน้าทุกคน คิดเฉล่ียความกา้วหน้าไดร้้อยละ 37.86 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 56.14 เป็นร้อยละ 94 

 นายศกัด์ิอนันต์   อนันตสุข  ได้ทาํงานวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ เร่ือง งานและพลงังานโดยใช้การสอนดว้ยรูปแบบซิปปา ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยใช้การสอนดว้ยรูปแบบซิปปา เพื่อให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมในชั้นเรียนให้มากท่ีสุด และตรวจสอบวา่ จะสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ฟิ สิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ง า น แ ล ะ พ ลั ง ง า น  ไ ด้ ม า ก น้ อ ย 

 

  นายอภิชาต   ณ พิกุล (2554) ไดท้าํงานวจิยัเร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์ 8   เร่ือง “โมเมนตมัเชิงเส้น” โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ชุดการสอนซ่ึง

ประกอบด้วย คู่มือสอน ส่ือการเรียนการสอน ในคู่มือการสอนประกอบด้วย ใบเน้ือหา แผ่นใส 

อุปกรณ์การทดลองเร่ือง โมเมนตมัเชิงเส้น ชุดการสอน เหล่าน้ีนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากจบ

การเรียนการสอน ในแต่ละหวัขอ้ ให้นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัในหัวขอ้นั้นๆ ทนัที และเม่ือเรียนจบ

บทเรียนเร่ืองดงักล่าวแล้ว ให้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบ หลงัจากนั้นจึงนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํ

แบบฝึกหัด และแบบทดสอบมาคาํนวณ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติ ค่าเฉล่ีย ( ) , ร้อยละ และ t – test 

ผลการวิจยัปรากฏวา่ ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 8  เร่ือง “โมเมนตมัเชิงเส้น” ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.20/88.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

จากการเรียนดว้ยชุดการสอน ทาํใหค้ะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนเฉล่ีย

ของการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการ 

 

3.1 เทคนิคทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวจิยัในคร้ังน้ีดาํเนินการตามรูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง เป็นลกัษณะของการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ในรายวชิาฟิสิกส์ เร่ือง คล่ืนกล 

  

3.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

             นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี  2/10 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพณิชยการ                        

จาํนวน 34 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1  ใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นขอ้สอบปรนยัชนิด

เลือกตอบ  4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูส้อนไดส้ร้างข้ึนเอง  และไดผ้า่นการตรวจสอบ

คุณภาพดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 (1)  ความตรง  (Validity)  และความเป็นปรนยั  (Objectivity)  
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 ใชว้ธีิการตรวจสอบโดยอาศยัดุลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คนและวเิคราะห์หา

ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  (I.O.C)  ปรากฏผลดงัน้ี 

 

ข้อคําถามที่ ค่า  I.O.C 

1 0.8 

2 0.6 

3 1 

4 0.8 

5 1 

6 0.8 

7 0.8 

8 0.6 

9 0.8 

10 0.8 

 

ตารางที ่3.1 แสดงค่าความตรง  (Validity)  และความเป็นปรนยั  (Objectivity) 

**การแปลความหมาย 

 ค่า IOC มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล้ๆ  ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 

0.5 ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.   ค่าเฉล่ีย ( ) ใชว้เิคราะห์คะแนนเฉล่ียของการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ใชว้เิคราะห์การกระจายของคะแนนการประเมินผลก่อน

เรียนและหลงัเรียน 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

ตารางที ่ 1  การประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 

วชิา วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรมรม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่

2/10 วทิยาลัยเทคโนโลย ีอรรถวทิยพณชิยการ   

ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2560 
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คนที ่ ก่อนเรียน (X) หลงัเรียน (Y) คนที ่ ก่อนเรียน (X) หลงัเรียน (Y) 

1 7 9 18 1 7 

2 4 10 19 8 8 

3 2 9 20 4 10 

4 3 10 21 3 6 

5 6 7 22 5 7 

6 1 10 23 3 9 

7 5 8 24 2 5 

8 2 3 25 7 7 

9 4 7 26 4 6 

10 3 10 27 6 10 

11 5 6 28 6 7 

12 5 8 29 5 6 

13 6 7 30 7 7 

14 7 7 31 6 8 

15 3 6 32 3 6 

16 4 6 33 5 7 

17 2 5 34 4 8 

ก่อน

เรียน 

เฉล่ีย ( ) 4.35 หลงั

เรียน 

เฉล่ีย  ( ) 7.41 

S.D. 2.56 S.D. 3.76 

 

  

 

 

จากตารางท่ี  1  พบวา่การประเมินผลก่อนเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14  วชิา วิทยาศาสตร์

เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุสาหกรรม มีค่าเฉล่ีย  ( ) เท่ากบั  4.35 ส่วนการประเมินหลงัเรียนตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย  ( ) เท่ากบั 7.41 

 เม่ือพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินผลหลงัเรียน (S.D.)  พบว่ามีค่า  3.76  

ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินผลก่อนเรียน  (S.D. = 2.56)  จากค่า
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เบ่ียงเบนมาตรฐานดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่หลงัจากท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน

ท่ี 14  แลว้  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีเกาะกลุ่มใกลเ้คียงกนัมากกวา่ก่อนเรียน   
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บทที ่ 5 

 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวจิยัเร่ือง  “ การพฒันาชุดส่ือประสม เร่ืองคล่ืนกล สาํหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 2/10 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพณิชยการ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี   

 ผลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันา

อาชีพช่างอุตสหกรรม 22000-1302 ตามแผนกาจรจดัการเรียนรู้ท่ี  14  พบว่าการประเมินผลก่อน

เรียนมีค่าเฉล่ีย  4.35  ในขณะท่ีการประเมินผลหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 7.41  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึน  เม่ือ

พิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินผลก่อนเรียนซ่ึงมีค่า 2.56 ในขณะท่ีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานของการประเมินผลหลงัเรียนมีค่า 3.76  ซ่ึงเป็นค่าเบ่ียงเบนท่ีสูงข้ึน  แสดงให้เห็นวา่หลงั

เรียนนกัศึกษามีคะแนนเกาะกลุ่มใกลเ้คียงกนัมากข้ึน เป็นเคร่ืองช้ีว่าการสอนตามแผนการสอนน้ี

นอกจากจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงข้ึนแล้ว ยงัสามารถทาํให้นักเรียน

สามารถบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัมากข้ึนดว้ย 

 จึงอาจกล่าวไดว้า่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการใชส่ื้อหรือวธีิการสอนหรือ

นวตักรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้น้ีมีประสิทธิภาพ  ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสหกรรม 22000-1302 ของนกัศึกษา

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/10 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพณชยการ ใหสู้งข้ึนเป็นท่ีน่า

พอใจ 

อน่ึงนกัศึกษาท่ีเรียนอยูจ่ริงในระดบัชั้นปวช 2/10 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  

34  คน  แต่มาเรียนจริง  31  คน  อีก  3  คนเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางสุขภาพและครอบครัวมาเรียน

บา้งไม่มาเรียนบา้งผูส้อนไดน้าํผลการเรียนของนกัเรียนดงักล่าวมาวิเคราะห์รวมดว้ย ผูส้อนไม่ได้

ทิ้งนักเรียนพยามยามติดตามให้มาเรียนและสอบตามหลงัเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อให้มีความรู้ตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ดงักล่าว 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเพิ่มเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เพื่อความน่าเช่ือถือของงานวจิยั 

2. ควรใชชุ้ดส่ือประสมในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนทุกคนในห้อง 
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บรรณานุกรม 

 

กนก  จนัทร์ขจร  คู่มือการจดัทาํคลงัขอ้สอบ การวเิคราะห์ขอ้สอบ การวเิคราะห์ผลการสอบ 

 พิมพค์ร้ังท่ี ๒ กรุงเทพ ฯ : ที.เอน็.การพิมพ,์มปป. 

เกษม เจนวไิลศิลป์. “การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ือง ระบบบงัคบัเล้ียวกาํลงั  

 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2536 สาขาวชิาช่างยนต ์ 

 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 

 ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล บณัฑิตวทิยาลยัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร  

 เหนือ, 2540 

บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ ์ เอกสารคาํสอนวชิาวดัผล ๓๐๑ :  การสร้างแบบทดสอบ ๑ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2525 

สมบูรณ์  ชิตพงศ ์ การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัดา้นพุทธิพิสัย  ในเอกสารการสอนชุดวชิาสถิติ  

 วจิยั และการประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมา- 

 ธิราช, ๒๕๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก (ก) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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สัปดาห์ที ่ 13 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 4 

รหัสวชิา  2000-1302 วชิาวทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาช่างอุตสาหกรรม จํานวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง คลืน่และสมบัติของคลืน่ (ต่อ) 
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1. เนือ้หาสาระ 

           1.1  คล่ืนและสมบติัของคล่ืน 

2. สาระสําคัญ 

คล่ืนท่ีแบ่งตามการใชต้วักลางและไม่ใชต้วักลาง 

คล่ืนท่ีตอ้งใชต้วักลาง เรียกวา่ "คล่ืนกล" หรือ mechanical wave เช่น คล่ืนผิวนํ้ า คล่ืนสปริง คล่ืนเชือก คล่ืนลม 

คล่ืนเสียง คล่ืนแผน่ดินไหว และอีกเยอะแยะมากมาย ส่วนคล่ืนบางประเภทท่ีไม่ตอ้งใชต้วักลาง นัน่คือ ไม่ตอ้ง

มีตัวกลางคล่ืนก็เคล่ือนท่ีไปได้ เช่น คล่ืนแสง คล่ืนวิทยุ คล่ืนไมโครเวฟ หรือท่ีเรียกรวมๆ กันว่า คล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจําหน่วย 

1. สามารถสืบคน้ขอ้มูลอธิบายความรู้เร่ืองคล่ืน การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน การจาํแนกคล่ืนองคป์ระกอบ

คล่ืน และสมบติัของคล่ืนได ้

2. ปฏิบติัการศึกษาทดลองสมบติัการสะทอ้น การหกัเหและการเล้ียงเบนของคล่ืนได ้ 

3. นาํความรู้เร่ืองคล่ืนและสมบติัของคล่ืนไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาชีพ และใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

4. ตระหนกัไดถึ้งความสาํคญัของกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. สามารถสืบคน้ขอ้มูลอธิบายความรู้เร่ืองคล่ืน การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน การจาํแนกคล่ืนองคป์ระกอบ

คล่ืน และสมบติัของคล่ืนได ้

4.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ปฏิบติัการศึกษาทดลองสมบติัการสะทอ้น การหกัเหและการเล้ียงเบนของคล่ืนได ้ 

2. นาํความรู้เร่ืองคล่ืนและสมบติัของคล่ืนไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาชีพ และใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

3. ตระหนกัไดถึงความสาํคญัของกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนั 
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4. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

     5.1.1  ความมีเหตุผล 

                  นกัศึกษาสามารถอภิปรายและอธิบาย คล่ืน สมบติัของคล่ืน และคาํนวณเพื่อแกโ้จทยปั์ญหาเร่ือง

คล่ืนและสมบติัของคล่ืนได ้

     5.1.2  ความพอประมาณ 

               นกัศึกษาสามารถนาํเร่ืองคล่ืนและสมบติัของคล่ืนไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนั 

               นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ ท่ีไดเ้รียนไปต่อยอดได ้ 

     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

               นกัศึกษาสามารถอภิปรายและอธิบาย คล่ืนและสมบติัของคล่ืน และคาํนวณเพื่อแกโ้จทยปั์ญหาเร่ือง

คล่ืนและสมบติัของคล่ืน 

            5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

    นกัศึกษามีความซ่ือสัตยใ์นกาทาํแบบฝึกหดัดว้ยตนเองและส่งงานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 

    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 

          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

                นกัศึกษาช่วยกนัแสดงความคิดเห็นในเร่ืองคล่ืนและสมบติัของคล่ืน          

          5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

               นกัศึกษาศึกษาทาํแบบฝึกหดัเร่ืองคล่ืนและสมบติัของคล่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 

                นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์จากการทบทวนบทเรียนเร่ืองคล่ืนและสมบติัของคล่ืน 
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6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมนักศึกษา 
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ข้ันเตรียมกจิกรรม 

1) ผูส้อนกล่าวทกัทายผูเ้รียน 

2) ผูส้อนเตรียมความพร้อม และอธิบายบทเรียน

เบ้ืองตน้ 

ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

3) ครูนาํแกว้ใส่นํ้า แลว้ใหน้กัศึกษาหยดนํ้า แลว้ให้

นกัศึกษาทายวา่ เราจะเรียนเร่ืองอะไรกนั 

4) นกัศึกกบัครูร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีเรียน 

ข้ันดําเนินการสอน 

5) ชนิดของคล่ืน (Wave Type) 

        เน่ืองจากการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืนเกิดจากการ

รบกวนสภาวะสมดุลทางฟิสิกส์ ทาํให้เกิดการส่งผา่น

พลังงานจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง โดยจําเป็นต้องมี

ตวักลางหรือไม่ก็ได ้ ดงันั้นในการแบ่งชนิดของคล่ืน

จึงแบ่งออกไดเ้ป็นชนิดต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1.  แบ่งชนิดของคล่ืนโดยพิจารณา การอาศยัตวักลาง

ในการเคล่ือนท่ี สามารถแบ่งคล่ืนไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

     1.1  คล่ืนกลหรือคล่ืนยืดหยุน่ (Mechanical Wave 

หรือ Elastic Wave)  คือ คล่ืนท่ีอาศยัตวักลางในการ

เคล่ือนท่ี โดยตัวกลางจะเกิดการสั่นทาํให้เกิดการ

ส่งผ่านพลงังานจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  เช่น คล่ืน

เสียง, คล่ืนนํ้า, คล่ืนในเส้นเชือก เป็นตน้ 

     1.2  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) 

คือ คล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี เช่น 

คล่ืนแสง, คล่ืนวทิย ุเป็นตน้ 

2. แบ่งชนิดของคล่ืน โดยพิจารณาทิศทางของการ

เคล่ือนท่ีของคล่ืนและของตัวกลางท่ี  ถูกรบกวน 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

    2.1 คล่ืนตามขวาง (Transverse Wave) คือ คล่ืนท่ี

ทาํใหอ้นุภาคของตวักลางท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นมีการ 

 

1. นกัศึกษากล่าวทกัทายอาจารย ์

2. นกัศึกษานาํหนงัสือและสมุดข้ึนมา 

 

 

3. นกัศึกษาตอบคาํถาม 

 

4. นกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย 

 

5.นกัศึกษาจดและฟังคาํอธิบาย 
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6) ครูอธิบาย 

สมบติัของคล่ืน (wave properties) 

คล่ืนทุกชนิดแสดงสมบติั 4 อยา่ง คือการสะทอ้น การ

หกัเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบน  

    การสะทอ้น (reflection)   เกิดจากคล่ืนเคล่ือนท่ีไป

กระทบส่ิงกีดขวาง แลว้เปล่ียนทิศทางกลบัสู่ตวักลาง

เดิม  

    การหกัเห (refraction)   เกิดจากคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่น

ตวักลางท่ีต่างกนั แลว้ทาํใหอ้ตัราเร็วเปล่ียนไป  

    การเล้ียวเบน (diffraction)   เกิดจากคล่ืนเคล่ือนท่ี

ไปพบส่ิงกีดขวาง ทาํใหค้ล่ืนส่วนหน่ึงออ้มบริเวณ

ของส่ิงกีดขวางแผไ่ปทางดา้นหลงัของส่ิงกีดขวางนั้น  

   การแทรกสอด (interference)   เกิดจากคล่ืนสอง

ขบวนท่ีเหมือนกนัทุกประการเคล่ือนท่ีมาพบกนั แลว้

เกิดการซอ้นทบักนั ถา้เป็นคล่ืนแสงจะเห็นแถบมืด

และแถบสวา่งสลบักนั ส่วนคล่ืนเสียงจะไดย้นิเสียง

ดงัเสียงค่อยสลบักนั 

 
ข้ันสรุป 

7) ผูส้อนสรุปความรู้ และให้นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

8) ผูส้อนใหน้กัศึกษาส่งแบบฝึกหดัและตรวจสอบ

ความเขา้ใจ ความถูกตอ้ง 

6. นกัศึกษาฟังคาํอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. นกัศึกษาฟังขอ้สรุปและถามขอ้สงสัย 

8. นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัส่ง 
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7. งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

1. ใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัในหนงัสือ 

2. นกัศึกษาจดคาํอธิบายลงสมุด 

8. ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. หนงัสือเรียนวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาช่างอุตสาหกรรม 

2. หนงัสือสอนเพิ่ม 

ส่ือโสตทศัน์ 

1. ปากกาไวทบ์อร์ด 

2. กระดานไวทบ์อร์ด 

9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

การประเมินผลการมีส่วนร่วม

ของนักศึกษา 
คะแนน 

วเิคราะห์

โจทย์ 

เนือ้หา

ชัดเจน 

การแสดงวธีิ

ทาํ 

คํานวณ

ถูกต้อง 

ผลลพัธ์

ถูกต้อง 

สามารถสืบคน้ขอ้มูลอธิบาย

ความรู้เร่ืองคล่ืน การเคล่ือนท่ี

แบบคล่ืน การจาํแนกคล่ืน

องคป์ระกอบคล่ืน และสมบติั

ของคล่ืนได ้

 

20 4 4 4 4 4 

ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสังเกต 

1. ตรงเวลาไม่มาสาย 

2. อุปกรณ์การเรียนครบ 

3. โตต้อบผูเ้รียนผูส้อน 

4. กระตือรือร้นในการทาํงาน 

5. ทาํงานเสร็จในเวลาท่ีกาํหนด 

6. การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 

7. ความสุภาพกาย วาจา 

8. การรักษาความสะอาด 

9. การช่วยเหลือผูอ่ื้น 

10. ไม่คดัลองงานผูอ่ื้น 
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10.แบบฝึกหัด / คําถาม / ปัญหา 

1. แบบฝึกหดัในหนงัสือ 



                                                                                                                                                     ก 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  14  วนัท่ี 13  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 5  เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2561 

วชิา  วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาช่างอุตสาหกรรม จาํนวน 3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นายสุวทิย ์ บุตรวาปี 

******************************************************************************

******* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

การเรียนการสอนดาํเนินการตามแผนการสอนไดอ้ยา่งดี สอนทนัตามเวลาท่ีกาํหนด 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

การเรียนของนกัศึกษา ของนกัศึกษาในบางคนยงัไม่เขา้ใจในวธีิการคาํนวณงาน กาํลงั พลงังาน 

3. ผลการสอนของผูส้อน 

ผูส้อนใชก้ารสอนเขียนกระดานเพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจมากยิง่ข้ึน เพราะการสอนคาํนวณจะตอ้ง

เขียนกระดานอีกทั้งในห้องเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ เนน้ให้นกัศึกษาทาํโจทย ์และซกัถามเพื่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

4. ปัญหาท่ีพบ 

นกัศึกษาบางคนไม่นาํหนงัสือและสมุดมาเรียน ทาํให้ตอ้งจดใส่กระดาษ หรือไม่จด  

5. แนวทางการแกไ้ข 

ตกัเตือนและบอกวา่คร้ังต่อไปจะทาํการตดัคะแนน 

 

ลงช่ือ ..........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 

                                                                                                        (นายสุวทิย ์ บุตรวาปี) 

บนัทึกหวัหนา้สาขาวชิา         

 

                                                                                  ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวชิา) 

                                                                                         (นางจินตนา  สิทธิพลวรเวช)                                                                                                                                                                                                                                     

บนัทึกหวัหนา้สาํนกัวชิาการ 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาํนกัวชิการ) 

                                                  (นายวชิาญ  หงษ์บิน) 



                                                                                                                                                     ข 
 

บนัทึกรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

  ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ) 

                                    (นางสาวศิริ  ซาํมาซา) 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

ข้ันที ่1 ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน (Engagement Phase)  

    1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (10 นาที) 

    2. ครูตั้งปัญหาใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่ ถา้เรือลาํหน่ึงลอยน่ิงอยูใ่นนํ้า นกัเรียน 

  จะส่งผา่นพลงังานไปยงัเรือลาํนั้นไดโ้ดยวธีิใดบา้ง และครูใหแ้นวคิดวา่ถา้ครูเอา

มือ   กระเพื่อมนํ้าเป็นการส่งผา่นพลงังานไปยงัเรือหรือไม่ เพื่อนาํไปสู่การ

เคล่ือนท่ีแบบ   คล่ืน 

ข้ันที ่2 ข้ันสํารวจและค้นพบ (Exploration Phase)  

    1. ครูนาํอภิปรายและสาธิตการเกิดคล่ืนในลวดสปริง จนไดข้อ้สรุปวา่ การสะบดัท่ี 

  ปลายลวดสปริง เป็นการใหพ้ลงังานกลแก่ปลายลวดสปริง พลงังานกลน้ีจะถ่าย

โอน   ผา่นลวดสปริงไปยงัอีกปลายหน่ึง โดยท่ีอนุภาคของลวดสปริงไม่ได้

เคล่ือนท่ีตามไป   ดว้ย เราเรียกคล่ืนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนพลงังานกลวา่ คล่ืนกล 

    2. ครูสาธิตการสะบดัลวดสปริงใหเ้กิดคล่ืนตามขวางและคล่ืนตามยาว หลงัการ 

  สาธิตครูนาํอภิปรายจนไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเกิดคล่ืนตามขวางและคล่ืนตามยาว  

    3. นกัเรียนศึกษาส่วนประกอบของคล่ืน และร่วมสนทนากบัครู 

    4. นกัเรียนทาํความเขา้ใจการแสดงการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคาบและความถ่ี  

  และความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวคล่ืน ความถ่ีและอตัราเร็วคล่ืน จากตวัอยา่งท่ี

ครู   อธิบาย 

ข้ันที ่3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป ( Explanation Phase)  

    1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเร่ือง ท่ีเรียนในวนัน้ี 

    2. นกัเรียนทั้งหมดร่วมกนัสรุปผลการศึกษาเร่ือง ธรรมชาติและชนิดของคล่ืน     

  ข้ันที ่4 ข้ันขยายความรู้ (Expansion Phase)   

    1. ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมวา่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจดัเป็นคล่ืนตามขวางเพราะมนั 

   สามารถเกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ โพลาไรเซชนั ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ี
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เกิดได ้    เฉพาะกบัคล่ืนตามขวางเท่านั้น คล่ืนตามยาวไม่สามารถเกิดโพ

ลาไรเซชนั 

    2. ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และฝึกฝนทกัษะ 

  ใหช้าํนาญ 

ข้ันที ่5 ข้ันประเมิน (Evaluation)   

    1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (10 นาที) 

    2. ครูใหค้ะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และคะแนนจิตวทิยาศาสตร์   

    จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน สมุดบนัทึก แบบฝึกทกัษะ หากขอ้มูลไม่เพียงพอใชว้ธีิ 

    สัมภาษณ์เพิ่มเติม 

9) ส่ือการเรียนรู้ 

 9.1 ใบความรู้ เร่ือง เสียงกบัการแทรกสอดและการเล้ียวเบน        

 9.2 แบบฝึกทกัษะ เร่ือง เสียงกบัการแทรกสอดและการเล้ียวเบน 

 9.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง ธรรมชาติและชนิดของคล่ืน      

 9.4 หนงัสือแบบเรียนฟิสิกส์ เล่ม 3 

10) การวดัผลประเมินผล 

10.1 วธีิการวดั 

  1. ทาํแบบฝึกทกัษะอตันยั 2 ขอ้ 

      2. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

  3. ครูใหค้ะแนนดา้นคุณลกัษณะทางวทิยาศาสตร์ และคะแนนคุณลกัษณะอนัพึง

  ประสงค ์จากเกณฑก์ารใหค้ะแนน หากขอ้มูลไม่เพียงพอใชว้ธีิสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

 10.2 เคร่ืองมือวดั 

  1. แบบฝึกทกัษะอตันยั 2 ขอ้ 

  2. แบบทดสอบหลงัเรียน  

     3. แบบประเมินดา้นคุณลกัษณะทางวทิยาศาสตร์ 

     4. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 10.3 เกณฑ์การประเมิน 

  1. แบบฝึกทกัษะอตันยั ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1 คะแนน 

  2. แบบทดสอบหลงัเรียน ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 8 คะแนน 

     3. แบบประเมินดา้นคุณลกัษณะทางวทิยาศาสตร์ ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 6 คะแนน 

     4. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 6 คะแนน 
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รายวชิาฟิสิกส์ 

 

ใบความรู้ที ่1 

เร่ืองธรรมชาติและชนิดของคลืน่ 
 

 

การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ หมายถึง การเคล่ือนท่ีซ่ึงพลงังาน

ถูกถ่ายทอดไปขา้งหนา้ได ้โดยตวักลางสั่นอยูท่ี่เดิม 

 

ตัวอย่าง 

 ถา้เราทาํการทดลองโดยใชเ้ชือกยาวประมาณ 5 

เมตร วางไวบ้นพื้นราบ โดยผกูดา้ยสีสดไวต้รงกลางเส้น

เชือกยดึปลายขา้งหน่ึงของเส้นเชือกไวก้บัฝาพนงั  ใชมื้อดึงปลายเชือกท่ีเหลือให้ตึงพอประมาณ 

แลว้สะบดัเชือกนั้นข้ึนลงตามแนวด่ิง จะเกิดส่วนโคง้ข้ึนในเส้นเชือกและเคล่ือนจากปลายท่ีถูก

สะบดั พุง่เขา้หาฝาพนงั 

 การเคล่ือนท่ีน้ี จะมีการนาํพลงังานเคล่ือนติดไปกบัส่วนโคง้ของเชือกนั้น  แต่ถา้พิจารณา

ถึงเส้นดา้ยท่ีผกูไวก้ลางเชือก  จะพบวา่เส้นดา้ยไม่ไดเ้คล่ือนท่ีเขา้หาฝาผนงัเหมือนกบัพลงังาน  แต่

เส้นดา้ยเพียงแค่สั้นข้ึนสั้นลงอยูท่ี่เดิมแสดงให้เห็นวา่  อนุภาคของเส้นเชือกตรงท่ีผกูดา้ยอยูน่ั้น  

ไม่ไดเ้คล่ือนท่ีไปกบัพลงังาน  เพียงแต่สั้นข้ึนลงอยูท่ี่เดิม  เราเรียกการเคล่ือนท่ีแบบน้ีวา่  การ

เคล่ือนท่ีแบบคล่ืน 

การแบ่งประเภทของคล่ืน 

วธีิแบ่งที ่1  แบ่งโดยอาศยัทิศทางของพลงังานกบัทิศทางการสั่นอนุภาค  จะแบ่งคล่ืนได ้2 ประเภท 

คือ 

 1) คล่ืนตามขวาง  คือ  คล่ืนซ่ึงมีทิศทางการ

ถ่ายทอดพลงังานตั้งฉากกบัทิศทางการสั่นของอนุภาค  เช่น  

คล่ืนในเส้นเชือก 

 2) คล่ืนตามยาว  คือ  คล่ืนท่ีมีทิศทางการถ่ายทอด

พลงังานขนานกบัทิศทางการสั่นของอนุภาค  เช่น  คล่ืนในลูกแกว้  เป็นตน้ 
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วธีิแบ่งที ่2  แบ่งโดยอาศยัลกัษณะการถ่ายทอดพลงังาน  จะแบ่งคล่ืนได ้2 ประเภท  คือ   

 1) คล่ืนกล  คือ  คล่ืนท่ีตอ้งอาศยัอนุภาคตวักลางจึงถ่ายทอดพลงังานได ้ เช่น  คล่ืนในเส้น

เชือก  คล่ืนในลูกแกว้  เป็นตน้ 

 2) คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  คือ  คล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัอนุภาคตวักลาง  ก็สามารถถ่ายทอดพลงังาน

ได ้ ซ่ึงไดแ้ก่  รังสีแกมมา  รังสีเอกซ์  รังสีอลัตราไวโอเลต  คล่ืนแสง  รังสีอินฟาเรด  คล่ืน

ไมโครเวฟ  คล่ืนวทิย ุ ไฟฟ้ากระแสสลบั 

 

คําศัพท์ทีค่วรรู้เกีย่วกบัคลืน่ 

 1. สันคล่ืน  คือ  จุดสูงสุดของคล่ืน 

 2. ทอ้งคล่ืน  คือ  จุดตํ่าสุดของคล่ืน 

 3. แอมปลิจูด ( A )  คือ  ระยะจากระดบัปกติถึงสันคล่ืน  

หรือ ระยะจากระดบัปกติถึงทอ้งคล่ืน 

 4. 1 ลูกคล่ืน คือ  ช่วงจงัหวะท่ีคล่ืนกระเพื่อมข้ึน 1 อนั  รวมกบัลงอีก 1 อนั เช่น ในรูปภาพ 

ช่วง WX คือ 1 ลูกคล่ืน หรือช่วง XY คือ 1 ลูกคล่ืน เช่นกนั 

 5. ความยาวคล่ืน ( )λ  คือ ระยะทางท่ีวดัเป็นเส้นตรงจากจุดตั้งตน้ไปจนจุดสุดทา้ยของ 1 

ลูกคล่ืน  หรือ ระยะระหวา่งสันคล่ืนหรือทอ้งคล่ืน 2 สันท่ีอยูติ่ดกนั 

 6. คาบ ( T )  คือ  เวลาท่ีคล่ืนใชใ้นการเคล่ือนท่ี 1 ลูกคล่ืน มีหน่วยเป็น วินาที ( s ) 

 7. ความถ่ี ( f )  คือ  จาํนวนลูกคล่ืนท่ีเกิดข้ึนต่อหน่ึงหน่วยเวลา 

 เราอาจคาํนวณหาค่าความถ่ีไดจ้าก 

 

                       หรือ  

 

เม่ือ 

  f  =  ความถ่ี (Hz)   

  T = คาบ (วนิาที)   

 8. อตัราเร็วคล่ืน ( v )  คือ  อตัราส่วนระหวา่งระยะทางท่ีคล่ืนท่ีไปไดต่้อเวลาท่ีใชใ้นการ

เคล่ือนท่ีไป  เราสามารถคาํนวณหาอตัราเร็วคล่ืนไดจ้าก 

t
sv =   หรือ  fλv =  

 เม่ือ  v  คือ  อตัราเร็ว ( เมตร/วนิาที ) 

         S  คือ  ระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไปได ้( เมตร ) 
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         t   คือ  เวลาท่ีคล่ืนใชใ้นการเคล่ือนท่ี ( วนิาที ) 

         f   คือ  ความถ่ีคล่ืน ( Hz หรือ 1/วนิาที ) 

        λ  คือ  ความยาวคล่ืน ( เมตร ) 

 9. เฟสของคล่ืน คือ มุมบนหนา้คล่ืน 

ช่ือ................................................................................... ชั้น.......... เลขท่ี........ 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  นกัเรียนแสดงวธีิคิดจากคาํถามต่อไปน้ีอยา่งละเอียด  ( ขอ้ละ 1  คะแนน ) 

 

1.  กาํหนดใหค้ล่ืนชนิดหน่ึงเกิดจากการสั่น 3000 รอบต่อนาที จงหา  

 ก. คล่ืนลูกน้ีมีความถ่ีเท่าไร  

 ข. คาบของคล่ืนมีค่าก่ีวนิาที

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................. 

2. คล่ืนนํ้าคล่ืนหน่ึง  สามารถเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง  40  เมตร  ในเวลา  5  วนิาที  คล่ืนน้ีจะมี

ความเร็วคล่ืนเท่าใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

แบบฝกทกัษะที ่1 
เรื่อง ธรรมชาตแิละชนดิของคลืน่ 
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.............................................................................................................................................................

.......................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..................... 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว  

1. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบั การเคล่ือนท่ีซ่ึงพลงังานถูกถ่ายทอดไปขา้งหนา้ได ้โดยตวักลางสั่นอยู่

ท่ีเดิม 

 ก. ความยาวคล่ืน    ข. ธรรมชาติของคล่ืน 

 ค. ความเร็วคล่ืน    ง. การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน 

2. เม่ือมีคล่ืนนํ้าแผไ่ปถึงวตัถุท่ีลอยอยูผ่วินํ้าวตัถุนั้นจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร 

 ก. อยูน่ิ่งๆ เหมือนเดิม    

 ข. เคล่ือนท่ีตามคล่ืน 

 ค. ขยบัไปขา้งหนา้และถอยหลงั   

 ง. กระเพื่อมข้ึนลงและอยูก่บัท่ีเม่ือคล่ืนผา่นไปแลว้ 

3. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบั คล่ืนซ่ึงมีการถ่ายทอดพลงังานตั้งฉากกบัทิศทางการสั่นของอนุภาค 

 ก. คล่ืนกล    ข. คล่ืนตามยาว 

 ค. คล่ืนตามขวาง    ง. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

4. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบั คล่ืนท่ีมีทิศทางการถ่ายทอดพลงังานขนานกบัทิศทางการสั่นของ

อนุภาค 

 ก. คล่ืนกล    ข. คล่ืนตามยาว 

แบบทดสอบกอน-หลงัเรยีน 
เรื่อง ธรรมชาตแิละชนดิของคลืน่ 
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 ค. คล่ืนตามขวาง    ง. คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

5. จงพิจารณาคล่ืนในเส้นเชือกท่ีเกิดจากการสะบดัปลายเชือกข้ึนลง คล่ืนผวินํ้าท่ีเกิดจากการกระทบ

ผวินํ้า และคล่ืนเสียงในนํ้า ขอ้ใดผดิ 

 ก. คล่ืนทั้งสามชนิดเป็นคล่ืนกล 

 ข. คล่ืนทั้งสามชนิดเป็นคล่ืนตามยาว 

 ค. คล่ืนทั้งสามชนิดเป็นการถ่ายโอนพลงังาน 

 ง. คล่ืนทั้งสามชนิดจะสะทอ้นเม่ือเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางต่างชนิด 

 

6. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบั สันคล่ืน 

 ก. จุดสูงสุดของคล่ืน   ข. จุดตํ่าสุดของคล่ืน 

 ค. จุดแรกถึงจุดสุดทา้ยของคล่ืน  ง. ระยะจากระดบัปกติถึงจุดสูงสุดของคล่ืน 

7. ขอ้ใดมีความหมายตรงกบั แอมปลิจูด 

 ก. จุดสูงสุดของคล่ืน 

 ข. จุดตํ่าสุดของคล่ืน 

 ค. จุดแรกถึงจุดสุดทา้ยของคล่ืน 

 ง. ระยะจากระดบัปกติถึงจุดสูงสุดของคล่ืน 

8. คล่ืนชนิดหน่ึงเกิดจากการสั่น 3000 รอบต่อนาที คล่ืนน้ีมีความถ่ีเท่าไร 

 ก. 50 Hz    ข. 100 Hz 

 ค. 150 Hz    ง. 300 Hz 

9. จากขอ้ท่ีผา่นมา คาบของคล่ืนมีค่าก่ีวนิาที 

 ก. 0.02 วนิาที    ข. 0.04 วนิาที 

 ค. 0.2   วนิาที    ง. 0.4   วนิาที 

10. คล่ืนนํ้าคล่ืนหน่ึง  สามารถเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง  40  เมตร  ในเวลา  5  วนิาที  คล่ืนน้ีจะมี

ความเร็วคล่ืนเท่าใด 

 ก. 2 เมตรต่อวินาที   ข. 4 เมตรต่อวนิาที 

 ค. 6 เมตรต่อวนิาที   ง. 8 เมตรต่อวนิาที 
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1. กาํหนดใหค้ล่ืนชนิดหน่ึงเกิดจากการสั่น 3000 รอบต่อนาที จงหา  

ก. คล่ืนลูกน้ีมีความถ่ีเท่าไร  

 วธีิคิด คล่ืนชนิดหน่ึงเกิดจากการสั่น  3000  รอบต่อนาที  ดงันั้น 

 จาก    
T
1f =  

 จะได ้    
60

3000f =  

 ดงันั้น    Hz  50f =  

 ตอบ คล่ืนลูกน้ีมีความถ่ีเท่ากบั  50  Hz 

ข. คาบของคล่ืนมีค่าก่ีวนิาที 

 วธีิคิด คล่ืนลูกน้ีมีความถ่ีเท่ากบั  50  Hz  ดงันั้น 

 จาก    
f
1T =  

 จะได ้    
50
1T =  

 ดงันั้น    s  0.02T =  

 ตอบ คาบของคล่ืนมีค่าเท่ากบั 0.02  วนิาที 

 

เฉลยแบบฝกทักษะที่ 1 
เรื่อง ธรรมชาตแิละชนดิของคลืน่ 
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2. คล่ืนนํ้าคล่ืนหน่ึง  สามารถเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง  40  เมตร  ในเวลา  5  วนิาที  คล่ืนน้ีจะมี

ความเร็วคล่ืนเท่าใด 

 วธีิคิด คล่ืน สามารถเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง  40  เมตร  ในเวลา  5  วนิาที  ดงันั้น 

 จาก    
t
sv =  

 จะได ้    
5
04v =  

 ดงันั้น    m/s  8v =  

 ตอบ คล่ืนน้ีจะมีความเร็วคล่ืนเท่ากบั  8  เมตรต่อวนิาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ตอบ 

1 ง 

2 ง 

3 ค 

4 ข 

5 ข 

6 ก 

7 ง 

8 ก 

9 ก 

10 ง 

เฉลยแบบทดสอบกอน-หลงัเรียน 
เรื่อง ธรรมชาตแิละชนดิของคลืน่ 
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ภาคผนวก (ข) 

ค่าความตรง(Validity) และความเป็นปรนัย  (Objectivity) 
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ตารางสรุปค่า ความตรง(Validity) และความเป็นปรนัย (Objectivity) 

 

โดยอาศัยดุลยพนิิจของผู้เช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน 

 
 

ประเด็นทีต้่องการวดั 

 

ข้อคําถาม 
ความสอดคล้อง 

 

 สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง 

1. อธิบายการเคล่ือนท่ีแบบ

คล่ืน และการเกิดคล่ืนกล 

 2. อธิบายสมบติัของคล่ืน 

ไดแ้ก่ การสะทอ้น การหกั

เห การแทรกสอด และการ

เล้ียวเบน 

 3. อธิบายการเกิดคล่ืนน่ิง

และคาํนวณหาค่าความเร็ว

คล่ืนได ้

 

1 4 1 - 0.8 

2 3 2 - 0.6 

3 5 - - 1 

4 4 1 - 0.8 

5 5 - - 1 

6 4 1 - 0.8 

7 4 1 - 0.8 

8 3 2 - 0.6 

9 4 1 - 0.8 

10 4 1 - 0.8 

 

การคํานวณหาค่า I.O.C.  

 

 สูตรท่ีใชใ้นการหาค่าความตรง คือ   

    เม่ือ      คือ ค่าความตรง 

        คือ ผลคูณของคะแนนกบัจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

           คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 ขอ้คาํถามท่ี 1  

  จากสูตร          

       =     

                                          =     0.8 

 ขอ้คาํถามท่ี 2 

  จากสูตร      
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       =     

                                          =     0.6 

 ขอ้คาํถามท่ี 3 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     1 

 ขอ้คาํถามท่ี 4 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     0.8 

 ขอ้คาํถามท่ี 5 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     1 

 ขอ้คาํถามท่ี 6 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     0.8 

 ขอ้คาํถามท่ี 7 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     0.8 

 ขอ้คาํถามท่ี 8 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     0.6 
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 ขอ้คาํถามท่ี 9 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     0.8 

 

 ขอ้คาํถามท่ี 10 

  จากสูตร      

       =     

                                          =     0.8 

 

**การแปลความหมาย 

 ค่า IOC มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล้ๆ  ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 

0.5 ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข 
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ภาคผนวก (ค) 

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)   (Standard deviation) 

 



                                                                                                                                                     ณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

(Standard deviation) 

 

 ตาราง แสดงการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  14 วชิา

วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสหกรรม  ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2/10 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยาพณิยชการ ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 
 

คนที ่ ก่อนเรียน (X) หลงัเรียน (Y) คนที ่ ก่อนเรียน (X) หลงัเรียน (Y) 

1 7 9 18 1 7 

2 4 10 19 8 8 

3 2 9 20 4 10 

4 3 10 21 3 6 

5 6 7 22 5 7 

6 1 10 23 3 9 

7 5 8 24 2 5 

8 2 3 25 7 7 
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9 4 7 26 4 6 

10 3 10 27 6 10 

11 5 6 28 6 7 

12 5 8 29 5 6 

13 6 7 30 7 7 

14 7 7 31 6 8 

15 3 6 32 3 6 

16 4 6 33 5 7 

17 2 5 34 4 8 

ก่อน

เรียน 

เฉล่ีย ( ) 4.35 หลงั

เรียน 

เฉล่ีย  ( ) 7.41 

S.D. 2.56 S.D. 3.76 

 

 

การคํานวณหาค่า S.D.  

 สูตรท่ีใชใ้นการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ    

หาค่า S.D. ก่อนเรียน 

 จากสูตร   

 

          =    ( )
( )13434

2266575134
−

−
 

 

          =   
1122
2869

 

 

          =  2.56 

 

          =     
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             =    2.56 
           2.56   ## 
 หาค่า S.D. หลงัเรียน 

 จากสูตร   

 

         
( )

( )13434
63504199234
−
−

 

 

            =  
1122
4224

 

 

            = 3.76 

 

                =  3.76 
            3.76   ## 
** เกณฑ์การประเมินผล    

 ค่า S.D. ส่วนมากจะไม่ค่อยแปลผลจะเสนอเฉพาะค่าในตารางเท่านั้น แต่ถา้จะแปลผลก็

ควรกาํหนดเกณฑก์ารแปลผลของค่า S.D. ดงัน้ี  

 -   มากกวา่ 1.75 มีความแตกต่างมาก  

 -   1.25 – 1.75 มีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  

  -   นอ้ยกวา่ 1.25 มีความแตกต่างนอ้ย หรือใกลเ้คียงกนั หรือเหมือน ๆ กนั 
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