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บทคัดยํอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุและการสอนแบบปกติ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา
คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 98
คน โดยคัดเลือกกลุํมตัวอยํางจากประชากรด๎วยวิธีสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย ได๎กลุํมตัวอยํางประกอบด๎วยกลุํมที่ได๎รับ การสอนโดย
ใช๎ โ สตทั ศ นวั ส ดุ จํ า นวน 44 คน และ กลุํ ม ที่ ไ ด๎ รั บ การสอนแบบปกติ จํ า นวน 44 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ไ ด๎ แ กํ
แบบทดสอบกํอนเรียน-หลังเรียนวิชาวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูลคือ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบแบบที ผลการวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุสูง
กวําการสอนแบบปกติอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: การสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstact
The purposes of this research were to compare the physics for nurse learning achievement of first
year nursing students who were taught by audio-visual material of instruction method and regular classroom
method. The populations were 98 of the first year nursing students who enrolled Physics for nurses in 2016
academic year. Sampling group was selected by the simple random sampling and contains 44 samples each.
Instrument using for the research was pretest-posttest. The statistics using for analysis were arithmetic mean,
standard deviation, and t-test. The results of the study show that physics learning achievement of audiovisual material of instruction method was higher than learning achievement of regular classroom method at
the 0.01 level of significance.
Keyword: Audio-visual material of instruction method, Regular classroom method, Learning achievement

บทนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได๎เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี ตั้งแตํปีพุทธศักราช 2538
โดยรายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลเป็นรายวิชาพื้นฐานในโครงสร๎างหลักสูตร ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต๎องลงทะเบียนเรียน จากการ
สังเกตพฤติกรรมขณะทําการสอนในปีที่ผํานมา เมื่อเข๎าสูํเนื้อหาด๎วยการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน โดยทีผ่ ู๎สอน
รวบรวมเนื้อหาจากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ แล๎วถํายทอดเนื้อหาไปยังผู๎เรียน ด๎วยการบรรยาย การบอก ซึ่งผู๎สอนและผู๎เรียนจะ
รํวมกันอภิปรายซักถาม ชํวยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่ได๎จากการจัดการเรียนการสอน (พัชรี ลินิฐฎา, 2534; ชวนพิศ อัตเนตร์ ,
2545; อมรรัตน์ ฉายศรี, 2535) พบวํานักศึกษาบางสํวนไมํสนใจในการเรียนการสอนแบบปกติเทําที่ควร มีการหลับ มีการใช๎งาน
อุปกรณ์สื่อสาร หรือคุยกันเองในชั้นเรียน ซึ่งจะสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงอยากปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎นักศึกษาสนใจในบทเรียน ซึ่งจะทําให๎นักศึกษาเข๎าใจเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์มาก
ขึ้น
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การเรียนการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ จะเป็นการสอนที่นําอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ตํางๆ เชํน ภาพยนตร์ วิทยุ คลิปวีดีโอ
ฯลฯ มาใช๎ในการสอน ซึ่งอาจใช๎กํอนบรรยาย สอดแทรกระหวํางบรรยาย หรือ หลังการบรรยายก็ได๎ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) การ
เรียนการสอนแบบนี้จะเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่สามารถชํวยกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน ชํวยสร๎างความเข๎าใจ ชํวยให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ที่เร็วขึ้น และชํวยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังความเห็นของ ศักดิ์ดา ชูศรี (2539) ที่กลําววํา “การถํายทอด
กระบวนการหรือความรู๎ไปยังผู๎เรียน หากมีแตํการบรรยายแล๎วให๎ผู๎เรียนได๎คิดตาม ก็อาจจะทําให๎การสื่อสารไมํตรงกัน ทําให๎เกิด
ความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต๎องมีสื่อเข๎ามาชํวยในการเรียนการสอน เพราะสื่อสามารถลดขนาดสิ่งของที่ใหญํโต
ให๎เล็กลงหรือขยายสิ่งที่เล็กที่ตามนุษย์มองไมํเห็นให๎สามารถเห็นชัดเจนได๎ และหากดูสื่อครั้งแรกยังไมํเข๎าใจก็สามารถดูซ้ําจนกวํา
จะเข๎าใจได๎ ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหาในบทเรียนได๎งํายขึ้นและเร็วขึ้น”
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทําการวิจัย วําการเรียนการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุมีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไมํ
โดยทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
สยาม ที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลและเป็นแนวทางในการการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล และรายวิชาอื่นๆ ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่
ชี้ถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากพิจารณาจากความรู๎ ความสามารถทางสติปัญญาของผู๎เรียนแล๎ว ยั งแสดงถึงคุณคํา
ของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู๎ความสามารถของผู๎สอนและผู๎บริหารอีกด๎วย (Edward, 1990) โดยปกติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนที่ได๎จากงานที่มอบหมายหรือทั้งสองอยําง (Good, 1973) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังแสดงถึง ความรู๎ความเข๎าใจทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู๎แสดงออกในรูปของคะแนนหรือ
เกรดเฉลี่ยสะสมซึ่งสามารถสังเกตและวัดได๎ด๎วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั่วไป (ปฐมา อาแว, มนสิการ เปรมปราชญ์, และ พิศมัย
เพียรเจริญ, 2553)
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ กับ
การสอนแบบปกติ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและตัวอยําง
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล
ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 98 คน
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุจํานวน 44 คน และ กลุํม
ที่ได๎รับการสอนแบบปกติจํานวน 44 คน โดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ ในการศึกษาด๎วยวิธีเครจซี่และมอร์แกน และ
คัดเลือกกลุํมตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบอยํางงําย (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2546)
2. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด๎วย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทดสอบกํอนเรียน-หลังเรียน) ซึ่ง
เป็นแบบสอบอัตนัยในเรื่อง คลื่นกล เสียงและการได๎ยิน วงจรไฟฟ้า แมํเหล็ก และ ทัศนศาสตร์ จํานวนรวมทั้งสิ้น 10 ข๎อใหญํ โดย
แบบสอบอัตนัยได๎ผํานการวิเคราะห์คุณภาพจากการพิจารณาคําความตรงตามเนื้อหาตั้งแตํ 0.6 ขึ้นไป
3. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ผู๎วิจัยได๎ทําการวิจัยในสัปดาห์ที่ 9-14 ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยในสัปดาห์ที่ 9 ผู๎วิจัยได๎ให๎นักศึกษา
ทั้ง 2 กลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทดสอบกํอนเรียน) เพื่อวัดความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาพื้นฐาน
จากนั้นดําเนินการสอนในหัวข๎อ เรื่องคลื่นกล เสียงและการได๎ยิน วงจรไฟฟ้า แมํเหล็ก และ ทัศนศาสตร์ แตํละหัวข๎อใช๎เวลาสอน
ทั้งสิ้น 2 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ รวมใช๎เวลาสอนทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยกลุํมที่สอนแบบปกติ ผู๎สอนจะเป็นผู๎บรรยายเนื้อหาเองทั้งหมด
สํวนกลุํมที่สอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ ผู๎สอนจะบรรยายและมีการนํา โสตทัศนวัสดุ เชํน คลิปวีดีโอ ฯลฯ มาประกอบการบรรยาย
จากนั้นในสัปดาห์ที่ 14 ได๎ให๎นักศึกษาทั้ง 2 กลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทดสอบหลังเรียน) อีกครั้ง
และนําข๎อมูลคะแนนสอบกํอนเรียน-หลังเรียนที่ผํานการลดทอนคะแนนทั้งหมดให๎เหลือ 10 คะแนน ไปวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ด๎วยการทดสอบแบบที (t-test) โดยโปรแกรม Microsoft Excel version 2010
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คําเฉลี่ยของคะแนนสอบกํอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนแบบปกติและการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ
มีคําเทํากับ 3.64 5.25 4.68 และ 7.45 ตามลําดับ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบกํอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่
ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ และการสอนแบบปกติ มีคําเทํากับ 2.19 2.28 1.85 และ 1.00 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่อนําคําเฉลี่ยของทั้งสองกลุํมตัวอยํางไปทําการทดสอบคําการแจกแจงแบบที เพื่อทดสอบความแตกตํางระหวํางผลสัมฤทธิ์กํอน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาในแตํละกลุํมตัวอยําง จะได๎ผลดังแสดงในตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 พบวําผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนแบบปกติ สูงกวําผลสัมฤทธิ์กํอนเรียน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p = 0.000) สํวนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ สูงกวํา
ผลสัมฤทธิ์กํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p = 0.000) ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา นิภาพร ชํวยธานี (2556)
จันทนี อุทธิสินธุ์ ชนกนันท์ บางเลี้ยง และ อันชัญ หมวกงาม (2556) ที่กลําววํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการ
เรียนรู๎ด๎วยโสตทัศนวัสดุสูงกวํากํอนเรียนในระดับมาก
ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ กับการสอนแบบปกติ แสดง
ในตารางที่ 3 และ 4 โดยในตารางที่ 3 พบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ
และการสอนแบบปกติไมํแตกตํางกัน สํวนตารางที่ 4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎
โสตทัศนวัสดุสูงกวําการสอนแบบปกติอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p = 0.000) ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของเพ็ญ
ศรี ศรีสวัสดิ์ และ สุพิชชา ณ ป้อมเพ็ชร (2555) ปณภา ภิรมย์นาค (2555) ที่กลําววํา ผู๎เรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวําผู๎เรียนที่ได๎รับการสอนโดยวิธีปกติ
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกตามรูปแบบการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
การทดสอบ
คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนกํอนเรียน
3.64
2.19
สอนแบบปกติ
คะแนนหลังเรียน
5.25
2.28
คะแนนกํอนเรียน
4.68
1.85
สอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ
คะแนนหลังเรียน
7.45
1.00
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุํมตัวอยําง
สํวนเบี่ยงเบน
รูปแบบการเรียนการสอน
การทดสอบ
คําเฉลี่ย
มาตรฐาน
คะแนนกํอนเรียน
3.64
2.19
สอนแบบปกติ
คะแนนหลังเรียน
5.25
2.28
คะแนนกํอนเรียน
4.68
1.85
สอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุ
คะแนนหลังเรียน
7.45
1.00
*
p < 0.01

t
6.45*
12.88*

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบ
ปกติ
รูปแบบการเรียนการสอน
คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
โดยการสอนแบบปกติ
3.64
2.19
1.39
โดยใช๎โสตทัศนวัสดุในการสอน
4.65
1.85
*
p < 0.01
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบ
ปกติ
รูปแบบการเรียนการสอน
คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
โดยการสอนแบบปกติ
5.25
2.28
8.07*
โดยใช๎โสตทัศนวัสดุในการสอน
7.45
1.00
*
p < 0.01
สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้พบวํา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุสูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p = 0.000) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยวิธีปกติและการใช๎โสตทัศนวัสดุ
ในการเรียนการสอน พบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุสูงกวําการสอนแบบปกติอยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p = 0.000) ซึ่งทําให๎เราสามารถสรุปได๎วํา การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โสตทัศนวัสดุจะชํวย
กระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน ชํวยเพิ่มความเข๎าใจในเนื้อหา ทําให๎ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกวําการเรียนการสอน
แบบปกติ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให๎มีความหลากหลาย ควรนํา โสตทัศนวัสดุมาใช๎
ประกอบการบรรยาย แตํการเลือกใช๎โสตทัศนวัสดุ ที่เหมาะสมกับผู๎เรียนก็มีผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเชํนเดียวกัน ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งตํอไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาโสตทัศนวัสดุในรูปแบบอื่นๆและการเลือกใช๎โสตทัศนวัสดุให๎เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน
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