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1. หลักการ 
 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็น มีการจัด
การศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ในรายวิชาฟิสิกส์ ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนวิชาฟิสิกส์ ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์   
ปีการศึกษาที่ผ่านมาน้ันมีคะแนนอยู่ในระดับต่ า จากการวิเคราะห์หาสาเหตุในการจัดการเรียนการสอนพบว่า 
เน้ือหาที่นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในเร่ืองการเคลื่อนที่แบบเสรีมา กระบวนการในการจัดการเรียนรู้เป็น
การเรียนรู้ที่ผู้สอนถ่ายทอดให้ผู้เ รียนเพียงฝ่ายเดียว มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เน้ือหามากกว่าทักษะ
กระบวนการคิด นักเรียนมีโอกาสน้อยที่จะได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยน้ีเป็นการเรียนรู้ที่ไม่คงทนมี
ผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รายงานเล็งเห็นความส าคัญของการใช้สื่อ
ประสมได้แก่ การทดลองเสมือนจริง เอกสารแนะแนวทางและแผนผังมโนทัศน์ จึงน ามาใช้ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อท าให้นักเรียน
มีมโนทัศน์ทางการเรียนรู้ มีทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปและจิตวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาฟิสิกส์
พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อศึกษาทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม 

3. เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการใช้สื่อประสม               
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 
 
 



3. วิธีด าเนินการ 
3.1 ครูจัดท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การ

เคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
3.2 ด าเนินการทดลองโดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนจากสื่อประสม เร่ือง การเคลื่อนที่

แบบโพรเจคไทล์ จ านวน 10 ชั่วโมง ครูด าเนินการสอนด้วยตนเอง  
3.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดมโนทัศน์

ทางการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ วิชา ฟิสิกส์ แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ท า
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ  

3.4 ครูน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 3 ด้าน คือ (1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางการ
เรียนรู้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ผ่านการตรวจเอกสารแนะแนวทางการทดลอง (3) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง 6 ด้าน ผ่านแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์  

 
4. สรุปผล 

1. มโนทัศน์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ  โพรเจคไทล์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการใช้สื่อประสม วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ โดยนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ส่วนใน
ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการมีใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็น ด้านความสนใจใฝ่รู้ ด้านความอดทนมุ่งมั่น
และด้านความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐาน 

3. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก  
 
5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้ทราบระดับจิตวิทยาศาสตร์และมโนทัศน์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้สื่อประสม 
2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 
6. การเผยแพร่ (ถ้ามี) 
 - 
7. บรรณานุกรม 
 - 
 
8. ภาคผนวก 



ภาพประกอบการจัดการใช้นวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบของนวัตกรรม ชุดประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1) การทดลองเสมือนจริง 

2) เอกสารแนะแนวทาง 

3) แผนผังมโนทัศน์ 

1) สร้างกิจกรรมการทดลองเสมือนจริง เร่ือง การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไทล์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ทดลองในระบบอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์โคไซด์ (Co-Sci) 5 การทดลอง ดังนี้ 

การทดลองที่ 1 ความหมายและลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์(เงาฉาย)  

 
 

การทดลองที่ 2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์กรณีมีความเร็วต้นในแนวระดับเพียงอย่างเดียว 

 
การทดลองที่ 3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์กรณีความความเร็วต้นในแนวระดับและแนวด่ิง 



 
 

การทดลองที่ 4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์กรณีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในแนวเดียวกัน 

 
 

การทดลองที่ 5 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ที่เกิดจากสนามไฟฟ้า 

 



2) กิจกรรมเอกสารแนะแนวทาง 5 การทดลอง ดังนี้ 
2.1) เรื่อง ความหมายและลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ (เงาฉาย)  
2.2) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ กรณีมีความเร็วต้นในแนวระดับเพียงอย่างเดียว  
2.3) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ กรณีความความเร็วต้นในแนวระดับและแนวด่ิง 
2.4) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ กรณีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในแนวเดียวกัน 
2.5) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ที่เกิดจากสนามไฟฟ้า 

ตัวอย่างเอกสารแนะแนวทาง 

     
3) ตัวอย่างแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ กรณีมีความเร็วในแนวระดับเพียงอย่าง

เดียว ผ่านแอพพลิเคชั่น SimpleMind Lite 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



ช่ือเร่ือง  การใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลง
ข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 
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