
  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียงและการได้ยินของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับ
การสอนแบบปกต ิ

The study of learning achievement in physics on sound and hearing of  the first 
year nursing students, Siam University by audio-visual material of instruction 
method and regular classroom method.  

 
 
 

 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียงและการได้ยิน ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ และ
จากการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเร่ืองเสียงและการได้ยิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการแจงแจงแบบที ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องเสียงและการได้ยินของนักศึกษาที่
ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชา
ฟิสิกส์เร่ืองเสียงและการได้ยินของนักศึกษาที่สอนแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เร่ืองเสียงและการได้ยินของนักศึกษา ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุสูงกว่า
การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: การสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ การสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the pre and post physics learning 
achievement, sound and hearing, of first year nursing students who were taught by audio-visual 
material of instruction method and regular classroom method. The samples were 102 of the first 
year nursing students who enrolled Physics for nurses in 2015 academic year. Instrument using for 
the research was pretest-posttest about sound and hearing. The statistics using for analysis were 
arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The results of the study show that (1) post physics 
learning achievement, sound and hearing, of students who were taught by audio-visual material of 
instruction method was higher than pre learning achievement at the .01 level of significance. (2) 
Post physics learning achievement, sound and hearing, of students who were taught by regular 
classroom method was higher than pre learning achievement at the .01 level of significance. And 
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(3) physics learning achievement, sound and hearing, of audio-visual material of instruction method 
was higher than learning achievement of regular classroom method at the .01 level of significance. 
 
KEYWORDS: Audio-visual material of instruction method, Regular classroom method, Learning 
achievement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทน า 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้
เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 โดยรายวิชาฟิสิกส์ทางการ
พยาบาลเป็นรายวิชาพื้นฐานในโครงสร้างหลักสูตร ที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องลงทะเบียนเรียน จากการ
สังเกตพฤติกรรมขณะท าการสอนในปีที่ผ่านมา พบว่า 
เมื่อเข้าสู่เนื้อหาไปสักระยะ นักศึกษาส่วนหนึ่งจะขาด
ความสนใจและใส่ใจในการเรียน มีการคุยในชั้นเรียน 
หลับ หรือมีการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการน าวิธีการสอน
รูปแบบอื่นๆ มาใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้นักศึกษา
สนใจในบทเรียนเช่น การใช้บทบาทสมมติ การใช้
โสตทัศนวัสดุ หรือการน าอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบใน
การบรรยาย นอกจากนี้ยังสนใจว่า รูปแบบการเรียน
การสอนที่น าอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบหรือการใช้
โสตทัศนวัสดุมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหรือไม่ จึงท าการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียงและการได้ยินของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการ
สอนแบบปกติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางใน
การการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ทางการ
พยาบาล และรายวิชาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษา เอกสารและงานวิ จั ยที่
เก่ียวข้องดังนี้  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่ชี้ถึงผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนแล้ว ยังแสดง
ถึงคุณค่าของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ความรู้ความสามารถของผู้สอนและผู้บริหารอีก
ด้วย (Edward, 1990) โดยปกติผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนที่ได้จาก
งานที่มอบหมายหรือทั้งสองอย่าง (Good, 1973) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังแสดงถึง ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู้แสดงออกใน
รูปของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมซึ่งสามารถสังเกต
และวัดได้ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั่วไป (ปฐมา 

อาแว, มนสิการ เปรมปราชญ์, และ พิศมัย เพียรเจริญ
, 2553) 
2. การสอนแบบปกติ 
 พัชรี ลินิฐฎา (2534)  กล่าวถึงความหมาย
ของการสอนแบบปกติว่า เป็นการสอนตามแผนการ
สอนปกติ ซึ่งส่วนมากเป็นการบรรยายประกอบการใช้
สื่อการสอน มีการอภิปราย ศึกษาค้นคว้ารวมถึงการ
แสดงบทบาทสมมติ ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ ฉายศรี 
(2535) ที่กล่าวว่า การสอนแบบปกติ จะเน้นการสอน
แบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และการสอนแบบปกติจะ
ยึดแนวการสอนจากคู่มือครูภาษาไทยของกรมวิชาการ
เป็นหลัก นอกจากนี้ ชวนพิศ อัตเนตร์ (2545) กล่าว
ว่า วิธีการสอนแบบปกติ เป็นแนวการสอนตามแนว
คู่มือครูของกรมวิชาการ ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามที่เสนอไว้ในคู่มือการสอนวิชาภาษาไทย 
 จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสอนแบบ
ปกติเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย 
อธิบายเนื้อหา ผู้สอนจะเป็นผู้เตรียมเรื่องที่จะสอนจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆแล้วถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียน 
ด้วยการบรรยาย การบอก ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนจะ
ร่วมกันอภิปรายซักถาม ช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่
ได้จากการจัดการเรียนการสอน 
3. การสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ  
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) กล่าวถึงการสอน
แบบใช้โสตทัศนวัสดุว่า เป็นการสอนที่น าอุปกรณ์
โสตทัศนวัสดุมาช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
โสตทัศนวัสดุที่น ามาช่วยดังกล่าวได้แก่ ภาพยนตร์ 
วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปซีดี ฯลฯ โดยการน า
โสตทัศนวัสดุมาใช้ อาจใช้ก่อนบรรยาย สอดแทรก
ระหว่างบรรยาย หรือ หลังการบรรยายก็ได้ เพื่อช่วย
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้างความเข้าใจ 
และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น 
4. งานวิจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
 พงศ์ธร ศุภโชคพาณิชย์ (2533) ศึกษา 
“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้
ชุดการสอนมินิคอร์สของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
ชุดการสอนมินิคอร์ส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน ตามคู่มือครูของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 
 

 ประชา เลียบสื่อตระกูล (2540) ศึกษา “การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวงจรไฟฟ้า 
1 เรื่อง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง จากการ
สอนโดยใช้ บทเรียนโมดูลและการสอนปกติ” 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่สอนโดยใช้บทเรียนโมดูลสูงกว่านักศึกษาที่
ใช้การสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล (2543) ศึกษา “การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้าง
และวัฎจักรการท าความเย็น ของนักศึกษาที่เรียนโดย
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กับการสอนปกติ” 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่ได้จากการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องโครงสร้างและวัฎจักรการท าความเย็น ดีกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการสอนปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นิภาพร ช่วยธานี (2556) ศึกษา “ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนพลศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบสื่อวีดิ
ทัศน์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง”ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 จันทนี อุทธิสินธุ์  ชนกนันท์ บางเลี้ยง และ 
อันชัญ หมวกงาม (2556) ศึกษา “การพัฒนาบทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อ งฟิ สิ กส์ นิ ว เคลี ย ร์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติ  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์เร่ืองเสียงและการได้ยินของนักศึกษาที่ได้รับ
การสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐาน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกิส์เร่ืองเสียง
และการได้ยนิของนักศึกษาทีไ่ดร้ับการสอนโดยใช้
โสตทัศนวัสดุสงูกว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟิสิกส์
เร่ืองเสียงและการได้ยินของนักศึกษาที่ได้รับการสอน
แบบปกต ิ
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการ
สอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ และ การสอนแบบปกติ 
 2. ทราบถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้
โสตทัศนวัสดุกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 3. เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลและ
รายวิชาอื่นๆต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 102 คน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มหนึ่งเรียนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ และ อีกกลุ่มเรียน
แบบปกติ 
 

 

 เครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
แผนกา รสอนแบบปกติ  แ ผนกา รสอน โดย ใช้
โสตทัศนวัสดุ โดยโสตทัศนวัสดุเรื่องเสียงและการได้
ยินที่น ามาใช้นั้น จัดท าโดยภาควิชาฟิสิกส์  คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบอัตนัย 
จ านวน 15 ข้อ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากการ
พิจารณาค่าความตรงตามเนื้อหา ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ค่า
ความเชื่อมั่นแบบทดสอบซึ่งหาจากสัมประสทิธิ์แอลฟา 
(α-coefficient) ของครอบบัค (Cronbach) (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2543) มีค่าเท่ากับ 0.75 ค่าความยาก



  

ง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และ ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.6 ขึ้นไป  
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีกระบวนการดังนี้  
 ขั้นตอนแรกให้นักศึกษาทั้ งสองกลุ่ มท า
แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา จากนั้นจึงใช้วิธีการสอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
กลุ่ม แล้วให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรู้
ความเข้าในเนื้อหาที่ ได้จากรูปแบบการสอน ดัง
แผนภาพที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าคะแนนสอบก่อนเรียน -หลังเรียนของ
นักศึกษาที่สอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุและสอนแบบปกติ 
มาท าการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้น เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของวิธีการสอนทั้ง
สองรูปแบบ และเปรียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหว่าง
การสอนที่ใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ ด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel version 2010 ได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของทั้งสองกลุ่มตวัอย่าง  
 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

การ
ทดสอบ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สอนโดยใช้
โสตทัศนวัสด ุ

คะแนน
ก่อนเรียน 

3.00 1.55 

คะแนน
หลังเรียน 

10.93 1.80 

สอนแบบ
ปกต ิ

คะแนน
ก่อนเรียน 

3.92 1.66 

คะแนน
หลังเรียน 

8.55 1.97 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่ได้รับการ
สอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุและการสอนแบบปกติ มีค่า
เท่ากับ 3.00 10.93 3.92 และ 8.55 ตามล าดับ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ 
และการสอนแบบปกติ มีค่าเท่ากับ 1.55 1.80 1.66 
และ 1.97 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้
โสตทัศนวัสดุ 
 
 
 
 
 

*p < 0.01 
 
 การทดสอบค่าการแจกแจงแบบที ในตาราง
ที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเรื่องเสียงและการ
ได้ยินของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 

คะแนนก่อน
เรียน 

3.00 1.55 
22.38* 

คะแนนหลัง
เรียน 

10.93 1.80 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
(pretest) 

แบบทดสอบ 

สอนโดยวิธีการสอนแบบ
ใช้โสตทัศนวัสด/ุปกต ิ

ทดสอบความรู้หลังเรียน 
(posttest) 
แบบทดสอบ 



 
 

สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p = 0.000) 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 

*p < 0.01 
 
 การทดสอบค่าการแจกแจงแบบที ในตาราง
ที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเรื่องเสียงและการ
ได้ยินของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (p = 0.000) 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับ
การสอนแบบปกติ 
 
 
 
 
 

*p < 0.01 
 

 การทดสอบค่าการแจกแจงแบบที ในตาราง
ที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเสียงและการ

ได้ยินของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ
สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p = 0.000) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่ได้รับการ
สอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุ มีค่าเท่ากับ 3.00 และ 10.93 
ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติ มีค่า
เท่ากับ 3.92 และ 8.55 ตามล าดับ ในขณะที่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนทั้ง 2 รูปแบบมีค่า
ใกล้เคียงกัน 

 ในด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพบว่า   

 1. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้โสตทัศนวสัดุสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p 
= 0.000)  

 2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาโดยการ
สอนแบบปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p = 0.000)  

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องเสียงและ
การได้ยินของนักศึกษาที่ ได้ รับการสอนโดยใช้
โสตทัศนวัสดุสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p = 0.000) 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ในเร่ืองเสียงและการได้ยินของนักศึกษา
ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษา นิภาพร ช่วยธานี (2556)  จันทนี อุทธิ
สินธุ์  ชนกนันท์ บางเลี้ยง และ อันชัญ หมวกงาม 
(2556) ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังการเรียนรู้ด้วยโสตทัศนวัสดุ เช่น สื่อวีดิ
ทัศน์ สื่อประสม การสอนเชิงมัลติมิเดีย สูงกว่าก่อน
เรียนในระดับมาก เนื่องมาจากการเรียนการสอนโดย
ใช้โสตทัศนวัสดุ ช่วยท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและ
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ดังความเห็นของ ศักดิ์ดา ชูศรี 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 

คะแนนก่อน
เรียน 

3.92 1.66 
13.92* 

คะแนนหลัง
เรียน 

8.55 1.97 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t 

โดยใช้
โสตทัศนวัสดุ
ในการสอน 

10.93 1.80 
6.15* 

โดยการสอน
แบบปกต ิ

8.55 1.97 



  

(2539) ที่กล่าวว่า “การถ่ายทอดกระบวนการหรือ
ความรู้ไปยังผู้ เรียน หากมีแต่การบรรยายแล้วให้
ผู้เรียนได้คิดตาม ก็อาจจะท าให้การสื่อสารไม่ตรงกัน 
ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีสื่อเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เพราะสื่อ
สามารลดขนาดสิ่งของที่ใหญ่โตให้เล็กลงหรือขยายสิ่ง
ที่เล็กที่ตามนุษย์มองไม่เห็นให้สามารถเห็นชัดเจนได้ 
และหากดูสื่อคร้ังแรกยังไม่เข้าใจก็สามารถดูซ้ าจนกว่า
จะเข้าใจได้  ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนื้อหา ใน
บทเรียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น”  

 นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ฟิสิกส์ในเรื่องเสียงและการได้ยินของนักศึกษาที่ได้รับ
การสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุสูงกว่าการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้น จะ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงศ์ธร ศุภโชคพาณิชย์ 
(2533) ประชา เลียบสื่อตระกูล (2540) วิฑูรย์ ปิ่นว
นิชย์กุล (2543) เพ็ญศรี  ศรีสวัสดิ์ และ สุพิชชา ณ 
ป้อมเพ็ชร (2555) ปณภา ภิรมย์นาค (2555)ที่กล่าว
ว่ า  ผู้ เรียนที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ โสตทัศนวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติ ซึ่ง
น่าจะเป็นผลอันเนื่องมาจากโสตทัศนวัสดุจะช่วย
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้างความเข้าใจ 
ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายและเร็ว
ขึ้นมากกว่าการสอนแบบปกติ ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอน การน าโสตทัศนวัสดุ มาประกอบการ
เรียนการสอน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่จะ
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้างความ
เข้าใจ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น   

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยดังกล่าวมาข้างต้น แสดงให้
เห็นว่า การสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าการสอนแบบปกติ 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควรจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนให้มีความหลากหลาย มีการน า
โสตทัศนวัสดุมาใช้ประกอบการบรรยาย เพื่อช่วย
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  

 แต่การเลือกใช้โสตทัศนวัสดุที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนก็มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ การพัฒนาโสตทัศนวัสดุในรูปแบบอื่นๆและ
การเลือกใช้โสตทัศนวัสดุให้เหมาะสมกับการจัดการ
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