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บทที ่1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การศึกษาในปัจจุบนันบัวา่เปิดกวา้งส าหรับผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดจ้ากการสอบ
คดัเลือกเขา้เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา สามารถเลือกเรียนสาขาต่างๆ ท่ีตนชอบและถนดั สถาบนั
ระดบัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีในการบริการผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จทางดา้นการศึกอยา่งมีคุณภาพ 
ในปัจจุบนัศาสตร์ทางดา้นวิทยาศสตร์สาขาต่างๆ มีความส าคญัมากส าหรับการศึกษาในยคุปัจจุบนั  
 ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ยงั

กล่าวถึงการจดัการศึกษาวา่ตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา 24 ยงัไดก้ าหนดรายละเอียดของการจดั

กระบวนการเรียนรู้วา่ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถ

จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และ

มีความรอบรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545) 

 ถึงแมว้า่การอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ของสถานศึกษาจะดีแค่ไหน แต่ละ

สถานศึกษายงัพบปัญหาของผูเ้รียนอยูทุ่กปี แต่ปัญหาท่ีพบนั้นแตกต่างกนัออกไป ในแต่ละปีสถาน

บนัอุดมศึกษาสามารถผลิตบณัฑิตสู่ทอ้งตลาดไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่บณัฑิตท่ีจบทางดา้น

วทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แต่ละปีการศึกษายงัมีจ านวนนอ้ยมาก ถา้เทียบกบัศาสตร์ทางดา้นอ่ืน 

ถึงแมว้า่ปีแรกท่ีผูเ้รียนสอบคดัเลือกผา่นเขา้ไปในสถาบนัระดบัอุดมศึกษาได ้แต่ยงัไม่สามารถ

ปรับตวัในการเรียนได ้เน่ืองจากปัญหาเฉพาะตวัของบุคคลและระบบการคดัเลือกท่ียงัไม่มีคุณภาพ

ท่ีดีพอ 
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 จากปัญหาระบบคดันกัเรียนเขา้มหาวทิยาลยัดว้ยวธีิ O-NET และ A-NET สะทอ้นใหเ้ห็น

วา่นกัเรียนขาดความรู้พื้นฐานทางดา้นวทิยาศาสตร์ และระบบคดัเลือกดงักล่าวยงัใหค้วามส าคญักบั

วทิยาศาสตร์นอ้ยกวา่สาขาวชิาอ่ืนในการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษา เม่ือเรียนระดบัอุดมศึกษาจึง

สะทอ้นปัญหาการเรียนการสอนใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์ใน

ปัจจุบนั จะเห็นวา่แต่ละสถาบนั การศึกษาในระดบัอุดมไดพ้บเจอปัญหาท่ีหลากหลายแตกต่างกนั

ออกไปดงัน้ี 

 ปี พ.ศ. 2551 สมาคมฟิสิกส์ไทยไดจ้ดัการประชุมประจ าปีข้ึน เม่ือวนัท่ี 20-22 มี.ค. 2551 ณ 

โรมแรมโกลเดน้ วลัเลย ์รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซ่ึงมีนกัฟิสิกส์ อาจารยม์หาวิทยาลยัและ

นกัศึกษาเขา้ร่วมกวา่ 300 คน ไดมี้เวทีอภิปรายปัญหาการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะวชิา

ฟิสิกส์อนัเป็นผลจากระบบการคดัเลือกนกัเรียนเขา้มหาวิทยาลยัดว้ยคะแนนสอบ O-NET และ A-

NET ท่ีรวมวชิาฟิสิกส์ เคมีและชีววทิยาเป็นวชิาเดียวกนั และมี 100 คะแนนเท่ากบัวชิาดา้นสังคม

และภาษาอ่ืน ท าใหไ้ดผู้เ้รียนท่ีขาดความรู้พื้นฐานอนัเป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการเรียนการสอน  

 ทั้งน้ี ปัจฉา ฉตัราภรณ์ (2551) อาจารยภ์าควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ซ่ึงรับหนา้ท่ีสอนฟิสิกส์แก่นิสิตชั้นปีท่ี 1 เผยปัญหาภายหลงัเวทีอภิปรายดงักล่าววา่ 

หลงัเปล่ียนระบบสอบเขา้มหาวทิยาลยัมา 2 ปีไดเ้ห็นผลการเรียนของผูเ้รียนตกลงมาก อีกทั้งจ  านวน

นกัเรียนท่ีสอบไม่ผา่นเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวั จ านวนนิสิตท่ีถอนวชิาฟิสิกส์ออกจากการเรียนก็เพิ่มข้ึน

เท่าตวั ขณะท่ีเด็กนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลางก็ลดลงมาก ทั้งน้ีเห็นไดช้ดัจากการสอบท่ีเด็กท า

ไม่ไดห้รือไม่ท าขอ้สอบเลยเป็นจ านวนมาก พบวา่ความรู้พื้นฐานท่ีเด็กควรจะรู้ แต่เด็กกลบัไม่รู้ซ่ึง

เป็นปัญหามาก  

 แต่วธีิดงักล่าว ขจรยศ อยูดี่ (2551) หวัหนา้ภาควชิาฟิสิกส์กล่าววา่ช่วยแกปั้ญหาไดไ้ม่มาก

นกัเพราะเป็นการแกท่ี้ปลายเหตุ เน่ืองจากปัญหาไดล้งลึกมาตั้งแต่เด็กไดล้ะเลยตั้งแต่เรียน ม.ปลาย 

เพราะวชิาฟิสิกส์เป็นแค่วชิาหน่ึงท่ีไม่ตอ้งพยายามมากก็สามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้

 ดา้น พรรัตน์ วฒันกสิวชิธ์ (2551) อาจารยภ์าควชิาฟิสิก ์คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงรับผดิชอบในการสอนนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 เผยวา่ได้

สอนนกัศึกษาในช่วงรอยต่อคือนกัศึกษาท่ีสอบเขา้ดว้ยระบบเก่าในปี 2548 และนกัเรียนท่ีสอบเขา้
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ดว้ยระบบใหม่ในปี 2549 พบวา่นกัเรียนท่ีสอบเขา้จากระบบเก่ามีพื้นฐานท่ีดีกวา่ แต่นกัเรียนท่ีสอบ

เขา้มาในรุ่นหลงัๆ นั้นมีความรู้ฟิสิกส์นอ้ยลงมาก และบางปีตอ้งตดับางหวัขอ้ในการสอนออกไป 

ไม่เช่นนั้นเด็กจะเรียนตามไม่ได ้ถา้ไม่ท าอยา่งนั้นก็จะไปคนเดียวแต่เด็กไม่ไปดว้ย หากเด็กท าไม่ได้

ก็ตอ้งปรับใหง่้ายข้ึน ตอ้งลดระดบัความยากลงซ่ึงเป็นภาระหนกัมาก บางหวัขอ้อยา่งการเคล่ือนท่ี

เชิงมุมก็ตอ้งลดคณิตศาสตร์ลง เพราะถา้เด็กยงัไม่เขา้ฟิสิกส์พื้นฐานก็ตอ้งลดคณิตศาสตร์ลง เด็ก

เช่ือมโยงคณิตศาสตรืกบัวชิากอ่ืนๆ ไม่ได ้ซ่ึงไม่แน่ใจวา่เพราะเด็กมีเวลาเรียนนอ้ยลงหรือเปล่า 

เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีกิจกรรมเยอะ เช่น กิจกรรมเชียร์ เป็นตน้ 

 พรรัตน์ วฒันกสิวชิธ์ (2551) กล่าวอีกวา่ก่อนเขา้มาเป็นอาจารยส์อนท่ี

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่นั้นเคยช่วยสอนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัโอเรกอน (University of Oregon) สหรัฐฯ 

ซ่ึงไดเ้ห็นความแตกต่างของเด็กไทยและเด็กอเมริกนั โดยเด็กอเมริกนันั้นจะพยายามคน้ควา้และ

ไดรั้บการฝึกใหคิ้ดวเิคราะห์เป็น หากแต่กลบัตอ้งพยายามท าใหเ้ด็กไทยหมัน่ขวนขวายมากข้ึน 

พร้อมยกตวัอยา่งวา่ถา้ใหก้ารบา้นเด็กไปก็จะไม่ท าจึงตอ้งใชก้ารสอบยอ่ยในห้องเรียนแทน 

 ส าหรับปัญหาน้ี ถิรพฒัน์ วลิยัทอง (2551) นายกสมาคมฟิสิกส์ไทยกล่าววา่นอกจากปัญหา

ในวชิาฟิสิกส์แลว้ยงัพบปัญหาเดียวกนัน้ีกบัวชิาอ่ืนๆ ซ่ึงจะไดน้ าแกปั้ญหาดว้ยวชิาฟิสิกส์ก่อน ดร.

ถิรพฒัน์ กล่าววา่ฟิสิกส์เป็นวชิาพื้นฐานของทุกวชิาทางดา้นเทคโนโลยี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลต่อ

การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศในระยะยาว ไทยซ่ึงมีนกัวทิยาศาสตร์และนกั

เทคโนโลยนีอ้ยอยูแ่ลว้ ต่อไปก็จะนอ้ยลงไปอีก ขณะท่ีประเทศรอบๆ อยา่งเวยีดนามเกาหลีท่ี

พยายามใหเ้ด็กมีความรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากข้ึน แต่เด็กไทยกลบัรู้นอ้ยลง  

 ซ่ึงผูว้จิยัเองไดมี้ประสบการณ์ในการสอนรายวชิาฟิสิกส์ทัว่ไปของวทิยาลยัราชพฤกษ ์โดย

ไดท้  าการสอนแบบบรรยายและอธิบายเปรียบเทียบตวัอยา่งใหน้กัศึกษาจินากรภาพออก ตลอดทั้ง

ยกตวัอยา่งท าไปพร้อมๆ กนั จากนั้นใหท้  าแบบฝึกหดั พบวา่นกัศึกษาขาดความรู้และความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้ง ทางดา้นพื้นฐานท่ีน ามาใชใ้นการเรียนวชิาฟิสิกส์ทัว่ไป และตลอดเวลาท่ีท าการเรียนการ

สอนพบวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหายากและชา้ ตอ้งใชทุ้กวธีิเพื่อส่ือสารเน้ือหาออกมาใหดู้ง่าย

และเขา้ใจ แต่เน่ืองดว้ยเน้ือหาท่ีใชส้อนนั้นมีมากจึงส่งผลสะทอ้นใหผู้เ้รียนและผูส้อนขบัเคล่ือน

เน้ือหาไปไดช้า้ ถึงแมเ้ร่ืองแรกท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาสอนคือเร่ืองระบบอนุภาคเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งง่าย  
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 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัปัญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค

ระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจากปัญหาดงักล่าวไดก้ระทบกบัผูว้จิยัโดยตรง สนใจปัญหาการเรียนวชิา

ฟิสิกส์ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยาวนานพอสมควร เพื่อหาทางออกใหก้ารเรียนการสอนในรายวชิาฟิสิกส์

ใหมี้การพฒันาและมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 

 1 เพื่อศึกษาปัญหาการจดัการเรียนการสอนของวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค

ระดบัอุดมศึกษา  

ตามแนวความคิดเห็นของนิสิตและนกัศึกษา ในดา้นการเตรียมการสอน การด าเนินการสอน การใช้

ส่ือการสอน การวดัประเมินผล และดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 2 เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของนิสิตและ

นกัศึกษาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา 

 

ประโยชน์ทีค่าคว่าจะได้รับ 

 1 ทราบปัญหาการจดัการเรียนการสอนของวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา 

ตามแนวความคิดเห็นของนิสิตและนกัศึกษา ในดา้นการเตรียมการสอน การด าเนินการสอน การใช้

ส่ือการสอนการวดัและประเมินผล และดา้นการปรับปรุงการเรียนการสอน อยา่งแทจ้ริงและลึกซ้ึง 

 2 ทราบความตอ้งการในการพฒันาการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของนิสิตและ

นกัศึกษาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษาไดโ้ดยกวา้ง 

 3 น าปัญหาท่ีไดไ้ปเป็นโจทยใ์นการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ศกัยภาพข้ึน และ

ถูกตอ้ง เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการสอนวิชาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษาของวิทยาลยัราช

พฤกษต่์อไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดส้นใจศึกษาปัญหาการเรียนการสอนเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค

ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์เท่านั้น และมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

 1 ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ และคณะ

สาธารณสุข ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีลงทะเบียนเรียนและเคยเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ปี

การศึกษา 2552 – 2553 จ านวน 105 คน 

 2 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่  
  2.1 พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค

ระดบัอุดมศึกษา 

  2.2 ความใส่ใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

  2.3 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

  2.4 การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

  2.5 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

  2.6 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

  2.7 การวดัและประเมินผล 

  2.8 ขอ้เสนอแนะท่ีนกัศึกษาอยากใหป้รับปรุงแกไ้ข 

 

ระยะเวลาทีท่ าการวจิัย  
 ระยะในการท าวจิยัเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความใส่ใจในการเรียน หมายถึง การตั้งใจเรียนเร่ืองระบบอนุภาค มีความกระตือรือร้น
ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม  
 2. ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน หมายถึง เม่ือนกัศึกษาเรียนเสร็จแลว้สามารถตอบโจทย์
ปัญหาเร่ืองระบบอนุภาคไดถู้กตอ้ง และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนเร่ืองต่อไปได ้
 3. ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียน หมายถึง เน้ือหาเร่ืองระบบอนุภาคท่ีอาจารยน์ ามาสอน
นกัศึกษามีความซบัซอ้นเขา้ใจยาก 
 4. ปัญหาท่ีมีผลต่อการเรียน หมายถึง อุปสรรคท่ีท าให้นกัศึกษาเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบ
อนุภาคแลว้ไม่เขา้ใจ  
 5. การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อน หมายถึง การเตรียมพร้อมของผูส้อน ท าใหก้าร
สอนด าเนินต่ออยา่งต่อเน่ือง ไม่น่าเบ่ือ มีเทคนิคท่ีดึงดูดผูเ้รียน 



บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 บทน้ีกล่าวถึงทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัน้ี ประกอบดว้ย การจดัการ

เรียนการสอน เน้ือหาการเรียนการสอน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 การจดัการเรียนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ เป็นสาขาท่ียากมาก

ส าหรับอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่าน เน่ืองจากอาจารยแ์ต่ละท่านจะมีความเคยชินในสอนท่ีไม่

เหมือนกนั แต่เทคนิคท่ีดีท่ีสุด คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนนั้นสามารถจินตนาการ

ตามผูส้อนไปดว้ยได ้และมีความเขา้ใจในเน้ือหา น่าเสาะหาต่อไป ดงันั้นไม่มีใครสามารถบอก

เทคนิคท่ีดีท่ีสุดไดว้า่วธีิไหนดีท่ีสุด แต่วธีิท่ีท าใหผู้เ้รียนสนุกและมีความตั้งใจเรียนคือวธีิท่ีดีท่ีสุด

ส าหรับผูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรศรี รักษาศรี ปีการศึกษา 2551 

 ดงันั้นปัจจุบนัรัฐบาลจึงมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดพ้ฒันาแผนการ

ศึกษาใหมี้คุณภาพครอบคลุมทุกดา้น ซ่ึงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 จึงมีเจตนารมร์

เพื่อพฒันาชีวติให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี

จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข พฒันา

สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั (ส านกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา: 2553) 

  



8 
 

 ฉะนั้นจะใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งส ารวจหลายดา้น ดงัเช่น คุณสุทิน 

ตนัรัตนากร ไดส้รุปไวโ้ดยยอ่ดงัน้ี 

  1. ก่อนจะไปสอนใครตวัผูส้อนเองตอ้งมัน่ใจและแน่ใจก่อนวา่เขา้ใจและเช่ียวชาญ

เร่ืองท่ีจะสอนนัน่อยา่งทะลุปรุโปร่ง 100% ถา้เขา้ใจแค่ 99.95% แลว้จะไปมวยวดัอีก 0.05% 

ระหวา่งสอน ก็อยา่ริอ่านท าการใหญ่ เพราะถา้เจอผูเ้รียนแบบตวัจริงเสียงจริงเขา้ ผูส้อนหนาวได ้ 

  2. ใหค้วามรักก่อนใหค้วามรู้กบัผูเ้รียน ถา้ผูส้อนและผูเ้รียนยงัไม่เปิดใจใหก้นัใจยงั

ปิดทั้งคู่ อยา่ไปสอนอยา่ไปเรียนเสียเวลาทั้งคู่เปล่าๆ  

  3. พอผูเ้รียนเปิดประตูใจพร้อมเรียนรู้แลว้ ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าคือก าจดัความกลวัท่ีจะ

เรียนรู้ของผูเ้รียนออกไปก่อนแลว้ค่อยป้อนความรู้เขา้ไป  

  4. ปูพื้นฐานใหแ้น่นก่อนต่อยอดหรือแตกหน่อความรู้ ค่อยๆ อธิบายเพื่อใหเ้กิด

ภาพความเขา้ใจชดัเจน จากนั้นช้ีแจงท่ีมาท่ีไปสูตรต่างๆ วา่มนัมาอยา่งไร แลว้ derive สูตรไปเร่ือยๆ 

พร้อมๆ กนัจากนั้นก็ท าโจทยต่์อยอดหาตวัแปรต่อไป  

  5. อยา่กดดนัหรือสร้างบรรยากาศใหเ้วลาผูเ้รียนไดต้กตะกอนจดัระบบความเขา้ใจ

ดว้ยตวัเอง ผมสอนและร่วมท าโจทยจ์นเขา้ใจแลว้ จากนั้นก็ใหผู้เ้รียนท าโจทยแ์บบฝึกหดัเอง  

  6. เม่ือผูเ้รียนท าได ้ผูส้อนตอ้งใหก้ าลงัใจหนุนใหฮึ้กเหิม ไฟแห่งการเรียนรู้ 

ก าลงัลุก  

  7. ท าซ ้ าเพื่อความเร็ว ความแม่นย  า และความช านาญ 

  8. อยา่ตีกรอบความคิดให้ผูเ้รียน บางทีผูเ้รียนจบัเคล็ดวชิาหรือ ความเขา้ใจต่างๆ 

เขา้ดว้ยกนัได ้เขาไปพฒันาระบบความคิดเร่ืองการเรียนรู้ไดเ้อง ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงหรือ 

เพื่่อนของการเรียนรู้ของเขาใหดี้ท่ีสุด  

  9. อยา่ลืมใหร้างวลัตวัเองทั้งผูส้อนและผูเ้รียน จบหลกัสูตร (สุทิน ตนัรัตนากร : 

2552)  
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 เช่นเดียวกบัพรรณี เท่ียงธรรม (2551) ท่ีกล่าววา่ถา้นกัเรียนมีความเขา้ใจ หรือมีความรู้

พื้นฐานของปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์และสเกลาร์ นกัเรียนจะมีความเขา้ใจในเน้ือหาฟิสิกส์ไดดี้ 

จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนจะสามารถเขา้ถึงเน้ือหาของวชิาฟิสิกส์ไดอ้ยา่งเขา้ใจนั้นผูเ้รียนตอ้งรู้พื้นฐาน

ง่ายๆ มาก่อน หรือผูส้อนท่ีจะสามารถส่ือสารเน้ือหาออกมาใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดดี้ตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะน ามาปรับใชก้บัเทคนิคต่างๆ ต่อไป 

 

เนือ้หาการเรียนการสอน 

 2.1 ความหมาย 

 อนุภาค (Particle) คือ ส่ิงท่ีเล็กท่ีสุด เม่ือส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดมารวมกนัตั้งแต่ 2 อนุภาคข้ึนไป

เรียกวา่ ระบบอนุภาค (Particle System) (ก่องกญัจน์ ภทัรากาญจน์ และธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์ : 

2538, 186) หรือถา้จะใหเ้ขา้ใจง่ายก็เปรียบกบัเมด็ทรายเม็ดเล็กๆ เป็นอนุภาค เม่ือเมด็ทรายเล็กๆ 

เปียกน ้าสามารถจบักนัเป็นกอ้นได ้เปรียบเหมือนระบบอนุภาคจะท าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน โดยเน้ือหาท่ี

จะกล่าวถึงอนุภาคประกอบดว้ย แรงภายนอก (External Force) และแรงภายใน (Internal Force) 

ของระบบอนุภาค ศูนยก์ลางมวล (Center of mass) ของระบบอนุภาค การเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลาง

มวลเม่ือมีแรงภายนอกมากระท า มวลลดทอน (Reduced Mass) โมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค 

และพลงังานจลน์และพลงังานภายในของระบบอนุภาค ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.2 แรงภายนอกและแรงภายในของระบบอนุภาค 

 ระบบอนุภาคมีสองแบบ คือ ระบบอนุภาคเด่ียวและระบบอนุภาคกลุ่ม ซ่ึงส่ิงท่ีท าให้

อนุภาคนั้นอยูร่วมกนัแบบเด่ียวหรือแบบกลุ่มอยา่งเป็นระบบไดน้ัน่ คือ แรง (Force) โดยแรง

ระหวา่งอนุภาคหรือระหวา่งวตัถุภายในระบบ คือ แรงภายใน ส่วนแรงระหวา่งอนุภาคหรือวตัถุ

ภายในระบบกบัส่ิงต่างๆ นอกระบบ คือ แรงภายนอก ดงัภาพท่ี 1  
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         เส้นประบอกถึง

ระบบอนุภาค 

 

 

 

  (ก)     (ข) 

ภาพที ่1 แสดงแรงภายในและแรงภายนอกระบบ 

   (ก) แรงท่ีกระท าภายในของอนุภาคท่ี 1 อนุภาคท่ี 2 และอนุภาคท่ี 3 

   (ข) แรงท่ีกระท าภายนอกของอนุภาคท่ี 2 กบัอนุภาคท่ี 1 และอนุภาคท่ี 3 

 สามารถหาผลรวมของแรง ( ⃗) ทั้งหมดท่ีกระท าต่อระบบจะเท่ากบัผลรวมของแรงลพัธ์ท่ี

กระท าต่อแต่ละอนุภาค และแรงกระท าต่อแต่ละอนุภาคน้ีมีอยู ่2 ส่วน คือ แรงภายใน ( ⃗   ) กบัแรง

ภายนอก ( ⃗   ) ดงัสมการ 

       ⃗  ∑  ⃗    
 
    ∑  ⃗    

 
      (1) 

 แต่แรงรวมภายในของระบบเท่ากบัศูนย ์  ∑  ⃗    
 
         (2) 

 จึงได ้       ⃗  ∑  ⃗    
 
      (3) 

นัน่คือผลลพัธ์ท่ีกระท าต่อระบบจะมีค่าเท่ากบัผลรวมของแรงภายนอกทั้งหมดท่ีกระท าต่อแต่ละ

อนุภาค (ภาควชิาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: 2524, 105-107) 

 2.3 ศูนยก์ลางมวล (Center of Mass : CM) 

 ศูนยก์ลางมวล คือ วตัถุโดยทัว่ไปท่ีมีขนาและรูปทรงท่ีแน่นอน โดยเฉพาะในแต่ละวตัถุ แต่

ในการเคล่ือนท่ีของวตัถุซ่ึงไม่เป็นเชิงเส้น อาจมีการหมุนหรือมีการสั่นสะเทือนในขณะท่ีมีการ

เคล่ือนท่ี ซ่ึงมีจุดหน่ึงในวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัอนุภาค และเคล่ือนท่ีดว้ยแรงกระท าเดียวกนั  

1 

2 
3 

F12 
F13 

F21 

F23 
F32 

F31 

F1 

F2 

F3 

1 

2 
3 

F12 
F13 

F21 

F23 
F32 

F31 

F3 
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 ระบบอนุภาคเคลือนท่ีภายในกรอบอา้งอิงเนอร์เชีย XYZ โดยไม่มีแรงภายนอกมากระท า

ต่อระบบอนุภาคน้ีเลย และมีจุดศูนยก์ลางมวลเป็นจุดแทนต าแหน่งของมวลทั้งหมดของระบบ

อนุภาค และมีนิยามของเวกเตอร์บอกต าแหน่ง สามารถหาระยะของจุดศูยน์กลางมวลไดด้งั 

สมการท่ี (4) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงจุด RCM คือจุดศูนยก์ลางมวล ซ่ึงประกอบดว้ยมวล m1, m2 และ m3 

 

    ⃗   
∑    ⃗ 

 
   

∑   
 
   

 หรือ  ⃗    
 

 
∑    ⃗ 

 
       (4) 

 

 เม่ือ  ⃗   คือ ระยะของจุดศูยน์กลางมวล     คือ มวลตวัท่ี i 

   ⃗  คือ ต าแหน่งของอนุภาคล าดบัท่ี I    คือ มวลรวม 

(อจัฉรา พนัธ์ุอ าไพ และคณะ: 2542,138-144) 

 ความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล (Velocity of Center of Mass : VCM) คือ ความเร็วของจุดซ่ึง

เป็นท่ีรวมมวลของระบบจากสมการแสดงจุดศูนยก์ลางมวลในรูปของเวกเตอร์ดงัสมการ 

   ⃗⃗⃗   
  ⃗  

  
 

 

  
*
 

 
∑    ⃗ 

 
   +  

 

 
∑    ⃗ 

 
       (5) 

   ⃗⃗⃗   
 ⃗⃗

 
        (6) 

z 

y 

x 

𝑟  
𝑟2 

𝑟3 

𝑟   

𝑚  

𝑚2 

𝑚3 

0 
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 เม่ือ  ⃗⃗ คือ โมเมนตมัเชิงเส้นของระบบอนุภาค 

   ⃗⃗⃗  คือ ความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล 

   ⃗  คือ ความเร็วของอนุภาคตวัท่ี i 

 (อจัฉรา พนัธ์ุอ าไพ และคณะ : 2542, 145-146; ภาควชิาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: 2524,108-

109; ก่องกญัจน์ ภทัรากาญน์ และธนกาญจน์ ภทัรากาญน์ : 2538, 188) 

 2.4 การเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือมีแรงภายนอกมากระท า 

 ในท่ีน้ีจะพิจารณากลุ่มอนุภาคท่ีไม่เป็นอิสระหรือไม่อยูโ่ดเด่ียว คือไดรั้บแรงกระท าจาก

ภายนอก ก าหนดให ้S คือ อนุภาคท่ีอยูใ่นระบบท่ีเราสนใจ และให ้S’ คือ อนุภาคท่ีอยูน่อกระบบท่ี

เราสนใจ ดงัรูปท่ี 3  

 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงระบบ S และ S’ 

 ระบบ S และ S’ ต่างก็เป็นระบบท่ีไม่อิสระ เพราะอนุภาคภายในแต่ละระบบมีอนัตรกิริยา

กบัอนุภาคนอกระบบ เช่น อนุภาคในระบบ S มีแรงดึงดูดหรือผลกักบัอนุภาคในระบบ S’  

 ถา้จะพิจารณาวา่ระบบใดเป็นอิสระหรือไม่ และดูวา่พิจารณาสมบติัใดของระบบ ตลอดทั้ง

ตอ้งพิจารณาดว้ยวา่อิทธิพลนอกระบบมีผลต่อสมบติัท่ีก าลงัพิจารณาหรือไม่ ถา้มีผลกระทบนอ้ยจน

ไม่มีความส าคญั ถือวา่ระบบนั้นอิสระ 

 เม่ือระบบ (S + S’) อิสระไม่มีแรงภายนอกกระท า ดงันั้นโมเมนตมัรวมของระบบ S + S’ จึง

คงท่ี และสามารถเขียนแยกเป็นโมเมนตมัแต่ละระบบไดด้งัน้ี 

S 

S’ 
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     ⃗⃗  ∑  ⃗⃗ 
 
    ∑  ⃗⃗ 

 
    คงท่ี     (7) 

     ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗⃗ ́  คงท่ี     (8) 

 เม่ือ   ⃗⃗ คือ โมเมนตมัรวมของระบบอิสระ (S + S’) 

   ⃗⃗  คือ โมเมนตมัของอนุภาคตวัท่ี i ซ่ึงเป็นสมาชิกของระบบ S มี N อนุภาค 

   ⃗⃗  คือ โมเมนตมัของอนุภาคตวัท่ี j ซ่ึงเป็นสมาชิกของระบบ S’ มี M อนุภาค 

 ดงันั้นถา้โมเมนตมั  ⃗⃗  ของระบบ S มีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลให ้โมเมนตมั  ⃗⃗ ́ ของ

ระบบ S’ เปล่ียนแปลงในทางตรงกนัขา้ม แต่มีค่าเท่ากนัพราะผลรวมของโมเมนตมั  ⃗⃗ ของทั้งสอง

ระบบจะมีค่าคงท่ีเสมอดงัสมการ 

      ⃗⃗     ⃗⃗ ́      (9) 

  ถา้น า    มาหารตลอด แลว้ให ้     จะได ้

     

  
  ⃗⃗    

 

  
  ⃗⃗ ́       (10) 

 แต่อตัราการเปล่ียนแปลงโมเมนตมัของระบบใดๆ คือ แรงภายนอกทั้งหมดท่ีกระท าต่อ

ระบบนั้นๆ จะได ้

      ⃗⃗

  
 

 

  
(∑  ⃗⃗ 

 
   )   ⃗       (11) 

     ⃗    
  ⃗    ́

      (12) 

 เม่ือ   ⃗    
 คือ แรงภายนอกทั้งหมดท่ีกระท าต่อระบบ S 

   ⃗    ́
 คือ แรงภายนอกทั้งหมดท่ีกระท าต่อระบบ S’ 
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 พิจารณาระบบท่ีไม่อิสระใดๆ จากสมการท่ี (5) และสมการท่ี (11) โมเมนตมัรวมของ

ระบบจะได ้

     ⃗⃗  ∑  ⃗⃗ 
 
         

  และ    ⃗⃗

  
  

      

  
       ⃗       (13) 

 นัน่คือศูนยก์ลางมวลของระบบใดๆ จะเคล่ือนท่ีเสมือนกบัอนุภาค ซ่ึงมีมวลเท่ากบัมวล

ทั้งหมดของระบบ และถูกกระท าโดยแรงภายนอกทั้งหมดท่ีกระท าต่อระบบ (ภาควชิาฟิสิกส์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: 2524,110-114 ; อจัฉรา พนัธ์ุอ าไพ และคณะ : 2542, 145-147) 

 2.5 มวลลดทอน (Reduced Mass: ) 

 มวลลดทอนเป็นมวลท่ีตอ้งพิจารณามวล 2 อนั ซ่ึงมีแต่เฉพาะอนัตรกิริยระหวา่งกนัเท่านั้น 

โดยไม่มีแรงภายนอกอ่ืนใดมากระท าต่อมนั มีลกัษณะดงัภาพท่ี 4 

 

 

 

 

  (ก)      (ข) 

ภาพที ่4 ระบบอิสระประกอบดว้ยสองอนุภาค 

    (ก) วตัถุสองกอ้นผกูติดปลายสปริงขา้งละกอ้น 

    (ข) มวลสองอนัท่ีเช่ือมโยงตามแนวเส้นตรง 

 จากภาพ (ก) จะพิจารณาการเคล่ือนท่ีของ m1 เทียบกบั m2 หรือเคล่ือนท่ีของ m2  

เทียบกบั m1 ส่วนภาพ (ข) จะเห็นวา่แรง F12 จะมีขนาดเท่ากบัแรง F21 แต่มีทิศตรงกนัขา้มจึงท าให ้ 

F12 = - F21  

R2 

CM 

m1 

m2 

x 

y 
z 

R1 
RCM 

F12 

F21 

0 

RCM 

CM 

m1 

m2 

x 

y 
z 

0 
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 โดย    ⃗ 2         
   

  
 

       

  
 

 ⃗  

  
   

     ⃗2   2 2   2
   

  
 

       

  
 

 ⃗  

  
   

  พิจารณา    

  
 

   

  
 

 ⃗  

  
 

 ⃗  

  
 

     

  
     2  

 ⃗  

  
 (

  ⃗  

  
)   ⃗ 2 

 

  
 

 

  
  

  ก าหนดให้     2    2   เป็นความเร็วของ     เทียบกบั   2 

     

 
 

 

  
 

 

  
      (14) 

  ดงันั้น       

  
 

 

 
 ⃗ 2 

     ⃗ 2     2       (15) 

(ภาควชิาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: 2524,117-118) 

 2.6 โมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค 

 โมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาคข้ึนอยูก่บัจุดสัมพทัธ์ท่ีใชใ้นการค านวณ (ก่องกญัจน์ ภทั

รากาญน์ และธนกาญจน์ ภทัรากาญน์: 2538, 198) สารถหาโมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาคเทียบ

กบัจุดอา้งอิงใดๆ ก็ไดโ้ดยการรวมโมเมนตมัเชิงมุมของทุกๆ อนุภาคในระบบเทียบกบัจุดอา้งอิง

เดียวกนั สามารถเขียนไดด้งัสมการ 

     ⃗⃗  ∑  ⃗⃗ 
 
    ∑   ⃗   ⃗⃗  

 
        (16) 
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 เม่ือ  ⃗⃗  คือ โมเมนตมัเชิงมุมของระบบเทียบกบัจุดอา้งอิงท่ีเราก าหนด 

   ⃗⃗   คือ โมเมนตมัเชิงมุมของอนุภาคตวัท่ี i 

   ⃗  คือ ต าแหน่งของอนุภาคตวัท่ี i 

   ⃗⃗  คือ โมเมนตมัเชิงเส้นของอนุภาคตวัท่ี i 

 เม่ือมีทอร์ค ( ) มากระท าบนระนาบจะท าใหโ้มเมนตวัเชิงเปล่ียนไปได ้

       ⃗⃗

  
  ⃗ 

  ดงันั้น    ⃗  ∑
  ⃗⃗ 

  
 
    ∑  ⃗⃗ 

 
       (17) 

  เม่ือ   ⃗⃗   คือ ทอร์คท่ีกระท าบนอนุภาคท่ี i ของระบบ 

  ⃗⃗  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ ทอร์คเน่ืองจากแรงภายในและทอร์คเน่ืองจากแรง

ภายนอก ถา้ทอร์คเน่ืองเน่ืองจากแรงภายใน  ⃗   กบั  ⃗   เทียบกบัจุดอา้งอิงเดียวกนัจะหกัลา้งกนัหมด

เป็นคู่ๆ เนเดียวกบัแรงภายใน ดงันั้นทอร์คจะท าใหโ้มเมนตมัเปล่ียนจึงเป็นทอร์คของแรงภายนอก 

คือ  ⃗⃗    เท่านั้น และสามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 

     ⃗⃗    
  ⃗⃗

  
      (18) 

ถา้ในกรณีท่ีไม่มีแรงภายนอก ( ⃗⃗     ) จะท าใหโ้มเมนตมัเชิงมุมของระบบคงท่ี ท าใหข้นาดและ

ทิศทางคงท่ีดว้ย ถา้เป็นระบบอิสระ  ⃗⃗      หรือทอร์คภายนอกเป็นศูนยแ์ต่แรงภายนอกอาจไม่

เป็นศูนย ์( ⃗⃗      แต่  ⃗⃗     ) 

 โมเมนตมัตมัเชิงมุมของวงโคจร (Orbital Angular Momentum: orb) โดยโมเมนตมัตมั

เชิงมุมของวงโคจร ( ⃗⃗   ) คือโมเมนตมัเชิงมุมเท่ียบกบัจุดอา้งอิงเดียวกบั  ⃗⃗ ซ่ึงค านวณไดเ้สมือนวา่

มวลทั้งหมดของระบบมารวมอยูท่ี่จุดศูนยก์ลางมวล ดงัสมการ 

     ⃗⃗     ⃗    ⃗⃗   ⃗           (19) 

(ภาควชิาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: 2524,118-121) 
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 2.7 พลงังานจลน์ (Kinetic Energy) และพลงังานภายใน (Internal Energy) ของระบบ

อนุภาค 

 พลงังานจลน์ของระบบ (    ) คือ พลงังานจลน์รวมของทุกๆ อนุภาคในระบบนั้น  

ดงัสมการ 

         ∑
 

2
 
       

2      (20) 

 เม่ือมีงาน (W) มากระท าต่อระบบในเวลา t0 ถึง t1 จะท าใหพ้ลงังานจลน์ของระบเปล่ียนไป

สมมติใหเ้ปล่ียนจาก       เป็น       แต่งานท่ีกระท าต่ออนุภาคในระบบนั้นสามารถแยกเขียนเป็น

สองส่วน คือ งานเน่ืองจากแรงภายนอก (Wext) และงานเน่ืองจากแรงภายใน (Wint) เขียนไดด้งั

สมการ 

   W = Wext+ Wint =            
      (21) 

 แต่โดยปกติแลว้แรงในระบบมกัเป็นแรงอนุรักษ ์เช่น แรงดึงดูดระหวา่งมวล แรงดึงดูด

หรือแรงผลกัระหวา่งประจุ ถา้ถือเอาตามน้ีงานท่ีแรงภายในกระท าบนอนุภาครวมกนัจะเท่ากบั

พลงังานศกัยภ์ายในระบบท่ีเปล่ียนไป สมมติวา่เปล่ียนไปจาก      
 เป็น      

 จากเวลา t0 ถึง t1  จะ

ไดด้งัสมการ 

   Wint = -(     
      

        (22) 

      สามารถนิยามเป็นสามการไดคื้อ  

        ∑       2    3     23   ทุกคู่     (23) 

 ท่ี    คือพลงังานศกัยท่ี์เกิดจากแรงระหวา่งอนุภาคตวัท่ี i และอนุภาคตวัท่ี j จึงข้ึนกบั

ระยะทางระหวา่งอนุภาคแต่ละคู่เท่านั้น ไม่ข้ึนกบัแกนอา้งอิงใดๆ ดงันั้น      จึงเป็นพลงังานศกัย์

ภายในของระบบซึงไม่ข้ึนกบัแกนอา้งอิงท่ีเราตั้งข้ึน แต่ข้ึนกบัการจดัเรียงตวัของอนุภาคภายใน

ระบบเอง สามารถแทนสมการท่ี (21) และ (22) ไดเ้ป็น 

   Wext = (     
      

        
      

     (24) 
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 หรือ  Wext  =      
      

      (25) 

 นัน่คือ                      (26) 

 ส าหรับระบบอิสระหรือระบบท่ีปราศจากแรงภายนอก หรือระบบท่ีงานเน่ืองจากแรง

ภายนอกเป็นศูนย ์พลงังานกลของระบบจะคงท่ี และน่ีคือการอนุกรักษพ์ลงังานกลของระบบ

อนุภาค จากสมการท่ี (25) เขียนใหม่ไดเ้ป็น 

         
      

      
      

 

 หลกัขอ้น้ีใชไ้ดท้ัว่ไปเม่ือแรงภายในเป็นแรงอนุรักษเ์ท่านั้น ระบบอนุภาคประเภทน้ี เม่ือ

พลงังานจลน์ของระบบเพิ่มข้ึน จะท าใหพ้ลงังานศกัยอ์งระบบลดลงเท่ากบัปริมาณพลงังานจลน์ท่ี

เพิ่มข้ึน และในกรณีท่ีแรงภายนอกเป็นแรงอนุรักษจ์ะไดว้า่ 

    Wext =      
      

     (27) 

  เม่ือแทนสมการท่ี (27) ลงในสมการท่ี (24) จะได ้

          
      

  (     
      

)         
      

  

         
      

      
      

      
      

 

  นัน่คือ        ค่าคงท่ี 

  โดยให้                       คือพลงังานกลทั้งหมด 

  สรุปไดว้า่ถา้แรงภายนอกและแรงภายในของระบบเป็นแรงอนุรักษ ์พลงังานกล

ทั้งหมดของระบบ (    ) จะคงท่ี (ภาควชิาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: 2524, 121-123) 

 

  

(28) 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ยคุปัจจุบนัเป็นยคุโลกาพิวฒัน์ทุกอยา่งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ และแมแ้ต่ส่ือการสอน การศึกษาในประเทศไทยไดมี้การ

พฒันามาเร่ือยๆ แต่ส่ิงท่ีท ายากคือการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ีในประเทศไทย ยงั

ไม่เคยมีรัฐบาลยคุไหนท่ีสามารถพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพไดเ้ท่าเทียมกนัทัว่ทุกพื้นท่ีในประเทศ

ไทย จึงท าใหมี้ผูส้นใจศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาทางการศึกษา โดยเฉพาะศาสตร์

ทางดา้นวทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 มนสั  อินทร์รุ่ง (2531) ไดส้ ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์

ประยกุต ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

พบวา่เน้ือหาในหลกัสูตรมากเกินไปไม่เหมาะสมกบัเวลาเรียนใน 1 ภาคเรียน ไม่ทนัสมยั ทฤษฎีกบั

เร่ืองท่ีทดลองไม่สอดคลอ้งกนั ขาดแบบเรียนท่ีมีคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไม่มี

มาตรฐาน ขาดส่ือการสอนท่ีทนัสมยั และควรปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 รัตนา  เจริญศรี (2251) ไดศึ้กษาสภาพการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 1 มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อ

ศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของครูวทิยาศาสตร์ และศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการ

สอนของครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 1 ปี

การศึกษา 2551 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ และนกัเรียนปีการศึกษา 2551 ช่วงชั้นท่ี 2 – 

4 ครูจ านวน 121 คน นกัเรียนจ านวน 189 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย จากผลการศึกษาเจตคติ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนของครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ภาพรวม พบวา่เจตคติต่อการสอนของครูอยู่

ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 3.79 นกัเรียนพอใจกบักิจกรรมการสอนของครู นกัเรียนไดเ้รียน

เนน้ทกัษะคิดหลากหลายรูปแบบ การเรียนรู้รูปแบบโครงงาน และนกัเรียนไดป้ระเมินผลงานของ

นกัเรียน (แบบฝึกทกัษะแบบบนัทึกผลการทดลอง) นกัเรียนมีเจตคติ ระดบัมาก นกัเรียนชอบเรียน

วทิยาศาสตร์ นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในขณะเรียนในชั้นเรียน และ

นกัเรียนไดป้ฏิบติัการทดลอง นกัเรียนท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และนกัเรียนสืบคน้ใหม่ ๆ จากแหล่ง
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เรียนรู้ท่ีทนัสมยั  เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต นกัเรียนมีเจตคติระดบัมาก และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.34  

 วชิิต  สุรัตน์เรืองชยั และคณะ (2549) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ของคณาจารยม์หาวทิยาลยับูรพา ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นสภาพการจดัการเรียนการสอนของ
คณาจารยม์หาวทิยาลยับูรพา คณาจารยมี์ความคิดเห็นวา่มีการจดัท าประมวลการสอนครบทุกวชิา 
ใชว้ธีิสอนแบบบรรยายมากท่ีสุดพฤติกรรมการสอนของคณาจารยอ์ยูใ่นระดบัดีมาก รับผดิชอบคาบ
การสอนครบถว้น มีการใชส่ื้อการสอนสม ่าเสมอ วดัและประเมินผลโดยเนน้เน้ือหาวิชาและ
กระบวนการเรียนรู้ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนนิสิตมีความคิดเห็นวา่ วธีิ
สอนท่ีคณาจารยใ์ชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ การสอนแบบบรรยาย พฤติกรรมการสอนของคณาจารยอ์ยูใ่น
ระดบัดีปานกลาง พฤติกรรมการสอนท่ีคณาจารยป์ฏิบติัมากท่ีสุด และมีการวดัประเมินผลการเรียน
โดยเนน้การวดัเน้ือหาวชิาและกระบวนการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบมากท่ีสุด 2) ปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนของคณาจารยม์หาวทิยาลยับูรพา คณาจารยมี์ความคิดเห็นวา่ ปัญหาการจดัการเรียน
การสอนท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีเวลาเตรียมการสอนเน่ืองจากภาระงานสอนและงานอ่ืน ๆ มาก
เกินไป นิสิตไม่มีความพร้อม ขาดความมุ่งมัน่ในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทน 
ขาดระเบียบวนิยัไม่กลา้แสดงออก ไม่ตรงต่อเวลา พื้นฐานไม่ดี อุปกรณ์การสอนประจ าหอ้งเรียนไม่
เพียงพอ จ านวนนิสิตในชั้นเรียนมากเกินไป ท าใหก้ารวดัและประเมินผลท าไดย้าก และไม่มีเวลา
ปรับปรุงการสอนเน่ืองจากภาระงานสอนมาก ส่วนนิสิตมีความคิดเห็นวา่ปัญหาการด าเนินการสอน
ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาจารยข์าดเทคนิคการสอน ขาดกิจกรรมการปฏิบติั เนน้การบรรยายมาก
เกินไป อธิบายไม่ชดัเจน การใชแ้ผน่โปร่งใสของอาจารยต์วัหนงัสือเล็กมองไม่ค่อยเห็นเปล่ียนแผน่
โปร่งใสเร็วเกินไป เคร่ืองฉายไม่มีคุณภาพ ไม่มีการวดัและประเมินผลเป็นระยะวดัและประเมินผล
ความจ ามากกวา่การน าไปใชแ้ละขอ้สอบยากเกินไป 3) ความตอ้งการพฒันาการเรียนการสอนของ
คณาจารยม์หาวทิยาลยับูรพา คณาจารยต์อ้งการไดรั้บการพฒันาตนเองในดา้นการจดัการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ รูปแบบและเทคนิคการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช้
วธีิการอบรมเชิงปฏิบติัการช่วงเวลา 3-5 วนั ณ สถานท่ีภายในมหาวทิยาลยับูรพา ส่วนนิสิตตอ้งการ
ใหค้ณาจารยเ์ตรียมการสอนล่วงหนา้และเขา้สอนให้ตรงเวลา สอนใหส้นุกสนาน ไม่น่าเบ่ือหน่าย 
ใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย น่าสนใจ วดัและประเมินผลเป็นระยะสม ่าเสมอเพื่อพฒันานิสิต และ
ปรับปรุงเน้ือหาวชิาท่ีสอนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 จากปัญหาการเรียนการสอนของแต่ละสถาบนัการศึกษานั้นไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั  

ส่วนใหญ่จะมาจากพื้นฐานการศึกษาของนิสิตนกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น ชาญวทิย ์ ค  าเจริญ 
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(2550) จึงไดศึ้กษาการใชเ้วกเตอร์ในการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ของนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ชั้นปี

ท่ี 1 จากการศึกษาพบวา่นิสิตส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัการค านวณทางเวกเตอร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การเขียนแสดงเวกเตอร์ในสามมิติ ซ่ึงท าใหนิ้สิตไม่สามารถเช่ือมโยงและถ่ายโอนความรู้ทาง

เวกเตอร์มาใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ได ้

 เสฏฐวฒิุ  มุลอามาตย ์(2549) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ 

แกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ พบวา่ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ก่อนและหลงัจากท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดการเรียนตามแนวอริยสัจ 4 จากผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ฟิสิกส์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ศึกษา

ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุดการเรียนตามแนวอริยสัจ 4 จากผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์

ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนตามแนวอริยสัจ 4 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนซ่ึงไดจ้ดัล าดบัขั้นตอนในการ

แกโ้ทยปั์ญหาไวอ้ยา่งมีระบบ มีแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาฟิสิกส์ท่ีหลากหลายและมีเฉลย

ละเอียดท่ีเขา้ใจง่ายท าใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการแก้

โจทยปั์ญหาฟิสิกส์ท่ีมีความสลบัซบัซอ้นไดดี้ สามารถตรวจสอบตนเองไดท้นัทีวา่มีการพฒันาการ

เพิ่มข้ึนเท่าใดหรือมีขอ้บกพร่องท่ีจุดใด และเรียนรู้ท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้นัที ท าใหน้กัเรียนมี

ความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน และยงัช่วยใหค้รูมองเห็นจุดเด่นหรือขอ้บกพร่องของ

นกัเรียนไดช้ดัเจนข้ึน ท าใหค้รูสามารถท่ีจะด าเนินการแกปั้ญหาของผูเ้รียนไดท้นัที 

 นอกจากน้ีรัฐบาลและนกัวชิาการยงัใหค้วามส าคญักบัการศึกษาของประเทศไทย โดยการ
เร่งพฒันาแผนการศึกษา ตลอดทั้งประเมินคุณภาพการศึกษาอยูเ่ป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
เร่ือง การรับขอ้เสนอการวจิยั พ.ศ. 2553: 2553) ไดป้ระชุมเพื่อท่ีจะท ากรปฏิรูปกรศึกษาของไทย 
โดยมีประเด็นการวจิยัเพื่อตอบค าถามวา่ระบบการศึกษาของไทย จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
ปรัชญา การศึกษาหรือไม่ อยา่งไร มีจุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาอยา่งเร่งด่วนตรงใด และจะ
ปรับแกไ้ขไดอ้ยา่งไร สามารถด าเนินไดท้ั้งท่ีเป็นการวจิยัพื้นฐาน การวจิยัเชิงระบบ การถอดความรู้



22 
 

ความกา้วหนา้ดา้นวทิยาศาสตร์ การเรียนรู้เพื่อใชป้ระโยชน์ การวจิยัเชิงนโยบาย การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการเพื่อการขบัเคล่ือนการพฒันาและการ เสริมสร้างลกัษณะนิสัยการเรียนรู้ท่ีดี การวจิยั
ปฏิบติัการเพื่อการพฒันาผลิตส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งน้ีโดยอาจ ยดึพื้นท่ีเป็นฐาน (Area based) 
เช่น กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั ชุมชน สถานศึกษา (โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก) ตามความเหมาะสม
ของบริบทในพื้นท่ีนั้นๆ รวมไปถึงการวจิยัประเด็นการศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับกลุ่ม ท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษหรือกลุ่มอ่ืนๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม ความจ าเป็นในแต่ละโจทยห์รือ
ประเด็นการ วจิยั แบ่งโจทยว์ิจยัไดใ้น 2 มิติ คือมิติท่ี 1 แบ่งตามองคป์ระกอบของระบบการศึกษา 
มิติท่ี 2 แบ่งตามระดบั การศึกษา 
 พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์(ออนไลน์.22 เมษายน 2553) ไดศึ้กษาการปฏิรูปการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา: การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในระดบัปริญญาตรี จากการศึกษาพบวา่สภาพ
ปัจจุบนัและแนวโนม้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดรั้บผลกระทบจากปรัชญาในการจดัการศึกษา
ระดบัโลกในเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และการเนน้ ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
การพฒันาการเรียนรู้จะพฒันาโดยการเรียนรู้ทางไกล การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้แบบน า ตนเอง และการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงันั้น จึงตอ้งมี
กลวธีิการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนของครูจากการใหเ้ป็น
การจดัการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาขา้งตน้ ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากแหล่ง ความรู้ใน
ชุมชนและศกัยภาพท่ีสถาบนัมีอยู ่และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล และกล
ยทุธ์ในการจดัการปฏิรูปการเรียนรู้จึงตอ้งด า เนินการทั้งดา้นผูเ้รียน ผูส้อน ดา้นวธีิการเรียนการ
สอน ดา้นหลกัสูตร ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบริหารจดัการ 
 สุภชัฌาน์  ศรีเอ่ียม (2551) ไดศึ้กษาหลกัการสอนเพื่อพฒันานิสิตนกัศึกษา การสอนเป็น
หน่ึงในภารกิจหลกัท่ีส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษา เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กบันิสิต
นกัศึกษา โดยทัว่ไปนวตักรรมทางการสอนมกัเกิดจากผูส้อนตอ้งการแกไ้ขปัญหาหรือปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดี้ข้ึน ดว้ยการศึกษาสภาพปัญหา ออกแบบนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา และ
ทดลองวจิยัเพื่อใหน้วตักรรมนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสอนเป็นคณะ ชุดการสอน บทเรียน
โปรแกรม ศูนยก์ารเรียน การเรียนดว้ยตนเอง การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นตน้ ดงันั้น
นวตักรรมทางการศึกษาจึงเกิดจากผูส้อนคิดคน้เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน โดยศึกษาจากสภาพจริงและน าเทคโนโลยต่ีางๆมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียน ฉะนั้นหาก
อาจารยมี์การคิดคน้นวตักรรมในการสอนจากกลุ่มผูเ้รียนของตนเองท่ีมีส่ิงแวดลอ้มเฉพาะกลุ่ม จะ
ช่วยใหอ้าจารยส์ามารถหาแนวทางในการสอนไดเ้หมาะสมส าหรับกลุ่มนิสิตนกัศึกษากลุ่มนั้นๆ 
และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามเตม็ศกัยภาพของตนเอง 



 

 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินการศึกษา 

 
 วชิาฟิสิกส์เป็นวชิาพื้นฐานส าหรับนกึักษาท่ีเรียนคณะวทิยาศาสตร์และคณะสาธารณะสุข 
ซ่ึงศึกษาคร้ังน้ีสนใจการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของ
วทิยาลยัราชพฤกษ ์เพื่อหาปัญหาท่ีแทจ้ริงและน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายชิาน้ีต่อไป 
ดงันั้นท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาขอมูลการจึงมีเพียงคณะวทิยาศาสตร์และคณะสาธารณะสุขของวทิยาลยั
ราชพฤกษเ์ท่านั้น ดงัมีขั้นตอนในการศึกษาดงัน้ี 
 

กลุ่มประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุข 
ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีลงทะเบียนเรียนและเคยเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ปีการศึกษา 
2552 – 2553 จ านวน 105 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัใชก้ลุ่มประชากรทั้งหมด  
 

เคร่ือมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัใชใ้นการท าวจิยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษท่ี
ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง และผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล  
 1. แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 10 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามแบบปิด (Close Ended 
Question) เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีตวัเลือกตอบหลายค าตอบใหเ้ลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียว 
 ตอนท่ี 2 พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา ลกัษณะค าถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) ระดบัมาตราส่วน 5 ระดบั 



24 
 

 

 ตอนท่ี 3 ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา ลกัษณะ
ค าถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ระดบัมาตราส่วน 5 
ระดบั 
 ตอนท่ี 4 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา 
ลกัษณะค าถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ระดบัมาตรา
ส่วน 5 ระดบั 
 ตอนท่ี 5 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา 
ลกัษณะค าถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ระดบัมาตรา
ส่วน 5 ระดบั 
 ตอนท่ี 6 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา
ลกัษณะค าถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ระดบัมาตรา
ส่วน 5 ระดบั 
 ตอนท่ี 7 การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา ลกัษณะค าถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) ระดบัมาตราส่วน5 ระดบั 
 ตอนท่ี 8 ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล ลกัษณะค าถามแบบปิด (Close Ended 
Question) เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ระดบัมาตราส่วน 5 ระดบั 
 ตอนท่ี 9 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุง 
ลกัษณะค าถามแบบเปิด (Open Ended Question) 
 ตอนท่ี 10 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของนิสิต
นกัศึกษา ลกัษณะค าถามแบบเปิด (Open Ended Question) 
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Seale) 5 ระดบั คือ 

5 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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 2. แบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 8 ตอน และลกัษณะค าถามแบบเปิด  
(Open Ended Question) ทั้งหมดดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา  
 ตอนท่ี 2 ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 3 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 4 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 5 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 6 การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 7 ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล 
 ตอนท่ี 8 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุง 

 
วธิีการวจิัย  
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปใน
ประเด็นของปัญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย 
มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัญหาการเรียนและการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคดว้ย
ตวัของผูว้จิยัเอง โดยไดส้ังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาฟิสิกส์ท่ีเรียน
เร่ืองระบบอนุภาค และสอบถามปัญหาการเรียนตลอดทั้งการสอนกบัอาจารยท่ี์สอนรายวชิาฟิสิกส์
จากสถาบนัต่างๆ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การคน้ควา้ขอ้มูลของปัญหาการเรียนและการสอนวชิาฟิสิกส์ 
  ขั้นตอนน้ีคือการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีอาจารยผ์ูส้อนจากสถาบนัต่างๆ ไดบ้อกถึงปัญหา
การเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เรียนแต่ละปีการศึกษา โดยศึกษาถึงการ
เปล่ียนแปลงของการศึกษาในประเทศไทย คุณภาพของนกัศึกษาในปัจจุบนั และสมรรถภาพของ
การเรียนของนกัศึกษาในปัจจุบนั 
 ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบแบบสอบถาม 
  ขั้นตอนน้ีก่อนท่ีจะออกแบบแบบสอบถามไดต้อ้งศึกษาขอ้มูลของแบบสอบถาม 
และแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด ซ่ึงไดร้ะบุส่ิงท่ีสนใจในการวจิยัไวเ้ป็น
ตอนๆ ดงัน้ี 



26 
 

 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา 
  ตอนท่ี 3 ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 4 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 5 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 6 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 7 การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 8 ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล 
  ตอนท่ี 9 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การ
ปรับปรุง 
  ตอนท่ี 10 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของ
นกัศึกษา 
  แบบสอบถามผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ จากผูท้รงคุณวุฒิ และ
ผา่นการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ค าถามและภาษาท่ี
ใช ้
 ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบสัมภาษณ์ 
  ขั้นตอนน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษความรู้สึกของนกัศึกษาท่ีเรียนใน
รายวชิาฟิสิกส์ทัว่ไปเร่ืองระบบอนุภาค เพื่อใหไ้ดค้วามชดัเจนของขอ้มูลยิง่ข้ึน ลกัษณะของแบบ
สัมภาษณ์ท่ีใชเ้ป็นแบบปลายเปิด ไดมี้ประเด็นหลกัๆ ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา 
  ตอนท่ี 2 ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 3 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 4 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 5 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 6 การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
  ตอนท่ี 7 ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล 
  ตอนท่ี 8 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การ
ปรับปรุง 
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 ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ขั้นตอนการก าหนดประชากรท่ีตอ้งการศึกษา ไดท้  าการศึกษากบันกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนวชิาฟิสิกส์ทัว่ไปทุกคน ซ่ึงไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุข วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์มีจ  านวนทั้งส้ิน 105 คน  
 ขั้นตอนท่ี 6 การวเิคราะห์และสรุปขอ้มูล 
  ขั้นตอนน้ีเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญัหลงัจากท่ีเราน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
มาได ้มาวเิคราะห์เพื่อสรุปใหถู้กตอ้งใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูท่ี้ศึกษาต่อ และประเทศชาติต่อไป จึง
เลือกสถิติเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
  1. ค่าความถ่ี (Frequency) เพื่อแสดงค่าความถ่ีของจ านวนขอ้มูลท่ีเก็บได ้
  2. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อหาสัดส่วนของขอ้มูลในแต่ละตวั 
  3. ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อหาค่าเฉล่ียของขอ้มูล 
  4. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อเปรียบเทียบค่ากลาง 
ของขอ้มูล (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2549; ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ สุภมาส องัศุโชติ  
และอจัฉรา ช านิประศาสน์: 2550) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองพร้อม โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บั
นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์ลงทะเบียนเรียนวชิาฟิสิกส์ทัว่ไป ในปีการศึกษา 2552 และ ปี
การศึกษา 2553 เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา ไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ ท าการ
ลงรหสั ป้อนขอ้มูลลงโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์พร้อมตรวจทานความถูกตอ้งของรหสัเม่ือ
ป้อนขอ้มูล  
 

การจัดกระท าข้อมูล 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน าแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  
เพื่อคดัเลือกและน าไปวคิราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

6.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
6.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ถึงตอนท่ี 8 มาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซ่ึงน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน ซ่ึงก าหนดค่าน ้ าหนัก 5 ระดบั ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงก าหนดค่าคะแนน ดงัน้ี  
  



28 
 

 

  คะแนน 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 
  คะแนน 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

6.3 แบบสอบถามตอนท่ี 9 ถึงตอนท่ี 10 และแบบสัมภาษณ์น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยหา
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ซ่ึงน าแบบสอบถามมาตรวจแยกประเภทค าตอบ ออกเป็น
หมวดหมู่ตามลกัษณะค าตอบของนกัศึกษา  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
 7.1 ค่าความถ่ี (Frequency) คือการแสดงค่าความถ่ีของจ านวนขอ้มูลท่ีเก็บไดใ้นแต่ละตวั  
 7.2 ค่าร้อยละ (Percentage) คือการค านวนหาสัดส่วนของขอ้มูลในแต่ละตวัเทียบกบัขอ้มูล
รวมทั้งหมด 
 7.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) คือ การน าค่าท่ีไดม้ารวมกนั แลว้หารดว้ยจ านวนทั้งหมด 
 7.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือ รากท่ีสองของความแปรปรวน 
โดยคิดเฉพาะรากท่ีสองท่ีเป็นค่าบวกเท่านั้น (สายชล  สินสมบูรณ์ทอง : 2552, 17-52,  
ธานินทร์  ศิลป์จารุ : 2544, 151-167) 



 

 

บทที ่4  
วเิคราะห์ผลการวจิยั 

 
 งานวจิยัน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอนเร่ืองระบบอนุภาค
ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาปัญหาและหาวธีิการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป  
ซ่ึงผลการวเิคราะห์ท่ีจะน าเสนอจะน าเสนอเป็นส่วนๆ ส่วนแรกประกอบไปดว้ยตอนท่ี 1 – 4 ส่วนท่ี
สองประกอบไปดว้ยตอนท่ี 5 – 6 ซ่ึงตั้งแต่ตอนท่ี 5 ไปเป็นผลการวเิคราะห์ค าถามแบบปลายเปิด 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที ่1 : ผลการวเิคราะห์ขอ้ค าถามแบบปลายปิด 
ตอนท่ี 1 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยความถ่ีและค่าร้อยละ  
 ตอนท่ี 1 เป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ีและค่าร้อยละเก่ียวกบัเพศ คณะท่ี
นกัศึกษาสังกดั ระดบัการศึกษาสูงสุด และความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกสาขาท่ีเรียนอยูต่อนน้ีของ
ผูต้อบแบบสอบถามดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 ค่าร้อยละของเพศ คณะท่ีสังกดั ระดบัการศึกษา และสาเหตุท่ีเลือกสาขาของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 

 
52 

 
49.50 

หญิง 53 50.50 

รวม 105 100 

คณะทีสั่งกดั 
วทิยาศาสตร์ 

 
55 

 
52.38 

สาธารณสุขศาสตร์ 47 44.76 

ไม่ตอบแบบสอบถาม 3 2.86 

รวม 105 100 

 
  



30 
 

 

ตารางที ่1 ค่าร้อยละของเพศ คณะท่ีสังกดั ระดบัการศึกษา สาเหตุท่ีเลือกสาขาของผูต้อบ
แบบสอบถาม(ต่อ) 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายวทิย-์คณิต) 

 
46 

 
43.81 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายศิลป์-ค านวณ) 12 11.43 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายศิลป์-ภาษา) 17 16.19 

ปวช. 16 15.24 

ปวส. 8 7.62 
อ่ืนๆ (กศน. และวชิาชีพพยาบาล) 3 2.86 
ไม่ตอบแบบสอบถาม 3 2.86 
รวม 105 100 
สาเหตุทีเ่ลอืกสาขา 
ชอบ 

 
32 

 
30.48 

ถนดั 2 1.90 
ชอบและถนดั 14 13.33 
ตามใจพอ่ แม่ 3 2.86 
ตามเพื่อน 3 2.86 
ครูแนะน า 1 0.95 
จบแลว้ท าอาชีพท่ีดี 19 18.10 
เท่ ดูดี 1 0.95 
เขา้ใจผดิคิดวา่เรียนง่าย 4 3.81 
ทา้ทาย 8 7.62 
อ่ืนๆ (ไม่รู้จะเรียนอะไร) 3 2.86 
ไม่ตอบแบบสอบถาม 15 14.29 
รวม 105 100 
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 จากตารางท่ี 1 เป็นผลวเิคราะห์ค่าร้อยละของเพศ คณะท่ีสังกดั ระดบัการศึกษา สาเหตุท่ี
เลือกสาขาของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีประกอบดว้ยเพศชาย 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.5 และเพศหญิง 53 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 เป็นนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์จ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 และคณะสาธารณสุขศาสตร์จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 44.76  
โดยส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีจบจากมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายวทิย-์คณิต) จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.81 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายศิลป์-ภาษา) ร้อยละ 16.19 ปวช.ร้อยละ 15.24 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายศิลป์-ค านวณ) ร้อยละ 11.43 ปวส. ร้อยละ 7.62 และอ่ืนๆ (กศน. และวชิาชีพ
พยาบาล) ร้อยละ 2.86 ส่วนสาเหตุท่ีนกัศึกษาเลือกเรียนคณะท่ีตวัเองสังกดันั้นมีหลายเหตุผล
ดงัน้ีคือ ชอบมีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 รองลงมาคือ จบแลว้ท าอาชีพท่ีดีร้อยละ 18.10 
ชอบและถนดัร้อยละ 13.33 ทา้ทายร้อยละ 7.62 เขา้ใจผดิคิดวา่เรียนง่ายร้อยละ 3.81 ตามใจพอ่ แม่ 
ตามเพื่อน อ่ืนๆ (ไม่รู้จะเรียนอะไร) ร้อยละ 2.86 ถนดัร้อยละ 1.90 และเท่ ดูดีร้อยละ 0.95  
 

ตอนท่ี 2 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 2 เป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบั 
พื้นฐานความรู้เดิมน ามาประยกุตใ์ช ้ความใส่ใจในการเรียน ความเขา้ใจในเน้ือหา ความยากของ
เน้ือหา ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน การเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารย ์และความ
เหมาะสมของการวดัและประเมินผลของวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
หาค่าเฉล่ียแบบสอบถามดงัน้ี  
 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม 
ล าดับ ความรู้เดิม ค่าเฉลีย่     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ระดับความพงึพอใจ 

6 ระบบอนุภาค 3.06 0.96 ปานกลาง 
7 โมเมนตมั 3.06 0.95 ปานกลาง 
9 โมเมนตมัเชิงมุม 2.99 0.98 ปานกลาง 
8 โมเมนตมัเชิงเส้น 3.04 1.08 ปานกลาง 
1 แรง 3.47 1.00 ปานกลาง 
2 มวล 3.41 1.04 ปานกลาง 
3 ความเร็ว 3.39 1.01 ปานกลาง 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ล าดับ ความรู้เดิม ค่าเฉลีย่     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ระดับความพงึพอใจ 

10 ทอร์ค 2.96 1.10 ปานกลาง 
4 พลงังานจลน์ 3.15 1.04 ปานกลาง 
5 พลงังานศกัย ์ 3.15 1.03 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.17 1.02 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 2 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมน ามาประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมนกัศึกษาไดน้ าพื้นฐานความรู้เดิมน ามาประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาคในระดบัปานกลาง
มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 3.17 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่เร่ืองท่ีนกัศึกษาน ามาใชม้ากท่ีสุดคือเร่ืองแรงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 รองลงมาคือเร่ืองมวล เร่ืองความเร็ว เร่ืองพลงังานจลน์ เร่ืองพลงังานศกัย ์ 
เร่ืงระบบอนุภาค เร่ืองโมเมนตมั เร่ืองโมเมนตมัเชิงเส้น เร่ืองโมเมนตมัเชิงมุม และ เร่ืองทอร์ค 
  
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจในการเรียนเร่ืองระบบอนุภาคของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดับ ความใส่ใจ ค่าเฉลีย่     
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

 
8 

ก่อนเรียน 
รู้จกัเน้ือหาก่อนเรียน 

 
3.17 

 
0.91 

 
ปานกลาง 

12 อ่านเตรียมเรียน 2.99 0.93 ปานกลาง 
11 ทดลองท าแบบฝึกหดั 2.95 1.03 ปานกลาง 

 
4 

ขณะเรียน 
สนใจเรียน 

 
3.45 

 
0.80 

 
ปานกลาง 

9 คุยเวลาเรียน 3.14 1.12 ปานกลาง 
5 สงสัยถามอาจารยท์นัที 3.30 1.09 ปานกลาง 
3 สงสัยถามเพื่อน 3.52 0.85 มาก 

1 
ท างานเม่ือไดรั้บ
มอบหมาย 

3.57 0.98 มาก 
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจในการเรียนเร่ืองระบบอนุภาคของ
ผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ล าดับ ความใส่ใจ ค่าเฉลีย่ 
    

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ระดับความพงึพอใจ 

 
7 

หลงัเรียน 
อ่านหนงัสือประกอบ 

 
3.20 

 
0.97 

 
ปานกลาง 

6 สงสัยถามอาจารย ์ 3.28 1.02 ปานกลาง 
2 หลงัเรียนถามเพื่อน 3.56 0.96 มาก 

10 ท าแบบฝึกหดัเพิ่ม 3.11 1.06 ปานกลาง 
เฉล่ียรวม 3.27 0.98 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 3 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจใน
การเรียนเร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมนกัศึกษามีความใส่ใจในการเรียน
เร่ืองระบบอนุภาคในระดบัปานกลาง (  = 3.27) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่นกัศึกษามีความใส่ใจ
มาก คือเร่ืองท างานเม่ือไดรั้บมอบหมายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมาคือหลงัเรียนถามเพื่อน และ
สงสัยถามเพื่อน และนกัศึกษามีความใส่ใจระดบัปานกลาง คือ สนใจเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 
รองลงมาคือ สงสัยถามอาจารยท์นัที หลงัเรียนสงสัยถามอาจารย ์อ่านหนงัสือประกอบ รู้จกัเน้ือหา
ก่อนเรียน คุยเวลาเรียน ท าแบบฝึกหดัเพิ่ม ทดลองท าแบบฝึกหดั และอ่านเตรียมเรียน 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองระบบอนุภาค 
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ล าดับ ความเข้าใจในเนือ้หา ค่าเฉลีย่     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ระดับความพงึพอใจ 

1 เขา้ใจอนุภาค 3.18 0.85 ปานกลาง 
6 แรงภายนอกและภายใน 3.08 0.90 ปานกลาง 
5 เขา้ใจจุดศูนยก์ลางมวล 3.09 0.88 ปานกลาง 

3 
เขา้ใจการเคล่ือนท่ีของ
ศูนยก์ลางมวล 

3.15 0.95 ปานกลาง 

2 เขา้ใจความเร็ว 3.17 0.98 ปานกลาง 
4 เขา้ใจมวลลดทอน 3.10 1.00 ปานกลาง 
7 เขา้ใจโมเมนตมัเชิงมุม 2.99 1.00 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.11 0.94 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเขา้ใจใน
เน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมนกัศึกษามีความเขา้ใจใน
เน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองระบบอนุภาคในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่
นกัศึกษามีเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองเร่ืองอนุภาคมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 รองลงมาคือ เขา้ใจเร่ือง
ความเร็ว เขา้ใจเร่ืองการเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวล เขา้ใจเร่ืองมวลลดทอน เขา้ใจเร่ืองจุดศูนยก์ลาง
มวล เขา้ใจเร่ืองแรงภายนอกและภายใน และเขา้ใจเร่ืองโมเมนตมัเชิงมุม  
 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากของเน้ือหาท่ี
เรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดับ ความยากง่ายในเนือ้หา ค่าเฉลีย่     
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ระดับความ
พงึพอใจ 

1 
แรงภายนอกและแรงภายในของ
ระบบอนุภาค 

3.30 0.87 ปานกลาง 

3 ศูนยก์ลางมวล 3.23 0.76 ปานกลาง 

2 
การเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือ
มีแรงภายนอกมากระท า 

3.23 0.92 ปานกลาง 

2 ความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล 3.23 0.92 ปานกลาง 
4 มวลลดทอน 3.20 0.98 ปานกลาง 
5 โมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค 3.15 0.96 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.22 0.90 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 5 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัความยากของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบ
อนุภาคอยใูนระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่เร่ืองท่ีมีความยากท่ีสุดคือแรงภายนอกและ
แรงภายในของระบบอนุภาค (  = 3.30) รองลงมาคือ การเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือมีแรง
ภายนอกมากระท า ความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล ศูนยก์ลางมวล มวลลดทอน และโมเมนตมัเชิงมุม
ของระบบอนุภาค 
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อ
การเรียนวชิาฟิสิกส์ เร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค ค่าเฉลีย่     
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

 
13 

ดา้นอาจารย ์
อาจารยไ์ม่มีความพร้อม
ก่อนเขา้ห้อง 

 
2.12 

 
1.14 

 
นอ้ย 

20 อาจารยไ์ม่เตรียมสอน 1.85 1.00 นอ้ย 
20 อาจารยอ์ธิบายอยา่งเดียวไม่

มียกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพ 
1.85 1.00 นอ้ย 

21 อาจารยไ์ม่สนใจนกัศึกษา 1.85 0.99 นอ้ย 
19 อาจารยไ์ม่ตอบค าถาม 1.88 1.11 นอ้ย 
14 อาจารยไ์ม่สนใจคนท่ีไม่รู้

เร่ือง 
2.02 1.182 นอ้ย 

9 อาจารยพ์ดูเร็ว 2.41 1.25 นอ้ย 
15 อาจารยพ์ดูชา้ 2.02 1.12 นอ้ย 
17 มีเวลานอ้ย 1.95 1.04 นอ้ย 
22 อาจารยจู์จ้ี้ 1.75 0.92 นอ้ย 
23 นอกเร่ือง 1.71 0.96 นอ้ย 
 
7 

ดา้นนกัศึกษา 
นกัศึกษาข้ีเกียจ 

 
2.57 

 
1.18 

 
ปานกลาง 

8 นกัศึกษาเบ่ือ 2.55 1.19 ปานกลาง 
12 นกัศึกษามีปัญหาครอบครัว 2.16 1.17 นอ้ย 
11 นกัศึกษามีปัญหาความรัก 2.33 1.27 นอ้ย 
16 เพื่อนรังเกียจ 1.96 1.04 นอ้ย 
18 ทะเลาะกบัเพื่อน 1.89 1.112 นอ้ย 
4 ความรู้พื้นฐาน 2.74 1.12 ปานกลาง 
10 แข่งกนัเรียน 2.37 1.10 นอ้ย 
2 เน้ือหาท่ีเรียน 2.82 1.06 ปานกลาง 
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อ
การเรียนวชิาฟิสิกส์ เร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค ค่าเฉลีย่     
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

3 ส่ิงแวดลอ้มการศึกษา 2.75 1.14 ปานกลาง 
1 การเดินทางไม่สะดวก 2.87 1.33 ปานกลาง 
6 อุปกรณ์เรียนไม่พร้อม 2.62 1.20 ปานกลาง 
5 บรรยากาศสถานศึกษา 2.63 1.19 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.24 1.12 นอ้ย 
 จากตารางท่ี 6 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์ เร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม  
โดยภาพรวมนกัศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบ
อนุภาคทั้งดา้นของอาจารยแ์ละดา้นของตวันกัศึกษาเองในระดบันอ้ย (  = 2.24) เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การเดินทางไม่สะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.87 รองลงมา คือ เน้ือหาท่ีเรียน ส่ิงแวดลอ้มการศึกษา ความรู้พื้นฐาน บรรยากาศสถานศึกษา 
อุปกรณ์เรียนไม่พร้อม นกัศึกษาข้ีเกียจ และนกัศึกษาเบ่ือ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย
ไดแ้ก่ อาจารยพ์ดูเร็วมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.41 รองลงมาคือ แข่งกนัเรียน นกัศึกษามีปัญหาความรัก 
นกัศึกษามีปัญหาครอบครัว อาจารยไ์ม่มีความพร้อมก่อนเขา้หอ้ง อาจารยไ์ม่สนใจคนท่ีไม่รู้เร่ือง 
อาจารยพ์ดูชา้ เพือ่นรังเกียจ มีเวลานอ้ย ทะเลาะกบัเพื่อน อาจารยไ์ม่ตอบค าถาม อาจารยไ์ม่เตรียม
สอน อาจารยอ์ธิบายอยา่งเดียวไม่มียกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพ อาจารยไ์ม่สนใจนกัศึกษา อาจารยจู์จ้ี้ 
และนอกเร่ือง 
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ตารางที ่7 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการสอนและ
ความพร้อมของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดับ การเตรียมการสอนและความพร้อม ค่าเฉลีย่     
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ระดับความ
พงึพอใจ 

7 
การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
ความหมายของระบบอนุภาค 

3.17 0.87 ปานกลาง 

4 
การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
แรงภายนอกและแรงภายในของ
ระบบอนุภาค 

3.32 0.86 ปานกลาง 

2 
การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
ศูนยก์ลางมวล 

3.39 0.87 ปานกลาง 

3 
การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
การเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือมี
แรงภายนอกมากระท า 

3.33 0.88 ปานกลาง 

1 
การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
ความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล 

3.46 0.88 ปานกลาง 

6 
การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ือง
มวลลดทอน 

3.27 0.88 ปานกลาง 

5 
การส่ือสารโมเมนตมัเชิงมุมของ
ระบบอนุภาค 

3.30 0.91 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.32 0.88 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 7 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกบัการเตรียมการสอนและความ
พร้อมของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคในระดบัปานกลาง (  =3.32) เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่เร่ืองท่ีอาจารยมี์ความพร้อมมากท่ีสุด คือ การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองความเร็ว
ของจุดศูนยก์ลางมวล (  =3.46) รองลงมาคือ การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองศูนยก์ลางมวล  
การเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือมีแรงภายนอกมากระท า แรงภายนอกและแรงภายในของระบบ
อนุภาค การส่ือสารโมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองมวล
ลดทอน และการส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองความหมายของระบบอนุภาค  
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ตารางที ่8 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดั
และประเมินผลเร่ืองระบบอนุภาคของอาจารยผ์ูส้อน 

ล าดับ ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล ค่าเฉลีย่ 
    

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ระดับความ
พงึพอใจ 

7 
ความรู้และทกัษะของนิสิตนกัศึกษาในการท า
ขอ้สอบแบบปรนยั และแบบอตันยั 

3.34 0.78 ปานกลาง 

6 
ความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อวดัการพฒันาดา้นความรู้ 

3.36 0.74 ปานกลาง 

3 ความยากของเน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล 3.48 0.81 ปานกลาง 
2 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล 3.50 0.82 มาก 

5 
ความสม ่าเสมอในการวดัและประเมิณผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.36 0.79 ปานกลาง 

1 รูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมิณผล 3.51 0.80 มาก 
4 ความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล 3.45 0.80 ปานกลาง 
8 ความพึงพอใจในการวดัและประเมิณผล 3.32 0.78 ปานกลาง 

7 
ความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อวดัการพฒันาดา้นความรู้ 

3.34 0.78 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.41 0.79 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 8 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลเร่ืองระบบอนุภาคของอาจารยผ์ูส้อน  
โดยภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลในระดบั 
ปานกลาง (  =3.41) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่การวดัและประเมินผลท่ีมีความเหมาะสมในระดบั
มากคือ รูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมิณผล (  =3.51) รองลงมาคือ ความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
ท่ีวดัและประเมินผล การวดัและประเมินผลท่ีมีความเหมาะสมในระดบัปานกลางคือ ความยากของ
เน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล (  =3.48) ความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล ความสม ่าเสมอใน
การวดัและประเมิณผลอยา่งต่อเน่ือง เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อวดัการพฒันาดา้นความรู้ ความรู้และ
ทกัษะของอาจารยใ์นการสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อวดัการพฒันาดา้นความรู้ ความรู้และทกัษะ
ของนิสิตนกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยั และแบบอตันยั และความพึงพอใจในการวดัและ
ประเมิณผล 



ตอนท่ี 3 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดและความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ 
 
ตารางที ่9 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมน ามาประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 

พืน้ฐาน 
ความรู้เดิม 

ม.6 
วทิย์-คณติ 

ม.6 
ศิลป์-ค านวณ 

ม.6 
ศิลป์-ภาษา 

ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั 
ระบบอนุภาค 3.24 0.82 ปานกลาง 3.17 0.72 ปานกลาง 2.94 1.03 ปานกลาง 2.38 1.31 ปานกลาง 3.38 0.74 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

โมเมนตมั 3.33 0.76 ปานกลาง 3.08 0.52 ปานกลาง 2.76 1.03 ปานกลาง 2.44 1.41 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

โมเมนตมัเชิงมุม 3.15 0.73 ปานกลาง 3.17 0.72 ปานกลาง 2.88 1.05 ปานกลาง 2.25 1.44 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

โมเมนตมัเชิงเส้น 3.28 0.91 ปานกลาง 2.83 0.72 ปานกลาง 2.88 1.11 ปานกลาง 2.38 1.50 ปานกลาง 3.38 1.19 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

แรง 3.59 0.83 มาก 3.33 0.89 ปานกลาง 3.29 0.99 ปานกลาง 3.25 1.39 ปานกลาง 3.12 0.84 ปานกลาง 3.67 1.53 มาก 

มวล 3.52 0.94 มาก 3.67 0.99 มาก 3.18 1.07 ปานกลาง 2.88 1.26 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 4.33 1.16 มาก 

ความเร็ว 3.54 0.89 มาก 3.42 0.90 ปานกลาง 3.24 0.83 ปานกลาง 3.00 1.46 ปานกลาง 3.25 1.17 ปานกลาง 3.33 1.16 ปานกลาง 

ทอร์ค 3.04 1.05 ปานกลาง 3.17 0.94 ปานกลาง 2.71 0.99 ปานกลาง 2.62 1.59 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 2.33 0.58 ปานกลาง 

พลงังานจลน์ 3.39 0.91 ปานกลาง 2.92 0.67 ปานกลาง 3.00 0.94 ปานกลาง 2.75 1.48 ปานกลาง 3.12 0.99 ปานกลาง 2.33 0.58 ปานกลาง 

พลงังานศกัย ์ 3.33 0.90 ปานกลาง 3.00 0.74 ปานกลาง 3.06 1.09 ปานกลาง 2.81 1.42 ปานกลาง 3.12 0.99 ปานกลาง 2.33 0.58 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.34 0.87 ปานกลาง 3.18 0.78 ปานกลาง 2.99 1.01 ปานกลาง 2.68 1.43 ปานกลาง 3.24 0.88 ปานกลาง 2.90 2.79 ปานกลาง 



 
ตารางที ่10 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจในการเรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความใส่ใจ 
ม.6 

วทิย์-คณติ 
ม.6 

ศิลป์-ค านวณ 
ม.6 

ศิลป์-ภาษา 
ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ 
ก่อนเรียน 
รู้จกัเน้ือหาก่อน
เรียน 

 
3.24 

 
0.87 

 
ปานกลาง 

 
3.33 

 
0.49 

 
ปานกลาง 

 
3.18 

. 
0.95 

 
ปานกลาง 

 
2.50 

 
1.16 

 
ปานกลาง 

 
3.62 

 
0.74 

 
มาก 

 
3.00 

 
0.00 

 
ปานกลาง 

อ่านเตรียมเรียน 3.11 0.82 ปานกลาง 3.33 0.492 ปานกลาง 2.94 0.83 ปานกลาง 2.25 1.29 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 2.33 0.58 นอ้ย 
ทดลองท า
แบบฝึกหดั 

3.04 0.99 ปานกลาง 3.25 0.75 ปานกลาง 3.18 0.88 ปานกลาง 2.19 1.38 ปานกลาง 3.12 0.99 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

ขณะเรียน 
สนใจเรียน 

 
3.43 

 
0.78 

 
ปานกลาง 

 
3.33 

 
0.65 

 
ปานกลาง 

 
3.59 

 
0.62 

 
ปานกลาง 

 
3.19 

 
1.05 

 
ปานกลาง 

 
3.75 

 
1.04 

 
มาก 

 
3.33 

 
0.58 

 
ปานกลาง 

คุยเวลาเรียน 3.20 1.07 ปานกลาง 3.08 0.90 ปานกลาง 3.18 1.13 ปานกลาง 2.88 1.36 ปานกลาง 3.12 1.25 ปานกลาง 2.33 0.58 นอ้ย 
สงสยัถามอาจารย์
ทนัที 

3.22 1.15 ปานกลาง 3.25 0.62 ปานกลาง 3.35 1.22 ปานกลาง 3.38 1.26 ปานกลาง 3.50 0.54 มาก 2.33 0.58 นอ้ย 

สงสยัถามเพื่อน 3.59 0.75 มาก 3.08 0.67 ปานกลาง 3.71 1.11 ปานกลาง 3.25 1.00 ปานกลาง 3.75 0.71 มาก 3.67 0.58 มาก 
ท างานเม่ือไดรั้บ
มอบหมาย 

3.98 0.83 มาก 3.33 0.78 ปานกลาง 3.24 1.03 ปานกลาง 2.87 1.09 ปานกลาง 3.50 0.76 มาก 3.33 1.16 ปานกลาง 

  



ตารางที ่10 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจในการเรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ความใส่ใจ 
ม.6 

วทิย์-คณติ 
ม.6 

ศิลป์-ค านวณ 
ม.6 

ศิลป์-ภาษา 
ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ 
หลงัเรียน 
อ่านหนงัสือ
ประกอบ 

 
3.30 

 
0.81 

 
ปานกลาง 

 
3.42 

 
0.79 

 
ปานกลาง 

 
3.18 

 
1.13 

 
ปานกลาง 

 
2.50 

 
1.16 

 
ปานกลาง 

 
3.50 

 
0.54 

 
มาก 

 
2.67 

 
0.58 

 
ปานกลาง 

หลงัเรียนสงสยั
ถามอาจารย ์

3.41 0.93 ปานกลาง 3.42 0.67 ปานกลาง 3.00 1.01 ปานกลาง 2.94 1.53 ปานกลาง 3.62 0.74 มาก 2.67 0.58 ปานกลาง 

หลงัเรียนถามเพื่อน 3.70 0.96 มาก 3.42 0.67 ปานกลาง 3.59 0.94 มาก 3.06 1.24 ปานกลาง 3.75 0.89 มาก 3.67 0.58 มาก 
ท าแบบฝึกหดัเพ่ิม 3.22 0.99 ปานกลาง 3.17 0.84 ปานกลาง 2.88 0.93 ปานกลาง 2.63 1.36 ปานกลาง 3.12 0.99 ปานกลาง 3.33 0.58 ปานกลาง 
เฉล่ียรวม 3.37 0.91 ปานกลาง 3.28 0.69 ปานกลาง 3.25 0.98 ปานกลาง 2.80 1.24 ปานกลาง 3.47 0.83 ปานกลาง 2.72 0.54 ปานกลาง 

 
  



ตารางที ่11 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความเข้าใจ 
ม.6 

วทิย์-คณติ 
ม.6 

ศิลป์-ค านวณ 
ม.6 

ศิลป์-ภาษา 
ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ 
ระบบอนุภาค 3.33 0.63 ปานกลาง 3.42 0.52 ปานกลาง 3.12 0.99 ปานกลาง 2.56 1.26 ปานกลาง 3.38 0.74 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 
แรงภายนอกและ
ภายใน 

3.26 0.65 ปานกลาง 3.25 0.45 ปานกลาง 3.06 1.03 ปานกลาง 2.44 1.41 นอ้ย 3.25 0.71 ปานกลาง 2.33 0.58 นอ้ย 

จุดศูนยก์ลางมวล 3.15 0.76 ปานกลาง 3.50 0.67 มาก 2.94 0.90 ปานกลาง 2.56 1.26 ปานกลาง 3.13 0.64 ปานกลาง 3.33 0.58 ปานกลาง 
การเคล่ือนท่ีของ
ศูนยก์ลางมวล 

3.30 0.79 ปานกลาง 3.25 0.75 ปานกลาง 3.12 1.27 ปานกลาง 2.31 0.87 ปานกลาง 3.25 0.46 ปานกลาง 3.33 0.58 ปานกลาง 

ความเร็ว 3.35 0.88 ปานกลาง 3.42 0.67 ปานกลาง 2.76 1.03 ปานกลาง 2.56 1.32 ปานกลาง 3.38 0.52 ปานกลาง 3.67 0.58 มาก 
มวลลดทอน 3.24 0.92 ปานกลาง 3.25 0.62 ปานกลาง 2.94 1.09 ปานกลาง 2.31 1.14 ปานกลาง 3.50 0.93 มาก 3.33 0.58 ปานกลาง 

โมเมนตมัเชิงมุม 3.04 0.87 ปานกลาง 3.25 0.62 ปานกลาง 2.82 1.13 ปานกลาง 2.44 1.32 นอ้ย 3.38 0.74 ปานกลาง 3.67 0.58 มาก 
เฉล่ียรวม 3.24 0.79 ปานกลาง 3.33 0.61 ปานกลาง 2.97 1.06 ปานกลาง 2.45 1.23 นอ้ย 3.32 0.68 ปานกลาง 3.05 0.58 ปานกลาง 

 
  



ตารางที ่12 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากของเน้ือหาเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ความยาก 
ม.6 

วทิย์-คณติ 
ม.6 

ศิลป์-ค านวณ 
ม.6 

ศิลป์-ภาษา 
ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ 
แรงภายนอก

และใน 
3.28 0.66 ปานกลาง 3.33 0.65 ปานกลาง 3.29 1.05 ปานกลาง 3.25 1.44 ปานกลาง 3.50 0.54 มาก 2.67 0.58 ปานกลาง 

จุดศูนยก์ลาง
มวล 

3.22 0.63 ปานกลาง 3.33 0.65 ปานกลาง 3.24 0.90 ปานกลาง 3.06 1.18 ปานกลาง 3.25 0.46 ปานกลาง 3.33 0.58 ปานกลาง 

การเคล่ือนท่ีจุด
กลางมวล 

3.17 0.78 ปานกลาง 3.17 0.39 ปานกลาง 3.24 0.90 ปานกลาง 3.12 1.50 ปานกลาง 3.75 0.71 มาก 2.67 0.58 ปานกลาง 

ความเร็ว 3.15 0.84 ปานกลาง 3.42 0.79 ปานกลาง 3.24 1.03 ปานกลาง 3.19 1.22 ปานกลาง 3.12 0.64 ปานกลาง 3.00 1.00 ปานกลาง 
มวลลดทอน 3.11 0.85 ปานกลาง 3.33 0.65 ปานกลาง 3.24 1.03 ปานกลาง 3.00 1.46 ปานกลาง 3.50 0.76 มาก 3.00 1.00 ปานกลาง 
โมเมนตมั
เชิงมุม 

3.13 0.81 ปานกลาง 3.33 0.89 ปานกลาง 3.24 1.15 ปานกลาง 3.00 1.37 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.18 0.76 ปานกลาง 3.32 0.67 ปานกลาง 3.25 1.01 ปานกลาง 3.10 1.36 ปานกลาง 3.40 0.64 ปานกลาง 2.89 0.72 ปานกลาง 

 
 
  



ตารางที ่13 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ม.6 
วทิย์-คณติ 

ม.6 
ศิลป์-ค านวณ 

ม.6 
ศิลป์-ภาษา 

ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ 
อาจารย ์

อาจารยไ์ม่มี
ความพร้อม
ก่อนเขา้หอ้ง 

 
1.80 

 
0.81 

 
นอ้ย 

 
2.83 

 
1.03 

 
ปานกลาง 

 
2.29 

 
1.36 

 
นอ้ย 

 
2.19 

 
1.47 

 
นอ้ย 

 
2.13 

 
1.25 

 
นอ้ย 

 
3.00 

 
2.00 

 
ปานกลาง 

อาจารยไ์ม่
เตรียมสอน 

1.63 0.65 นอ้ย 2.42 0.90 นอ้ย 1.88 1.22 นอ้ย 1.81 1.22 นอ้ย 2.13 1.25 นอ้ย 2.33 1.53 นอ้ย 

อาจารยอ์ธิบาย
อยา่งเดียวไม่มี
ยกตวัอยา่งให้
เห็นภาพ 

1.59 0.78 นอ้ย 2.00 0.95 นอ้ย 2.18 1.19 นอ้ย 2.00 1.16 นอ้ย 1.75 1.04 นอ้ย 3.00 1.73 ปานกลาง 

อาจารยไ์ม่
สนใจนกัศึกษา 

1.70 0.84 นอ้ย 2.08 1.00 นอ้ย 2.12 1.27 นอ้ย 1.75 1.13 นอ้ย 1.75 0.71 นอ้ย 2.67 1.53 ปานกลาง 

  



ตารางที ่13 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ม.6 
วทิย์-คณติ 

ม.6 
ศิลป์-ค านวณ 

ม.6 
ศิลป์-ภาษา 

ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ     ระดับ 
อาจารยไ์ม่ตอบ

ค าถาม 
1.65 0.71 นอ้ย 2.17 1.27 นอ้ย 2.18 1.59 นอ้ย 1.88 1.31 นอ้ย 1.88 1.13 นอ้ย 2.67 1.53 ปานกลาง 

อาจารยไ์ม่สนใจ
คนท่ีไม่รู้เร่ือง 

1.67 0.85 นอ้ย 2.50 1.00 นอ้ย 2.29 1.45 นอ้ย 1.94 1.24 นอ้ย 2.50 1.60 นอ้ย 3.33 2.08 ปานกลาง 

อาจารยพ์ดูเร็ว 2.24 1.20 นอ้ย 2.33 0.78 นอ้ย 2.82 1.29 นอ้ย 2.62 1.36 นอ้ย 2.12 1.55 นอ้ย 3.67 1.53 มาก 
อาจารยพ์ดูชา้ 1.76 0.95 นอ้ย 2.58 0.79 นอ้ย 2.35 1.46 นอ้ย 2.06 1.39 นอ้ย 1.75 1.04 นอ้ย 2.00 1.00 นอ้ย 
มีเวลานอ้ย 1.80 0.86 นอ้ย 2.25 1.14 นอ้ย 2.06 1.20 นอ้ย 2.06 1.44 นอ้ย 2.00 0.93 นอ้ย 2.00 1.00 นอ้ย 
อาจารยจู์จ้ี้ 1.72 0.83 นอ้ย 2.08 0.79 นอ้ย 1.88 1.17 นอ้ย 1.69 1.01 นอ้ย 1.50 1.07 นอ้ย 1.67 0.58 นอ้ย 
นอกเร่ือง 1.54 0.66 นอ้ย 2.00 0.95 นอ้ย 2.00 1.32 นอ้ย 1.75 1.24 นอ้ย 1.75 1.04 นอ้ย 1.67 1.16 นอ้ย 
นกัศึกษา 

นกัศึกษาข้ีเกียจ 
 

2.28 
 

1.09 
 

นอ้ย 
 

2.58 
 

0.90 
 

นอ้ย 
 

2.76 
 

1.39 
 

นอ้ย 
 

3.37 
 

1.20 
 

นอ้ย 
 

2.25 
 

1.04 
 

นอ้ย 
 

3.00 
 

1.00 
 

ปานกลาง 
นกัศึกษาเบ่ือ 2.35 1.20 นอ้ย 2.58 1.09 ปานกลาง 2.65 1.12 ปานกลาง 3.06 1.34 ปานกลาง 2.38 1.30 นอ้ย 2.67 0.58 ปานกลาง 
นกัศึกษามีปัญหา

ครอบครัว 
1.72 0.81 นอ้ย 2.58 0.90 ปานกลาง 2.18 1.38 นอ้ย 2.50 1.55 ปานกลาง 2.62 1.41 ปานกลาง 2.33 0.58 นอ้ย 

  



ตารางที ่13 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ม.6 
วทิย์-คณติ 

ม.6 
ศิลป์-ค านวณ 

ม.6 
ศิลป์-ภาษา 

ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั 
นกัศึกษามีปัญหา
ความรัก 

2.00 1.01 นอ้ย 2.42 1.08 นอ้ย 2.35 1.41 นอ้ย 2.69 1.70 ปานกลาง 2.88 1.55 ปานกลาง 2.00 1.00 นอ้ย 

เพ่ือนรังเกียจ 1.76 0.87 นอ้ย 2.33 0.99 นอ้ย 1.76 1.03 นอ้ย 1.69 1.01 นอ้ย 2.75 1.04 ปานกลาง 2.67 1.53 ปานกลาง 
ทะเลาะกบัเพ่ือน 1.61 0.88 นอ้ย 2.42 1.08 นอ้ย 1.59 0.94 นอ้ย 1.56 1.15 นอ้ย 2.75 0.89 ปานกลาง 2.67 1.53 ปานกลาง 
ความรู้พ้ืนฐาน 2.57 0.96 ปานกลาง 2.67 1.16 ปานกลาง 2.88 1.17 ปานกลาง 2.88 1.41 ปานกลาง 2.88 1.13 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 
แข่งกนัเรียน 2.26 0.95 ปานกลาง 2.67 1.16 ปานกลาง 2.29 1.31 นอ้ย 2.31 1.45 นอ้ย 2.38 0.92 นอ้ย 2.33 0.58 นอ้ย 
เน้ือหาท่ีเรียน 2.74 0.91 ปานกลาง 2.58 0.90 ปานกลาง 2.94 1.44 ปานกลาง 2.69 1.25 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 2.33 0.58 นอ้ย 
ส่ิงแวดลอ้ม
การศึกษา 

2.50 1.07 ปานกลาง 2.67 0.78 ปานกลาง 2.88 1.27 ปานกลาง 2.81 1.38 ปานกลาง 3.50 0.93 มาก 2.33 1.53 นอ้ย 

การเดินทางไม่
สะดวก 

2.83 1.22 ปานกลาง 2.75 1.36 ปานกลาง 2.94 1.48 ปานกลาง 2.75 1.69 ปานกลาง 3.38 1.19 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

อุปกรณ์เรียนไม่
พร้อม 

2.48 1.23 นอ้ย 2.58 0.79 ปานกลาง 2.53 1.33 ปานกลาง 2.69 1.40 ปานกลาง 3.00 0.93 ปานกลาง 3.00 1.00 ปานกลาง 

บรรยากาศ
สถานศึกษา 

2.39 1.02 นอ้ย 2.67 0.89 ปานกลาง 2.65 1.46 ปานกลาง 2.62 1.36 ปานกลาง 3.25 1.39 ปานกลาง 3.00 2.00 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.27 1.02 นอ้ย 2.58 1.01 ปานกลาง 2.49 1.29 นอ้ย 2.59 1.38 ปานกลาง 2.87 1.11 ปานกลาง 2.60 1.20 ปานกลาง 



 

ตารางที ่14 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 

เตรียมสอนและความ
พร้อม 

ม.6 
วทิย์-คณติ 

ม.6 
ศิลป์-ค านวณ 

ม.6 
ศิลป์-ภาษา 

ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั 
เร่ืองความหมายของ
ระบบอนุภาค 

3.11 0.71 ปานกลาง 3.00 0.60 ปานกลาง 3.47 0.94 ปานกลาง 3.00 1.37 ปานกลาง 3.12 0.84 ปานกลาง 3.67 0.58 มาก 

เร่ืองแรงภายนอกและ
แรงภายในของระบบ
อนุภาค 

3.30 0.76 ปานกลาง 3.33 0.49 ปานกลาง 3.53 0.87 มาก 3.06 1.39 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 3.67 0.58 มาก 

เร่ืองศูนยก์ลางมวล 3.43 0.86 ปานกลาง 3.17 0.72 ปานกลาง 3.53 0.94 มาก 3.25 1.18 ปานกลาง 3.13 0.35 ปานกลาง 4.00 0.00 มาก 
เร่ืองการเคล่ือนท่ีของ
ศูนยก์ลางมวลเม่ือมีแรง
ภายนอกมากระท า 

3.28 0.83 ปานกลาง 3.33 0.65 ปานกลาง 3.65 0.93 มาก 3.25 1.24 ปานกลาง 3.12 0.64 ปานกลาง 3.00 1.00 ปานกลาง 

เร่ืองความเร็วของจุด
ศูนยก์ลางมวล 

3.48 0.78 ปานกลาง 3.67 0.78 มาก 3.53 0.94 มาก 3.19 1.11 ปานกลาง 3.13 0.64 ปานกลาง 3.00 1.00 ปานกลาง 

เร่ืองมวลลดทอน 3.26 0.83 ปานกลาง 3.25 0.62 ปานกลาง 3.53 0.80 มาก 3.06 1.29 ปานกลาง 2.88 0.84 ปานกลาง 3.33 0.58 ปานกลาง 
เร่ืองโมเมนตมัเชิงมุม
ของระบบอนุภาค 

3.24 0.77 ปานกลาง 3.42 0.79 ปานกลาง 3.65 0.93 มาก 3.06 1.29 ปานกลาง 3.00 0.76 ปานกลาง 3.00 1.00 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.30 0.79 ปานกลาง 3.31 0.66 ปานกลาง 3.56 0.91 มาก 3.12 1.27 ปานกลาง 3.09 0.68 ปานกลาง 3.38 0.68 ปานกลาง 



ตารางที ่15 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในความเหมาะสมของความคิดเห็นเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลเร่ืองระบบอนุภาคของอาจารยผ์ูส้อน
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ความเหมาะสม 
ม.6 

วทิย์-คณติ 
ม.6 

ศิลป์-ค านวณ 
ม.6 

ศิลป์-ภาษา 
ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั 
ความรู้และทกัษะของ
นกัศึกษาในการท า
ขอ้สอบแบบปรนยั 
และแบบอตันยั 

3.26 0.58 ปานกลาง 3.42 0.67 ปานกลาง 3.53 1.13 มาก 3.25 1.07 ปานกลาง 3.12 0.64 ปานกลาง 3.67 0.58 มาก 

ความรู้และทกัษะของ
อาจารยใ์นการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
เพื่อวดัการพฒันาดา้น
ความรู้ 

3.24 0.74 ปานกลาง 3.42 0.79 ปานกลาง 3.65 0.79 ปานกลาง 3.31 0.70 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 3.33 0.58 ปานกลาง 

ความยากของเน้ือหาท่ี
วดัและประเมินผล 

3.39 0.71 ปานกลาง 3.50 0.67 มาก 3.65 1.06 มาก 3.44 0.81 ปานกลาง 3.50 0.76 มาก 2.67 0.58 ปานกลาง 

  



ตารางที ่15 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในความเหมาะสมของความคิดเห็นเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลเร่ืองระบบอนุภาคของอาจารยผ์ูส้อน
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (ต่อ) 

ความเหมาะสม 
ม.6 

วทิย์-คณติ 
ม.6 

ศิลป์-ค านวณ 
ม.6 

ศิลป์-ภาษา 
ปวช ปวส อืน่ๆ 

    ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั     ระดบั 
ความสอดคลอ้งของ
เน้ือหาท่ีวดัและ
ประเมินผล 

3.46 0.72 ปานกลาง 3.33 0.49 ปานกลาง 3.65 1.06 มาก 3.63 1.03 มาก 3.62 0.92 มาก 2.67 0.58 ปานกลาง 

ความสม ่าเสมอในการ
วดัและประเมิณผล
อยา่งต่อเน่ือง 

3.17 0.61 ปานกลาง 3.42 0.52 ปานกลาง 3.82 0.88 มาก 3.44 1.09 ปานกลาง 3.25 0.71 ปานกลาง 2.67 0.58 ปานกลาง 

รูปแบบท่ีใชใ้นการวดั
และประเมิณผล 

3.43 0.72 ปานกลาง 3.50 0.67 มาก 3.65 0.86 มาก 3.50 1.03 มาก 3.62 1.06 มาก 3.33 0.58 ปานกลาง 

ความเพียงพอของเวลา
ท่ีใชใ้นการวดัผล 

3.33 0.73 ปานกลาง 3.42 0.79 ปานกลาง 3.65 0.93 มาก 3.50 0.82 มาก 3.62 0.74 มาก 3.00 1.00 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในการ
วดัและประเมิณผล 

3.26 0.77 ปานกลาง 3.17 0.58 ปานกลาง 3.59 0.94 มาก 3.25 0.78 ปานกลาง 3.13 0.84 ปานกลาง 3.67 0.58 มาก 

เฉล่ียรวม 3.32 0.70 ปานกลาง 3.40 0.65 ปานกลาง 3.65 0.96 มาก 3.42 0.92 ปานกลาง 3.39 0.80 ปานกลาง 3.13 0.63 ปานกลาง 
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ตอนท่ี 4 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจ าแนกตาม
ความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ 
 
ตารางที ่16 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

พืน้ฐานความรู้เดิม 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 
ระบบอนุภาค 3.33 0.89 ปานกลาง 2.46 0.78 นอ้ย 
โมเมนตมั 3.33 0.86 ปานกลาง 2.43 0.78 นอ้ย 
โมเมนตมัเชิงมุม 3.27 0.90 ปานกลาง 2.37 0.81 นอ้ย 
โมเมนตมัเชิงเส้น 3.39 1.01 ปานกลาง 2.31 0.83 นอ้ย 
แรง 3.75 0.91 มาก 2.91 0.95 ปานกลาง 
มวล 3.64 0.97 มาก 2.91 1.01 ปานกลาง 
ความเร็ว 3.69 0.91 มาก 2.77 0.94 ปานกลาง 
ทอร์ค 3.30 1.05 ปานกลาง 2.23 0.81 ปานกลาง 
พลงังานจลน์ 3.42 0.92 ปานกลาง 2.54 0.98 ปานกลาง 
พลงังานศกัย ์ 3.49 0.86 ปานกลาง 2.46 0.98 นอ้ย 

เฉล่ียรวม 3.46 0.93 ปานกลาง 2.54 0.89 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 16 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมน ามาประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบเรียนวชิา
ฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้งนกัศึกษาท่ีมีควมชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ 
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่เร่ืองระบบอนุภาค เร่ืองโมเมนตมั  
เร่ืองโมเมนตมัเชิงมุม เร่ืองโมเมนตมัเชิงเส้น และเร่ืองพลงังานศกัย ์พบวา่นกัศึกษาท่ีชอบวชิา
ฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในทางตรงกนัขา้มนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความ
พึงพอใจในระดบันอ้ย ส่วนเร่ืองแรง เร่ืองมวล และเร่ืองความเร็ว พบวา่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์มี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในทางตรงกนัขา้มนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความคิดเห็นใน
ระดบันอ้ย ส่วนเร่ืองแรง เร่ืองมาก นกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
และเร่ืองทอร์คกบัเร่ืองพลงังานจลน์พบวา่ทั้งนกัศึกษาท่ีชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่17 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจในการเรียนเร่ืองระบบอนุภาค
จ าแนกตามความชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความใส่ใจในการเรียนเร่ืองระบบอนุภาค 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 
ก่อนเรียน 
รู้จกัเน้ือหาก่อนเรียน 

 
3.51 

. 
0.77 

 
มาก 

 
2.51 

 
0.85 

 
ปานกลาง 

อ่านเตรียมเรียน 3.28 0.85 ปานกลาง 2.37 0.77 นอ้ย 
ทดลองท าแบบฝึกหดั 3.34 0.95 ปานกลาง 2.26 0.82 นอ้ย 
ขณะเรียน 
สนใจเรียน 

 
3.63 

 
0.78 

 
มาก 

 
3.17 

 
0.75 

 
ปานกลาง 

คุยเวลาเรียน 3.28 1.15 ปานกลาง 2.83 1.04 ปานกลาง 
สงสัยถามอาจารยท์นัที 3.67 0.99 มาก 2.57 0.88 ปานกลาง 
สงสัยถามเพื่อน 3.76 0.74 มาก 3.11 0.87 ปานกลาง 
ท างานเม่ือไดรั้บมอบหมาย 3.78 0.87 มาก 3.14 1.06 ปานกลาง 
หลงัเรียน 
อ่านหนงัสือประกอบ 

 
3.45 

 
1.00 

 
ปานกลาง 

 
2.66 

 
0.64 

 
ปานกลาง 

หลงัเรียนสงสัยถามอาจารย ์ 3.60 0.91 มาก 2.57 0.88 ปานกลาง 
หลงัเรียนถามเพื่อน 3.85 .821 มาก 3.03 1.01 ปานกลาง 
ท าแบบฝึกหดัเพิ่ม 3.39 1.06 ปานกลาง 2.54 0.85 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.55 0.91 มาก 2.73 0.87 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 17 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจ
ในการเรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาท่ีมีความชอบวชิาฟิสิกส์มีความใส่ใจในระดบัมาก ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่
ชอบวชิาฟิสิกส์มีความใส่ใจในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
 ก่อนเรียนนกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์ใส่ใจในเร่ืองรู้จกัเน้ือหาก่อนเรียนในระดบัมากและ
นกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความใส่ใจในระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองอ่านเตรียมเรียนและเร่ือง
ทดลองท าแบบฝึกหดั พบวา่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์ใส่ใจในระดบัปานกลาง และนกัศึกษาท่ีไม่
ชอบวชิาฟิสิกส์มีความใส่ใจในระดบันอ้ย 
  



60 
 

 

 ขณะเรียนนกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์ใส่ใจในเร่ืองการสนใจเรียน เร่ืองเม่ือสงสัยถาม
อาจารยท์นัที เร่ืองเม่ือสงสัยถามเพื่อน และท างานเม่ือไดรั้บมอบหมายในระดบัมาก และนกัศึกษาท่ี
ไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความใส่ใจในระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองคุยเวลาเรียนพบวา่ทั้งนกัศึกษาท่ีชอบ
และไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ความใส่ใจในระดบัปานกลาง 
 หลงัจากเรียนวชิาฟิสิกส์เสร็จพบวา่ทั้งนกัศึกษาท่ีชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ความใส่ใจใน
เร่ืองอ่านหนงัสือประกอบและท าแบบฝึกหดัเพิ่มในระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองหลงัเรียนสงสัยถาม
อาจารย ์และเร่ืองหลงัเรียนถามเพื่อนพบวา่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์ความใส่ใจในมาก และ
นกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ความใส่ใจในปานกลาง 
 
ตารางที ่18 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี
เรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความเข้าใจในเนือ้หาทีเ่รียน 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 
เร่ืองอนุภาค 3.45 0.72 ปานกลาง 2.60 0.78 ปานกลาง 
เร่ืองแรงภายนอกและภายใน 3.37 0.80 ปานกลาง 2.46 0.78 นอ้ย 
เร่ืองจุดศูนยก์ลางมวล 3.34 0.73 ปานกลาง 2.54 0.89 ปานกลาง 
เร่ืองการเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวล 3.49 0.86 ปานกลาง 2.51 0.78 ปานกลาง 
เร่ืองความเร็ว 3.46 0.79 ปานกลาง 2.51 0.95 ปานกลาง 
เร่ืองมวลลดทอน 3.46 0.86 ปานกลาง 2.40 0.88 นอ้ย 
เร่ืองโมเมนตมัเชิงมุม 3.31 0.91 ปานกลาง 2.31 0.83 นอ้ย 

เฉล่ียรวม 3.41 0.81 ปานกลาง 2.48 0.84 นอ้ย 
 จากตารางท่ี 18 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมนกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความเขา้ใจใน
ระดบัปานกลางและนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความเขา้ใจเร่ืองอนุภาค  
เร่ืองจุดศูนยก์ลางมวล เร่ืองการเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวล และเร่ืองความเร็วในระดบัปานกลาง 
ส่วนเร่ืองแรงภายนอกและภายใน เร่ืองมวลลดทอน และเร่ืองโมเมนตมัเชิงมุมพบวา่นกัศึกษาท่ีชอบ
วชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความเขา้ใจในระดบัปานกลางและนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
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ตารางที ่19 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากของเน้ือหาท่ี
เรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความยาก 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 
เร่ืองแรงภายนอกและใน 3.57 0.74 มาก 2.74 0.82 ปานกลาง 
เร่ืองจุดศูนยก์ลางมวล 3.40 0.68 ปานกลาง 2.86 0.81 ปานกลาง 
เร่ืองการเคล่ือนท่ีจุดกลางมวล 3.49 0.79 ปานกลาง 2.69 0.90 ปานกลาง 
เร่ืองความเร็ว 3.48 0.86 ปานกลาง 2.71 0.86 ปานกลาง 
เร่ืองมวลลดทอน 3.51 0.84 มาก 2.57 0.95 ปานกลาง 
เร่ืองโมเมนตมัเชิงมุม 3.45 0.86 ปานกลาง 2.63 0.91 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.48 0.79 ปานกลาง 2.70 0.87 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 19 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัความยากของเน้ือหาท่ีเรียนเร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาท่ีมีความชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึง
พอใจเก่ียวกบัความยากของเน้ือหาในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่เร่ืองแรงภายนอก
และใน เร่ืองจุดศูนยก์ลางมวล เร่ืองการเคล่ือนท่ีจุดกลางมวล เร่ืองความเร็ว และเร่ืองโมเมนตมั
เชิงมุม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากของเน้ือหาในระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองมวลลดทอน 
พบวา่นกัศึกษาท่ีมีความชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความยากของเน้ือหาในระดบัมาก  
และนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากของเน้ือหาในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่20 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อ
การเรียนจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัญหาและอุปสรรค 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 
ดา้นอาจารย ์
อาจารยไ์ม่มีความพร้อมก่อนเขา้หอ้ง 

 
2.10 

 
1.17 

 
นอ้ย 

 
2.09 

 
1.01 

 
นอ้ย 

อาจารยไ์ม่เตรียมสอน 1.87 0.97 นอ้ย 1.83 0.99 นอ้ย 
อาจารยอ์ธิบายอยา่งเดียวไม่มี
ยกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพ 

1.72 1.00 นอ้ย 2.09 0.98 นอ้ย 
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ตารางที ่20 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อ
การเรียนจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 
ดา้นอาจารย ์(ต่อ) 
อาจารยไ์ม่สนใจนกัศึกษา 

 
1.84 

 
1.02 

 
นอ้ย 

 
1.89 

 
0.93 

 
นอ้ย 

อาจารยไ์ม่ตอบค าถาม 1.87 1.13 นอ้ย 1.91 1.10 นอ้ย 
อาจารยไ์ม่สนใจคนท่ีไม่รู้เร่ือง 2.00 1.22 นอ้ย 2.06 1.16 นอ้ย 
อาจารยพ์ดูเร็ว 2.25 1.22 นอ้ย 2.63 1.24 ปานกลาง 
อาจารยพ์ดูชา้ 2.04 1.20 นอ้ย 1.97 0.99 นอ้ย 
มีเวลานอ้ย 1.99 1.08 นอ้ย 1.91 0.98 นอ้ย 
อาจารยจู์จ้ี้ 1.73 0.98 นอ้ย 1.80 0.80 นอ้ย 
นอกเร่ือง 1.73 0.99 นอ้ย 1.71 0.93 นอ้ย 
ดา้นนกัศึกษา 
นกัศึกษาข้ีเกียจ 

 
2.30 

 
1.12 

 
นอ้ย 

 
3.03 

 
1.15 

 
ปานกลาง 

นกัศึกษาเบ่ือ 2.30 1.06 นอ้ย 2.97 1.27 ปานกลาง 
นกัศึกษามีปัญหาครอบครัว 2.16 1.23 นอ้ย 2.06 1.00 นอ้ย 
นกัศึกษามีปัญหาความรัก 2.42 1.37 นอ้ย 2.06 0.97 นอ้ย 
เพื่อนรังเกียจ 2.09 1.13 นอ้ย 1.66 0.80 นอ้ย 
ทะเลาะกบัเพื่อน 1.93 1.16 นอ้ย 1.66 0.87 นอ้ย 
ความรู้พื้นฐาน 2.58 1.09 นอ้ย 3.00 1.11 ปานกลาง 
แข่งกนัเรียน 2.51 1.13 ปานกลาง 2.00 0.87 นอ้ย 
เน้ือหาท่ีเรียน 2.90 1.12 ปานกลาง 2.63 0.91 ปานกลาง 
ส่ิงแวดลอ้มการศึกษา 2.75 1.15 ปานกลาง 2.71 1.13 ปานกลาง 
การเดินทางไม่สะดวก 2.85 1.38 ปานกลาง 2.89 1.21 ปานกลาง 
อุปกรณ์เรียนไม่พร้อม 2.67 1.17 ปานกลาง 2.46 1.22 นอ้ย 
บรรยากาศสถานศึกษา 2.63 1.20 ปานกลาง 2.60 1.14 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.22 1.14 นอ้ย 2.23 1.03 นอ้ย 
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 จากตารางท่ี 20 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจเก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
 ดา้นอาจารยผ์ูส้อนพบวา่นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคต่อเร่ืองอาจารยไ์ม่มีความพร้อมก่อนเขา้หอ้ง เร่ืองอาจารยไ์ม่เตรียมสอน เร่ือง
อาจารยอ์ธิบายอยา่งเดียวไม่มียกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพ เร่ืองอาจารยไ์ม่สนใจนกัศึกษา เร่ืองอาจารยไ์ม่
ตอบค าถาม เร่ืองอาจารยไ์ม่สนใจคนท่ีไม่รู้เร่ือง เร่ืองอาจารยพ์ดูชา้ เร่ืองอาจารยพ์ดูชา้ เร่ืองมีเวลา
นอ้ย เร่ืองอาจรยจู์จ้ี้ จุกจิก และเร่ืองอาจารยอ์อกนอกเร่ืองในระดบันอ้ย ส้วนเร่ืองอาจารยพ์ดูเร้ว
พบวา่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนในระดบันอ้ย 
และนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 ดา้นนกัศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคต่อเร่ืองนกัศึกษาข้ีเกียจ เร่ืองนกัศึกษาเบ่ือ และเร่ืองความรู้พื้นฐาน ในระดบันอ้ย และ
นกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองนกัศึกษามีปัญหา
ครอบครัว เร่ืองนกัศึกษามีปัญหาความรัก เร่ืองเพื่อนรังเกียจ และเร่ืองทะเลาะกบัเพื่อนพบวา่
นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ย 
ซ่ึงเร่ืองเน้ือหาท่ีเรียน เร่ืองส่ิงแวดลอ้มการศึกษา เร่ืองการเดินทางไม่สะดวก และเร่ืองบรรยากาศ
สถานศึกษาพบวา่นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคปานกลาง และเร่ืองอุปกรณ์เรียนไม่พร้อมพบวา่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์ มีความพึง
พอใจเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในระดบัปานกลาง ในขณะนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ความพึง
พอใจในระดบันอ้ย 
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ตารางที ่21 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการสอนและ
ความพร้อมของอาจารยเ์ร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบวชิาฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

การเตรียมการสอนและความพร้อม 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 
เร่ืองความหมายของระบบอนุภาค 3.24 0.91 ปานกลาง 3.06 0.84 ปานกลาง 
เร่ืองแรงภายนอกและแรงภายใน 
ของระบบอนุภาค 

3.43 0.87 ปานกลาง 3.11 0.83 ปานกลาง 

เร่ืองจุดศูนยก์ลางมวล 3.51 0.94 มาก 3.17 0.71 ปานกลาง 
เร่ืองการเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวล 
เม่ือมีแรงภายนอกมากระท า 

3.45 0.89 ปานกลาง 3.20 0.83 ปานกลาง 

เร่ืองความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล 3.61 0.85 มาก 3.23 0.88 ปานกลาง 
เร่ืองมวลลดทอน 3.37 0.89 ปานกลาง 3.11 0.87 ปานกลาง 
เร่ืองโมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค 3.42 0.97 ปานกลาง 3.11 0.80 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.43 0.90 ปานกลาง 3.14 0.82 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 21 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารยเ์ร่ืองระบบอนุภาคจ าแนกตามความชอบวชิา
ฟิสิกส์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความ
พึงพอใจเก่ียวกบัการเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารยใ์นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่เร่ืองความหมายของระบบอนุภาค เร่ืองแรงภายนอกและแรงภายในของระบบอนุภาค 
เร่ืองการเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือมีแรงภายนอกมากระท า เร่ืองมวลลดทอน และเร่ือง
โมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค พบวา่นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารยใ์นระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองจุดศูนยก์ลาง
มวล และเร่ืองความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวลพบวา่นกัศึกษาทั้งชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารยใ์นระดบัมาก และนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิา
ฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่22 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการ
วดัและประเมินผลเร่ืองระบบอนุภาคของอาจารยผ์ูส้อนจ าแนกตามความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ 

ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล 
ชอบ ไม่ชอบ 

    ระดับ     ระดับ 

ความรู้และทกัษะของนิสิตนกัศึกษาในการ
ท าขอ้สอบแบบปรนยั และแบบอตันยั 

3.49 0.766 ปานกลาง 3.11 0.76 ปานกลาง 

ความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อวดัการพฒันาดา้น
ความรู้ 

3.48 0.79 ปานกลาง 3.17 0.62 ปานกลาง 

ความยากของเน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล 3.70 0.82 มาก 3.09 0.61 ปานกลาง 
ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีวดัและ
ประเมินผล 

3.72 0.78 มาก 3.17 0.79 ปานกลาง 

ความสม ่าเสมอในการวดัและประเมิณผล
อยา่งต่อเน่ือง 

3.55 0.80 มาก 3.06 0.64 ปานกลาง 

รูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมิณผล 3.70 0.80 มาก 3.17 0.71 ปานกลาง 
ความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล 3.58 0.82 มาก 3.26 0.70 ปานกลาง 
ความพึงพอใจในการวดัและประเมิณผล 3.42 0.80 ปานกลาง 3.17 0.72 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.58 0.78 มาก 3.15 0.69 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 22 คือผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลเร่ืองระบบอนุภาคของอาจารยผ์ูส้อนจ าแนกตาม
ความชอบเรียนวชิาฟิสิกส์ โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจเก่ียวกบั
ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลในระดบัมาก ส่วนนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความ
พึงพอใจเก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่นกัศึกษาท่ีชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดัและ
ประเมินผลในเร่ืองความรู้และทกัษะของนิสิตนกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยั และแบบ
อตันยั เร่ืองเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อวดัการพฒันาดา้นความรู้ และเร่ืองความพึงพอใจในการวดัและ
ประเมิณผลในระดบัปานกลาง ส่วนเร่ืองความยากของเน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล เร่ืองความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล ความสม ่าเสมอในการวดัและประเมิณผลอยา่งต่อเน่ือง 
เร่ืองรูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมิณผล และเร่ืองความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผลพบวา่
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นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบัมาก และนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 
ส่วนที ่2 : ผลการวเิคราะห์ขอ้ค าถามแบบปลายเปิด 
ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้ค าถามปลายเปิด ในแบบสอบถามตอนท่ี 9 และตอนท่ี 10 
 
ตารางที ่23 ค่าร้อยละขอ้เสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมในน ามาการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษา
ตอ้งการใหมี้การปรับปรุง 

ล าดับที ่ เร่ือง จ านวน ร้อยละ 

1 
ขอ้เสนอแนะ 
อาจารยผ์ูส้อนสอนดีแลว้ แต่อยากอธิบายอยา่งชา้ๆ  
และยกตวัอยา่งเยอะๆ 

23 21.90 

2 อยากใหมี้หนงัสือเพิ่มเติมในหอ้งสมุดเยอะๆ 3 2.86 
2 อยากใหท้บทวนความรู้ก่อนเขา้เรียน 3 2.86 
2 อยากใหมี้ส่ือการสอนท่ีท าใหเ้กิดภาพกวา่น้ี 3 2.86 

3 
นกัศึกษาคุยกนัเสียงดงัในบางคร้ัง ท าใหไ้ม่เขา้ใจ 
และไม่กลา้ถามควรปรับปรุงตวั 

2 1.90 

3 อยากเรียนพิเศษเพิ่มเติม 2 1.90 
3 อยากใหมี้เน้ือหาและรายละเอียดมากกวา่น้ี 2 1.90 
4 อยากใหเ้นน้เน้ือหาในเอกสารหลกัๆ ท่ีใชส้อนเท่านั้น 1 0.95 
4 อยากใหมี้ชีทแจก 1 0.95 
4 อยากเรียนแยกห้องเน่ืองจากคนเยอะ 1 0.95 
4 อยากใหปู้พื้นฐานใหม้ากกวา่น้ี ไม่รู้เร่ืองเลยเน่ืองจากไม่มีพื้นฐานเลย 1 0.95 
4 อยากใหมี้หนงัสือเพิ่มเติมในหอ้งสมุดเยอะๆ 1 0.95 
 

1 
ความเห็นเพิ่มเติม 
นกัศึกษาไม่พร้อม ง่วงนอน ไม่ใหค้วามสนใจควรปรับปรุงตวั 

 
5 

 
4.47 

2 ยากมากๆ 1 0.95 
4 อยากเรียนรู้มากกวา่น้ี 1 0.95 

รวม 50 47.30 
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 จากตะรางท่ี 23 คือผลการวเิคราะห์ค่าร้อยละขอ้เสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมในน ามา
การแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุงของขอ้ค าถามปลายเปิด ซ่ึงมีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
 ขอ้เสนอแนะท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหอ้าจารยผ์ูส้อนปรับปรุงมากท่ีสุดคือ อาจารยผ์ูส้อนสอน
ดีแลว้ แต่อยากอธิบายอยา่งชา้ๆ และยกตวัอยา่งเยอะๆ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 
รองลงมาคือ อยากใหมี้หนงัสือเพิ่มเติมในหอ้งสมุดเยอะๆ อยากใหท้บทวนความรู้ก่อนเขา้เรียน 
อยากใหมี้ส่ือการสอนท่ีท าใหเ้กิดภาพกวา่น้ี นกัศึกษาคุยกนัเสียงดงัในบางคร้ัง ท าให้ไม่เขา้ใจและ
ไม่กลา้ถามควรปรับปรุงตวั อยากเรียนพิเศษเพิ่มเติม อยากใหมี้เน้ือหาและรายละเอียดมากกวา่น้ี 
อยากใหเ้นน้เน้ือหาในเอกสารหลกัๆ ท่ีใชส้อนเท่านั้น อยากใหมี้ชีทแจก อยากเรียนแยกหอ้ง
เน่ืองจากคนเยอะ อยากใหปู้พื้นฐานใหม้ากกวา่น้ี ไม่รู้เร่ืองเลยเน่ืองจากไม่มีพื้นฐานเลย และอยาก
ใหมี้หนงัสือเพิ่มเติมในห้องสมุดเยอะๆ นกัศึกษาไม่พร้อม ง่วงนอน  
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีอยากใหป้รับปรุงคือ นกัศึกษาไม่พร้อม ง่วงนอน ไม่ใหค้วามสนใจ
ควรปรับปรุงตวัมีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 รองลงมาคือเป็นวชิาท่ียากมากและอยากเรียนรู้
มากกวา่น้ี 
 
ตอนท่ี 6 : ผลการวเิคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
 ผลการวเิคราะห์ความเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนเร่ือง
ระบบอนุภาคในระดบัอุดมศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษ ์มีรายละเอียดแสดงเป็นค่าความถ่ีและร้อย
ละจ าแนกเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ความรู้ท่ีเคยเรียนมานั้น มีเร่ืองอะไรท่ีคิดวา่น ามาประยุกตใ์ชก้บัการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบ
อนุภาคไดบ้า้ง 
 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความรู้ท่ีเคยเรียนมานั้น มีเร่ือง
อะไรท่ีคิดวา่น ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนวิชาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 24 
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ตารางที ่24 ค่าร้อยละพื้นฐานความรู้ท่ีนกัศึกษาเคยเรียนมานั้น มีเร่ืองอะไรท่ีคิดวา่น ามาประยกุตใ์ช้
กบัการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ พืน้ฐานความรู้ ความถี่ ร้อยละ 
1 แรง มวล งาน พลงังาน แก๊สในอุดมคติ พลศาสตร์ของไหล  

การเคล่ือนท่ี โมเมนตมั 
34 32.38 

2 ไม่มีพื้นฐานความรู้เลย 17 16.19 
3 หลกัการทางคณิตศาสตร์ 9 8.57 
3 มวล สาร อะตอม และการค านวณ 9 8.57 
3 อนุภาค ม.5 9 8.57 
4 การประดิษฐข์องใช ้หรือการทดลอง 7 6.67 
4 สมการทางคณิตศาสตร์ 7 6.67 
4 ทุกเร่ืองท่ีเรียน 7 6.67 
5 ท่ีเคยเรียนมาไม่เขา้ใจไม่รู้จะเอาอะไรมาใช ้ 6 5.71 

รวม 105 100 
 จากตารางท่ี 24 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละพื้นฐานความรู้ท่ีนกัศึกษาเคยเรียนมานั้น มี
เร่ืองอะไรท่ีคิดวา่น ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค พื้นฐานความรู้เดิมท่ี
นกัศึกษาน ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคมากท่ีสุด คือ แรง มวล งาน 
พลงังาน แก๊สในอุดมคติ พลศาสตร์การไหล การเคล่ือนท่ี โมเมนตมั มีนกัศึกษาน ามาประยกุตใ์ช้
จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38 รองลงมาคือ คนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัฟิสิกส์เลยคิดเป็น
ร้อยละ 16.19 หลกัการทางคณิตศาสตร์ มวล สาร อะตอม และการค านวณ อนุภาค ม.5 การ
ประดิษฐข์องใช ้หรือการทดลอง สมการทางคณิตศาสตร์ ทุกเร่ืองท่ีเรียน และท่ีเคยเรียนมาไม่เขา้ใจ
ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช ้
 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐาน
ควมรู้เดิมท่ีคิดวา่น ามาประยุกตใ์ชก้บัการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 25 
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ตารางที ่25 ค่าร้อยละความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานควมรู้เดิม 
ล าดับ ความเข้าใจเกีย่วกบัพืน้ฐานควมรู้เดิม ความถี่ ร้อยละ 

1 เขา้ใจบา้งบางเร่ือง 42 40.00 
2 ไม่มัน่ใจ 17 16.19 
2 เขา้ใจ 17 16.19 
3 ไม่เขา้ใจเลย 11 10.48 
4 ท่ีผา่นมาไม่ค่อยเขา้ใจ ตอนน้ีเขา้ใจมากข้ึน 9 8.57 
4 เขา้ใจมาก ถา้ตั้งใจเรียน 9 8.57 

รวม 105 100 
 จากตารางท่ี 25 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานควมรู้เดิมพบวา่
ความรู้พื้นฐานเดิมท่ีนกัศึกษาเคยเรียนมามีความเขา้ใจต่างกนัดงัน้ี เขา้ใจบา้งบางเร่ืองจ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือไม่มัน่ใจวา่เขา้ใจถูกหรือไม่ และเรียนเขา้ใ คิดเป็นร้อยละ 16.19  
ไม่เขา้ใจเลย ท่ีผา่นมาไม่ค่อยเขา้ใจ ตอนน้ีเขา้ใจมากข้ึน และจะเขา้ใจมาก ถา้ตั้งใจเรียน 
 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น
เพิ่มเติมมท่ีคิดวา่น ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 26 
 
ตารางที ่26 ค่าร้อยละของขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีคิดวา่น ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิา
ฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิม่เติม ความถี่ ร้อยละ 
1 อยากใหอ้าจารยส์อนไปแบบชา้ๆๆ 17 16.19 
2 อยากใหมี้การติว 12 11.43 
2 อยากใหมี้แบบฝึกหดัมากกวา่น้ี 12 11.43 
2 อยากใหมี้เอกสารประกอบการเรียนเยอะๆ 12 11.43 
3 อยากใหล้งลึกในเน้ือหามากกวา่น้ี 11 10.48 
3 อยากใหอ้อกขอ้สอบง่ายๆ 11 10.48 
4 อยากใหมี้กิจกรรมสนุกๆ ดว้ย 10 9.52 
4 อยากใหท้บทวนเร่ืองเดิมก่อนเรียนเร่ืองใหม่ทุกคร้ัง 10 9.52 
4 อาจารยน่์าจะสอนเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีเรียนเฉพาะเจาะจง  10 9.52 

รวม 105 100 
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 จากตารางท่ี 26 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ี
คิดวา่น ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคพบวา่ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้อาจารย์
ปรับปรุงมากท่ีสุด คือ อยากใหอ้าจารยส์อนไปแบบชา้ๆๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.19 
รองลงมาคือ อยากใหมี้การติว อยากใหมี้แบบฝึกหดัมากกวา่น้ี และอยากใหมี้เอกสารประกอบการ
เรียนเยอะๆคิดเป็นร้อยละ 11.43 อยากใหล้งลึกในเน้ือหามากกวา่น้ี อยากใหอ้อกขอ้สอบง่ายๆ  
อยากใหมี้กิจกรรมสนุกๆ ดว้ย อยากใหท้บทวนเร่ืองเดิมก่อนเรียนเร่ืองใหม่ทุกคร้ัง และอาจารย์
น่าจะสอนเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีเรียนเฉพาะเจาะจง 
 
2. ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความใส่ใจในการเรียนวชิา
ฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 27 
 

ตารางที ่27 ค่าร้อยละความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
ล าดับ ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ความถี่ ร้อยละ 

1 อ่านหนงัสือเตรียมตวัก่อนเขา้เรียน สักถามเม่ือสงสัย 
 และทบทวนหลงัเรียน 

39 37.14 

2 ไม่เตรียมอะไรเลย 18 17.14 
3 ไม่ไดเ้ตรียมตวัก่อนเรียน แต่ตั้งใจเรียน หลงัเรียนมีการทบทวน 10 9.52 
4 อ่านก่อนเขา้เรียน ฟังบา้งคุยบา้ง 9 8.57 
5 ก่อนเรียนเปิดดูขอ้มูลในอินเตอร์เนต  หลงัเรียนทบทวน 8 7.62 
5 นอนพกัใหเ้ยอะๆ ทานขา้วใหอ่ิ้ม 8 7.62 
6 เตรียมศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนมา 7 6.67 
7 ตั้งใจเรียน ท างานท่ีอาจารยม์อบหมาย 6 5.71 

รวม 105 100 
 จากตารางท่ี 27 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบ
อนุภาค พบวา่นกัศึกษาท่ีใส่ใจมากท่ีสุดคือเร่ืองอ่านหนงัสือเตรียมตวัก่อนเขา้เรียน สักถามเม่ือ
สงสัย และทบทวนหลงัเรียน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมาคือ ไม่เตรียมอะไรเลย
คิดเป็นร้อยละ 17.14 ไม่ไดเ้ตรียมตวัก่อนเรียน แต่ตั้งใจเรียน หลงัเรียนมีการทบทวน อ่านก่อนเขา้
เรียน ฟังบา้งคุยบา้ง ก่อนเรียนเปิดดูขอ้มูลในอินเตอร์เนต หลงัเรียนทบทวน นอนพกัใหเ้ยอะๆ  
ทานขา้วใหอ่ิ้ม เตรียมศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนมา และตั้งใจเรียน ท างานท่ีอาจารยม์อบหมาย 
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 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น
เพิ่มเติมในความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ปรากฎผลดงัตารางท่ี 28 
 
ตารางที ่28 ค่าร้อยละขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมในความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์ 
เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิม่เติม ความถี่ ร้อยละ 
1 อยากใหส้อนชา้ 16 15.24 
2 อยากใหมี้หนงัสือเรียน 15 14.29 
3 อยากใหอ้อกขอ้สอบง่ายๆ 14 13.33 
4 อยากมีการติว 13 12.38 
4 อยากใหมี้หนงัสือเรียนส าหรับคนท่ีไม่ไดจ้บมาทางน้ีโดยตรง 13 12.38 
5 อยากใหมี้กิจกรรมสนุกๆ ดว้ย 12 11.43 
6 แนะน าวธีิจ าสูตร 11 10.48 
6 อยากใหท้ าแบบฝึกหดับ่อยๆ 11 10.48 

รวม 105 100 
 จากตารางท่ี 28 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหป้รับปรุงคือ อยากให้
สอนชา้จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.24 รองลงมาคือ อยากใหมี้หนงัสือเรียน อยากใหอ้อก
ขอ้สอบง่ายๆ อยากมีการติว อยากใหมี้หนงัสือเรียนส าหรับคนท่ีไม่ไดจ้บมาทางน้ีโดยตรง อยากให้
มีกิจกรรมสนุกๆ ดว้ย แนะน าวธีิจ าสูตร และอยากใหท้ าแบบฝึกหดับ่อยๆ 

 

3. ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน
วชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 29 
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ตารางที ่29 ค่าร้อยละความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ ความเข้าใจในเนือ้หาทีเ่รียนวิชาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ความถี่ ร้อยละ 
1 เขา้ใจบา้งบางเร่ือง 43 40.95 
2 นอ้ยมาก 15 14.29 
3 ท่ีเรียนมาก็เขา้ใจแทบทุกเร่ือง แต่ออกจากห้องแลว้ลืม 10 9.52 
3 มากกวา่ท่ีมีอยูนิ่ดหน่ึง 10 9.52 
4 เน่ืองจากไม่เคยเรียนมาก่อน จึงพอเขา้ใจบา้ง แต่ยากมาก 8 7.62 
5 เขา้ใจตามครูผูส้อนบอก 7 6.67 
6 เขา้ใจระดบัปานกลางเพราะไม่เคยเรียนมา 6 5.71 
6 นอ้ยเพราะไม่ตั้งใจเรียนเลย 6 5.71 

รวม 105 100 
 จากตารางท่ี 29 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ือง
ระบบอนุภาค พบวา่นกัศึกษามีความเขา้จแตกต่างกนัดงัน้ี เขา้ใจบา้งบางเร่ืองมีจ านวน 43 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.95 รองลงมาคือเขา้ใจนอ้ยมากคิดเป็นร้อยละ 14.29 ท่ีเรียนมาก็เขา้ใจแทบทุกเร่ือง 
แต่ออกจากห้องแลว้ลืม เขา้ใจมากวา่ท่ีมีอยูนิ่ดหน่ึง เน่ืองจากไม่เคยเรียนมาก่อน จึงพอเขา้ใจบา้ง แต่
ยากมาก เขา้ใจตามครูผูส้อนบอก เขา้ใจระดบัปานกลางเพราะไม่เคยเรียนมา และเขา้ใจนอ้ยเพราะ
ไม่ตั้งใจเรียนเลย 
 
4. ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความยากของเน้ือหาท่ีเรียนวชิา
ฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 30 
 

ตารางที ่30 ค่าร้อยละความยากของความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์ 
เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ ความยากของเนือ้หาที่เรียน ความถี่ ร้อยละ 
1 ไม่ยากเหมาะสมแลว้กบัระดบับณัฑิต 52 49.52 
2 เหมาะสมแลว้ แต่สูตรเยอะมาก 11 10.48 
3 ยากเพราะไม่เคยเรียนมาก่อน 10 9.52 
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ตารางที ่30 ค่าร้อยละความยากง่ายของความคืดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์ 
เร่ืองระบบอนุภาค (ต่อ) 

ล าดับ ความยากของเนือ้หาที่เรียน ความถี่ ร้อยละ 
3 ค่อนขา้งยาก เพราะบางเร่ืองไม่ค่อยเขา้ใจ 10 9.52 
4 ยาก แต่สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 8 7.62 
5 ยากไม่มาก 7 6.67 
5 ปานกลาง 7 6.67 

รวม 105 100 
 จากตารางท่ี 30 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละความยากง่ายของความคืดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหา
ท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค นกัศึกษามีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัคือ ไม่ยากเหมาะสมแลว้
กบัระดบับณัฑิตมีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.52 รองลงมาคือ เหมาะสมแลว้ แต่สูตรเยอะมาก 
ยากเพราะไม่เคยเรียนมาก่อน ค่อนขา้งยาก เพราะบางเร่ืองไม่ค่อยเขา้ใจ ยาก แต่สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ยากไม่มาก และยากปานกลาง 
 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น
เก่ียวกบัความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 31 
 
ตารางที ่31 ค่าร้อยละขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเก่ียวกบัความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิา
ฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม ความถี่ ร้อยละ 
1 อยากใหส้อนชา้ๆ 15 14.29 
2 อยากใหมี้หนงัสือเรียน 12 11.43 
3 อยากใหมี้การติว 12 11.43 
4 อยากใหมี้แบบฝึกหดัขณะเรียนเยอะๆ 11 10.48 
4 อยากมีเวลาเรียนปรับพื้นฐานนานกวา่น้ี 11 10.48 

5 จดเยอะเกินไปอยากใหจ้ดนอ้ยลง 11 10.48 

5 ดีแลว้ 11 10.48 

5 อยากใหมี้เน้ือหามากกวา่น้ี เพราะท่ีอ่ืนเรียนหนกักวา่น้ี 11 10.48 

5 อ่านทบทวนทุกวนั 11 10.48 

รวม 105 100 
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 จากตารางท่ี 31 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุงคือ 
อยากใหส้อนชา้ๆ มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 รองลงมาคือ อยากใหมี้หนงัสือเรียน  
อยากใหมี้การติว อยากใหมี้แบบฝึกหดัขณะเรียนเยอะๆ อยากมีเวลาเรียนปรับพื้นฐานนานกวา่น้ี  
จดเยอะเกินไปอยากใหจ้ดนอ้ยลง ดีแลว้ อยากใหมี้เน้ือหามากกวา่น้ี เพราะท่ีอ่ืนเรียนหนกักวา่น้ี 
และอ่านทบทวนทุกวนั 
 
5. ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค  

 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 32 
 
ตารางที ่32 ค่าร้อยละของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ือง
ระบบอนุภาค 

ล าดับ ปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค ความถี่ ร้อยละ 
1 ไม่มีพื้นฐานเลย 14 13.33 
2 เพื่อนหลงัห้องคุยกนัเสียงดงัเรียนไม่ค่อยเขา้ใจ 13 12.38 
3 ไม่เขา้ใจ แลว้ไม่กลา้ถาม 11 10.48 
4 สูตรเยอะมาก 9 8.57 
4 อยากใหส้อนชา้ๆ 9 8.57 
5 การค านวณ 6 5.71 
6 อยากใหมี้หนงัสือเรียน 5 4.76 

7 ส่วนมากนัง่เล่นกบัเพื่อนจนไม่ค่อยไดเ้รียน หรือเรียนไม่รู้เร่ือง 5 4.76 

7 นกัศึกษาข้ีเกียจ ไม่ตั้งใจเรียน 5 4.76 

7 เขา้ใจยาก อยากใหอ้ธิบายซ ้ า 5 4.76 

7 ไม่มี 5 4.76 

7 ผูเ้รียนเยอะไป 5 4.76 
8 เป็นนกักีฬาเรียนไม่ค่อยรู้เร่ือง เพราะขาดเรียนบ่อย 4 3.81 
8 ตวัอยา่งนอ้ยมองไม่เห็นภาพ 4 3.81 

รวม 105 100 
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 จากตารางท่ี 32 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค พบวา่แต่ละคนมีปัญหาท่ีแตกต่างกนัคือ  
ไม่มีพื้นฐานเลยมีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 รองลงมาคือ เพื่อนหลงัหอ้งคุยกนัเสียงดงั
เรียนไม่ค่อยเขา้ใจ ไม่เขา้ใจ แลว้ไม่กลา้ถาม สูตรเยอะมาก อยากใหส้อนชา้ๆ การค านวณ อยากใหมี้
หนงัสือเรียน ส่วนมากนัง่เล่นกบัเพื่อนจนไม่ค่อยไดเ้รียน หรือเรียนไม่รู้เร่ือง นกัศึกษาข้ีเกียจ  
ไม่ตั้งใจเรียน เขา้ใจยาก อยากใหอ้ธิบายซ ้ า ไม่มี ผูเ้รียนเยอะไป เป็นนกักีฬาเรียนไม่ค่อยรู้เร่ือง 
เพราะขาดเรียนบ่อย และตวัอยา่งนอ้ยมองไม่เห็นภาพ 
 
6. การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการเตรียมการสอนของอาจารย์
ผูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 33 
 

ตารางที ่33 ค่าร้อยละของความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวิชาฟิสิกส์
เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ การเตรียมการสอนของอาจารย์ผู้สอน ความถี่ ร้อยละ 
1 อาจารยมี์ความเตรียมพร้อมในการสอนดีมาก  

เขา้ใจนกัศึกษาดี 
82 78.10 

2 อาจารยเ์ตรียมตวัมาดี สอนดี อธิบายเขา้ใจง่าย 9 8.57 
3 อาจารยมี์ความเตรียมพร้อมในการสอน และรับฟังค าถาม

จากนกัศึกษา 
7 6.67 

3 อาจารยมี์ความเตรียมพร้อมตลอดเวลา 7 6.67 
รวม 105 100 

 จากตารางท่ี 33 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เตรียมการสอนของอาจารยแ์ตกต่ากนัคือ อาจารยมี์ความเตรียมพร้อมในการสอนดีมาก  
เขา้ใจนกัศึกษามีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 78.10 รองลงมาคือ อาจารยเ์ตรียมตวัมาดี สอนดี  
อธิบายเขา้ใจง่าย อาจารยมี์ความเตรียมพร้อมในการสอน และรับฟังค าถามจากนกัศึกษา และ
อาจารยมี์ความเตรียมพร้อมตลอดเวลา 
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7. ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดัและ
ประเมินผลวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 34 
 

ตารางที ่34 ค่าร้อยละของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลวชิา
ฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 

ล าดับ ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล ความถี่ ร้อยละ 
1 การวดัและประเมินผลเหมาะสมดีแลว้ 79 75.24 
2 การวดัและประเมินผลเหมาะสมมาก อาจารยน่์ารักสอนดี

และเก่ง อธิบายเขา้ใจง่าย 
8 7.62 

3 ไม่เหมาะสม 6 5.71 
3 เหมาะสมแลว้ เพราะแบบประเมินอาจารยล์ะเอียดมาก 6 5.71 
3 อยากมีคะแนนเก็บเยอะๆ 6 5.71 

รวม 105 100 
 จากตารางท่ี 34 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
การวดัและประเมินผลวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เร่ืองท่ีนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 
การวดัและประเมินผลเหมาะสมดีแลว้มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 75.24 รองลงมาคือ การวดั
และประเมินผลเหมาะสมมาก อาจารยน่์ารักสอนดีและเก่ง อธิบายเขา้ใจง่าย ไม่เหมาะสม เหมาะสม
แลว้ เพราะแบบประเมินอาจารยล์ะเอียดมาก และอยากมีคะแนนเก็บเยอะๆ 
 
8. ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุง 

 การแสดงความคิดเห็นของขอ้ค าถามแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุงวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ยปรากฎผลดงัตารางท่ี 35 
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ตารางที ่35 ค่าร้อยละความขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การ
ปรับปรุง 
ล าดับ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา ความถี่ ร้อยละ 

1 อยากใหมี้เอกสารประกอบการเรียนท่ีละเอียดมากๆ 12 11.43 
2 ตั้งใจเรียนใหม้ากๆ 9 8.57 
2 อยากใหย้กตวัอยา่งเยอะกวา่น้ี 9 8.57 
3 อยากใหเ้พิ่มเน้ือหาใหเ้ยอะกวา่น้ี 8 7.62 
3 เหมาะสมแลว้ 8 7.62 
3 อยากใหมี้การติว 8 7.62 
4 อยากใหส้อนชา้ๆ 7 6.67 
5 ตอ้งขยนักวา่น้ี 6 5.71 
6 อยากใหมี้แหล่งคน้ควา้เพิ่มเติมเยอะกวา่น้ี 5 4.76 
6 อยากใหมี้เวลาเรียนเยอะกวา่น้ี 5 4.76 
7 เน้ือหาเยอะมาก อยากใหส้อนทีละเร่ือง 4 3.81 

7 อยากใหมี้คนเรียนนอ้ยลง 4 3.81 

7 อยากแยกเรียนเฉพาะสาขา เพราะต่างคณะคุยเสียงดงั 4 3.81 

7 อยากใหมี้ความเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีเรียน 4 3.81 

7 ยกตวัอยา่งเยอะๆ 4 3.81 

7 อยากใหข้อ้สอบง่าย 4 3.81 

7 ไม่มีอะไร 4 3.81 
รวม 105 100 

 จากตารางท่ี 35 คือผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละความขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการให้มีการปรับปรุง พบวา่ส่ิงท่ีนกัศึกษาอยากใหป้รับปรุงคือ อยากใหมี้
เอกสารประกอบการเรียนท่ีละเอียดมากๆ มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 รองลงมาคือ  
ตั้งใจเรียนใหม้ากๆ อยากใหย้กตวัอยา่งเยอะกวา่น้ี อยากใหเ้พิ่มเน้ือหาให้เยอะกวา่น้ี เหมาะสมแลว้ 
อยากใหมี้การติว อยากใหส้อนชา้ๆ ตอ้งขยนักวา่น้ี อยากใหมี้แหล่งคน้ควา้เพิ่มเติมเยอะกวา่น้ี  
อยากใหมี้เวลาเรียนเยอะกวา่น้ี เน้ือหาเยอะมาก อยากใหส้อนทีละเร่ือง อยากใหมี้คนเรียนนอ้ยลง 
อยากแยกเรียนเฉพาะสาขา เพราะต่างคณะคุยเสียงดงั อยากใหมี้ความเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีเรียน 
ยกตวัอยา่งเยอะๆ อยากใหข้อ้สอบง่าย และไม่มีอะไร 



 

 

บทที ่5  
สรุปและอภปิลายผลการวจิยั 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของวทิยาลยัราชพฤกษ์
ของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาฟิสิกส์ปีการศึกษา 2552 และ 2553 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวเิคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของเพศ คณะท่ีสังกดั ระดบัการศึกษา  
และสาเหตุท่ีเลือกเรียนคณะท่ีสังกดัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
105 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.50 เพศหญิงร้อยละ 50.50 โดยคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัคือคณะ
วทิยาศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีจบจากระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
(สายวทิย-์คณิต สายศิลป์-ค านวณ และสายศิลป์-ภาษา) ปวช. ปวส. และอ่ืนๆ (ประกอบดว้ย กศน. 
และวชิาชีพพยาบาล) สาเหตุท่ีเลือกเรียนคณะวทิยาศาสตร์และคณะสาธารณสุข สาเหตุหลกัๆ คือ  
มีความชอบ คิดวา่จบแลว้ไดง้านท่ีดีท า และมีความชอบและถนดั 
 2. จากผลวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูต้อบ
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดว้า่ นกัศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองระบบอนุภาค ความใส่ใจในการเรียน ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน ความยากของ
เน้ือหาท่ีเรียน การเตรียมการสอนและความพร้อมของอาจารย ์และความเหมาะสมของการวดัและ
ประเมินผล ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนพบวา่
นกัศกัษามีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
 3. จากผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นต่างๆ จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ นกัศึกษาท่ีจบจากทุกระดบัการศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกบัพื้น
ฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยุกตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์ ความใส่ใจการเรียน และความยากของเน้ือหา  
ในระดบัปานกลาง ส่วนความเขา้ใจในเน้ือหาพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ยกเวน้ระดบั ปวช. มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการเรียนพบวา่
นกัศึกษาท่ีจบจากทุกระดบัการศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ยกเวน้มธัยมศึกษาทีท่ี 6 
(สายวทิย-์คณิตและสายศิลป์-ภาษา) มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย ส าหรับการเตรียมสอนของ
อาจารย ์และดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่นกัศึกษาท่ีจบจากทุกระดบัการศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง ยกเวน้มธัยมศึกษาทีท่ี 6 (สายศิลป์-ภาษา) มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 4. จากผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นต่างๆ จ าแนกตาม
ความชอบวชิาฟิสิกส์ สามารถสรุปไดว้า่ นกัศึกษาทั้งชอบและไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจใน
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พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์ ความยากของเน้ือหา และการเตรียมสอนของ
อาจารย ์ระดบัปานกลาง ส่วนความใส่ใจการเรียนพบวา่นกัศึกษาท่ีมีความชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึง
พอใจในระดบัมากและนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ความเขา้ใจ
เน้ือหาพบวา่นกัศึกษาท่ีมีความชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง และนกัศึกษาท่ี
ไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย ปัญหาและอุปสรรค พบวา่ทั้งนกัศึกษาท่ีชอบและ
ไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย การวดัและประเมินผลพบวา่นกัศึกษาท่ีมี
ความชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึงพอใจในระดบัมาก และนกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง 
 5. จากผลการวเิคราะห์ค่าร้อยละของขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถสรุป
ไดว้า่ประเด็นหลกัๆ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการใหมี้การปรับปรุงคือ อยากใหอ้าจารยอ์ธิบาย
อยา่งชา้ๆ และยกตวัอยา่งมากข้ึน ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมคืออยากใหน้กัศึกษามีการปรับปรุงตวั
เร่ืองความพร้อมในการเรียน  
 6. จากการวเิคราะห์ค่าร้อยละของการสัมภาษณ์ในแต่ละดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้น
พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์ พบวา่เร่ืองท่ีนกัศึกษาน ามาใชม้ากท่ีสุด คือ แรง 
มวล งาน พลงังาน แก๊สในอุดมคติ พลศาสตร์ของไหล การเคล่ือนท่ี โมเมนตมั และบางกลุ่มไม่มี
พื้นฐานความรู้เลย ดา้นความเขา้ใจดา้นพื้นฐานความรู้เดิมพบวา่ส่วนมากมีความเขา้ใจในบางเร่ือง 
และมีบางกลุ่มไม่มัน่ใจวา่เขา้ใจหรือไม่ 2) ดา้นความใส่ใจในการเรียนพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
การเตรียมตวัในการเรียน มีการซกัถามเม่ือสงสัย มีการทบทวนหลงัเรียน และบางกลุ่มไม่มีการ
เตรียมตวัอะไรเลย ดา้นขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมคืออยากใหอ้าจารยส์อนชา้ๆ อยากมี
หนงัสือเรียนมากๆ และอยากใหข้อ้สอบง่ายๆ 3) ดา้นความเขา้ใจในเน้ือหาพบวา่ส่วนใหญ่เขา้ใจ
บางเร่ือง บางกลุ่มเขา้ใจนอ้ย และบางกลุ่มเขา้ใจทุกเร่ืองแต่ออกจากหอ้งแลว้ลืม 4) ความยากของ
เน้ือหาพบวา่ นกัศึกษามีความเห็นวา่เน้ือหาไม่ยาก เหมาะสมแลว้กบัระดบับณัฑิตแลว้ แต่สูตรมาก
ไป และบางกลุ่มมีความเห็นวา่ยากเพราะไม่เคยเรียนมาก่อน ดา้นขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น
พบวา่อยากใหอ้าจารยส์อนชา้ๆ อยากใหมี้หนงัสือเรียนมากกวา่น้ี และอยากใหมี้การติว 5) ดา้น
ปัญหาและอุปสรรคพบวา่นกัศึกษาไม่มีพื้นฐานเลย นัง่ดา้นหลงันกัศึกษาคุยกนัท าใหเ้รียนไม่รู้เร่ือง 
และไม่กลา้ถาม 6) ดา้นการเตรียมสอนพบวา่อาจารยเ์ตรียมความพร้อมในการสอนดีมาก และเขา้ใจ
นกัศึกษาดี 7) ดา้นการวดัและประเมินผลพบวา่การวดัและประเมินผลเหมาะสมดีแลว้ 8) 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหาคืออยากใหมี้เอกสารประกอบการเรียนท่ีละเอียดมากข้ึน 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบ
อนุภาคในระดบัอุดมศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษ์ ตามความตอ้งการของนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 1. ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนคณะวทิยาศาสตร์วทิยาลยัราชพฤกษจ์บมาจากหลากหลายระดบั
การศึกษา ดงันั้นการท่ีนกัศึกษาเรียนในสาขาเดียวกนั แต่ความรู้พื้นฐานไม่มีความใกลเ้คียงกนัจะท า
ใหก้ารเรียนการสอนขบัเคล่ือนไปไดย้ากและชา้ โดยเฉพาะวชิาฟิสิกส์เป็นวชิาท่ียากนกัศึกษาบาง
คนไม่เคยเรียนมาเลย ส่ิงท่ีนกัศึกษาเองตอ้งแกไ้ขคือตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหม้าก และส่ิงท่ี
อาจารยผ์ูส้อนตอ้งปฏิบติัคือตอ้งหาเทคนิคท่ีดีมาใชใ้นการส่ือการสอน เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีมีความรู้
ต่างระดบักนัขบัเคล่ือนการเรียนไปไดพ้ร้อมกนั เช่นเดียวกบั  
อรศรี รักษาศรี (2551) กล่าวไวว้า่ไม่มีใครสามารถบอกเทคนิคท่ีดีท่ีสุดไดว้า่วธีิไหนดีท่ีสุด แต่วธีิท่ี
ท าใหผู้เ้รียนสนุกและมีความตั้งใจเรียนคือวธีิท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูส้อน 
 2. จากผลวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูต้อบ
แบบสอบถาม จะเห็นวา่นกัศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการเรียนระดบันอ้ย ส่วนในดา้นอ่ืนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ดงันั้นจึงไม่สามารถแยกแยะ
เหตุผลของแต่ละดา้นออกมาใหเ้ห็นไดเ้ด่นชดั จึงไม่สามารถบอกไดว้า่ ตวันึกศึกษาเองมีพื้นฐาน
มากนอ้ยแค่ไหน มีความเขา้ใจมากหรือนอ้ยเพราะไม่รู้วา่ส่ิงท่ีเขา้ใจถูกหรือเปล่า เพราะในหอ้งเรียน
ไม่กลา้ถามอายเพื่อน จึงท าใหเ้พื่อนบางกลุ่มท่ีเขา้ใจสามารถคิดวเิคราะห์ และสามารถเรียนรู้ใน
เน้ือหาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกวา่ ปัญหาเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้เดิมท่ีจะน ามาต่อยอดในระดบัอุดมศึกษา
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด นอกจากน้ีในหอ้งเรียนวชิาฟิสิกส์จ านวนนกัศึกษาก็เยอะ จึงเป็นส่ิงท่ีล าบาก
ส าหรับการท่ีอาจารยผ์ูส้อนจะเดินมาอธิบายเป็นรายบุคคลไดค้รบทุกคน เช่นเดียวกบั  
วชิิต  สุรัตน์เรืองชยั และคณะ (2549) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนของ
คณาจารยม์หาวทิยาลยับูรพา พบวา่พื้นฐานไม่ดี อุปกรณ์การสอนประจ าห้องเรียนไม่เพียงพอ 
จ านวนนิสิตในชั้นเรียนมากเกินไป ท าใหก้ารวดัและประเมินผลท าไดย้าก 
 3. จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นต่างๆ จ าแนกตามระดบั
การศึกษา จะเห็นวา่ส่วนมากมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง แต่ท่ีแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัคือ 
นกัศึกษาท่ีจบจากระดบั ปวช. มีความเขา้ใจในเน้ือหานอ้ย เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีจบระดบั ปวช.  
นั้นไม่ไดเ้รียนวชิาฟิสิกส์มาก่อน และพื้นฐานการค านวณยงันอ้ย จึงท าใหน้กัศึกษาท่ีจบระดบั ปวช. 
มีความเขา้ในเน้ือหานอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีจบจากระดบัอ่ืน ถา้เป็นไปไดค้วรจดัให้นกัศึกษาท่ีไม่
พื้นฐานวชิาฟิสิกส์แยกกลุ่มเรียนต่างหากจะท าใหก้ารศึกษามีคุณภาพมากข้ึน เช่นเดียวกบัค าตอบท่ี
ไดก้ารสัมภาษณ์นกัศึกษา เห็นไดช้ดัวา่นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานมาใชเ้พียงบางเร่ือง และท่ีเคยเรียน
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มานั้นยงัไม่เขา้ จึงท าใหน้ าเน้ือหามาประยกุตใ์ชไ้ดไ้ม่ดี ซ่ึงนกัศึกษาท่ีจบจากมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
พบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนเพียงเล็กนอ้ย เพราะนกัศึกษากลุ่มน้ีมีพื้นฐานมา
มากกวา่นกัศึกษาท่ีเรียนจบมาจากสายอาชีพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนสั อินทร์รุ่ง (2531)  
ซ่ึงพบวา่เน้ือวชิาฟิสิกส์ประยกุตไ์ม่เหมาะสมส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา และ ชาญวทิย ์ ค  าเจริญ (2550) ยงัพบวา่นกัศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐาน
เร่ืองเวกเตอร์ ท าใหมี้ปัญหาเก่ียวกบัการค านวณทางเวกเตอร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขียนแสดง
เวกเตอร์ในสามมิติ ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถเช่ือมโยงและถ่ายโอนความรู้ทางเวกเตอร์มาใชใ้นการแก้
โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ได ้เช่นเดียวกบัพรรณี เท่ียงธรรม (2551) ท่ีกล่าววา่ถา้นกัเรียนมีความเขา้ใจ 
หรือมีความรู้พื้นฐานของปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์และสเกลาร์ นกัเรียนจะมีความเขา้ใจในเน้ือหา
ฟิสิกส์ไดดี้ จะเห็นไดว้า่ผูเ้รียนจะสามารถเขา้ถึงเน้ือหาของวชิาฟิสิกส์ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
 4. จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นต่างๆ จ าแนกตาม
ความชอบวชิาฟิสิกส์ จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์จะมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ 
มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ โดยธรรมชาติส่ิงไหนท่ีชอบก็จะใหค้วามสนใจและใส่ใจดี 
แต่ถา้ส่ิงไหนไม่ชอบก็จะไม่ใหค้วามสนใจและใส่ใจ จึงจะเห็นไดว้า่นกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์จะ
ใหค้วามใส่ใจและสนใจเรียนวชิาฟิสิกส์มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์ ตลอดทั้งใหค้วาม
ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ในหอ้งเรียนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน กลุ่มนกัศึกษาท่ีชอบวชิาฟิสิกส์
จึงสามารถขบัเคล่ือนการเรียนไปไดเ้ร็วกวา่กลุ่มท่ีไม่ชอบ ในขณะเดียวกนักลุ่มท่ีไม่ชอบวชิาฟิสิกส์
ก็ฟังไม่ทนัและเขา้ใจชา้กวา่ 
 5. ส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การแกไ้ขคืออยากใหอ้ธิบายชา้กกวา่น้ีชา้ๆ และยกตวัอยา่ง
มากข้ึน ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนตอ้งปรับปรุงการอธิยใหช้า้ลงและตอ้งใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนกวา่เดิม 
 6. จากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ จะเห็นวา่นกัศึกษามีพื้นฐานนอ้ยมาก มีความเขา้ใจ
บา้งไม่เขา้ใจบา้ง เม่ือน าความรู้มาประยกุตใ์ชต่้อในระดบัอุดมศึกษาจึงท าใหไ้ม่ต่อเน่ือง นกัศึกษาจึง
ตอ้งการให้อาจารยผ์ูส้อนมีเวลาในการปรับพื้นฐานใหม้ากกวา่น้ี และอยากใหมี้การติวก่อนสอบ 
ถึงแมว้า่อาจารยจ์ะเตรียสอนมาดีและเขา้ใจในตวันกัศึกษาดีก็ตาม นกัศึกษาจึงตอ้งการใหอ้าจารย์
เขียนต าราเรียนส าหรับวชิาฟิสิกส์ส าหรับวทิยาลยัราชพฤกษข้ึ์นมาใหม่ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์นั้นสอดคลอ้งกบัการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ปัญหาท่ีพบเหมือนกนั ส่ิงท่ีตอ้งการให้
อาจารยป์รับปรุงก็เหมือนกนั  
  



82 
 

 

 ทั้งหมดส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีปัญหาหลกัๆ ท่ีเกิดข้ึนคือ นกัศึกษาท่ีจบมาจากหลากหลาย
ระดบัการศึกษา และท าใหน้กัศึกษามีพื้นฐานทางความรู้เดิมไม่เท่ากนัและนอ้ยมาก จึงท าใหน้ ามา
ประยกุตใ์นการเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาไดไ้ม่ดี ดงันั้นนกัศึกษาจึงตอ้งการใหมี้เวลาในการสอน
ปรับพื้นฐานใหม้ากกวา่เดิม อยากใหมี้การติวก่อนสอบ และอยากใหมี้ต าราส าหรับวชิาฟิสิกส์ของ
วทิยาลยัพฤกษ ์
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. นกัศึกษาตอ้งศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียววชิาฟิสิกส์มาก่อน จากนั้นสามารถน าความรู้ท่ีมี
มาต่อยอดในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคในระดบัอุดมศึกษาอยา่งเขา้ใจ 
 2. นกัศึกษาควรฝึกแกโ้จทยปั์ญหาใหห้ลากหลายรูปแบบเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียน
วชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคในระดบัอุดมศึกษาไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน 
 3. ในขณะท่ีเรียนไม่เขา้ใจควรถามอาจารยผ์ูส้อนทนัที หลงัจากเรียนควรอ่าน และท า
แบบฝึกหดัเพิ่มเติม 
 4. นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้รียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย-์คณิต มาควรปรับปรุงตวัในการเรียน 
ใหม้าก ควรปรับพื้นฐานวชิาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
 5. นกัศึกษาท่ีไม่ชอบและไม่ถนดัวชิาฟิสิกส์ควรปรับพื้นฐานความรู้ของตวัเองใหท้นัหรือ
ใกลเ้คียงกบัเพื่อนในชั้นเรียน 
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แบบสอบถามงานวจัิย 
เร่ือง 

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
ระดบัอุดมศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษ ์

 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการศึกษาปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการเรียนการ
สอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษาของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ท่านเป็นนกัศึกษาผูห้น่ึง
ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองน้ี จึงขอท าร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด และผลท่ีได้
จะน าไปพฒันาแนวทางการเรียนการสอนรายวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษาต่อไป  
 ซ่ึงผูว้ิจ ัยหวงัอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอบพระคุณล่วงหน้า ณ 
โอกาสน้ี 
 
แบบสอบถามมีทั้งหมด  หนา้ แบ่งออกเป็น 10 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา 
 ตอนท่ี 3 ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 4 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 5 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 6 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 7 การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ตอนท่ี 8 ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล 
 ตอนท่ี 9 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุง 
 ตอนท่ี 10 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของนกัศึกษา 
 
 
 
 
  

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้
เพือ่ผู้จัดท าจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
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ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนิสิตนกัศึกษา เพียง 
1 ขอ้ 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  
 1. เพศ 
   1. ชาย     2. หญิง 
 2. คณะท่ีสังกดั 
   1. วทิยาศาสตร์     2. สาธารณสุข  
 3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   1. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายวทิย-์คณิต)  2. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายศิลป์-
ค านวณ) 
   3. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายศิลป์-ภาษา)   4. ปวช. 
   5. ปวส.     6. อ่ืนๆ 
……………………………………. 
 4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกสาขาท่ีเรียนอยูต่อนน้ี 
   1. ชอบ      2. ถนดั 
   3. ชอบและถนดั     4. ตามใจพอ่แม่ 
   5. ตามเพื่อน     6. ครูแนะน า 
   7. จบแลว้ท าอาชีพท่ีดี    8. เท ่ดูดี 
   9. เขา้ใจผดิคิดวา่เรียนง่าย   10. ทา้ทาย 
   11. อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………… 
 5. ท่านคิดวา่ท่านชอบเรียนวิชาฟิสิกส์หรือไม่ 
   1. ชอบ     1. ไม่ชอบ 
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ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ใน  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนิสิตนกัศึกษามากท่ีสุด 
 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มาก 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง นอ้ย 
 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 
ตอนที่ 2 พื้นฐานความรู้เดิมของนิสิตนกัศึกษาท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา โปรดพิจารณาวา่ก่อนเรียนวชิาน้ีท่านรู้เร่ืองต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

ล าดับ
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ระบบอนุภาค      
2 โมเมนตมั      
3 โมเมนตมัเชิงมุม      
4 โมเมนตมัเชิงเส้น      
5 แรง      
6 มวล      
7 ความเร็ว      
8 ทอร์ค      
9 พลงังานจลน์      

10 พลงังานศกัย ์      
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ตอนที ่3 ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
ดงัน้ี 

ล าดับ
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที ่1 ก่อนเรียน      
1 ท าความรู้จกัเก่ียวกบัเน้ือหาก่อนเรียน      
2 อ่านหนงัสือเตรียมเรียนในเน้ือหาท่ีจะเรียน      
3 ทดลองท าแบบฝึกหดั      

ด้านที ่2 ขณะเรียน      
1 มีความสนใจในการเรียน      
2 คุยกบัเพื่อนเวลาเรียน      
3 ถามอาจารยท์นัทีเม่ือเจอขอ้สงสัย      
4 ถามเพื่อนเม่ือสงสัยในงานท่ีอาจารยม์อบหมาย      
5 ท างานท่ีอาจารยม์อบหมายทุคร้ัง      

ด้านที ่2 หลงัเรียน      
1 อ่านหนงัสือประกอบในเน้ือหาท่ีเรียน      
2 พบขอ้สงสัยถามอาจารยท์นัที      
3 ถามเพื่อนเม่ือสงสัยในงานท่ีอาจารยม์อบหมาย      
4 ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติมเม่ือเรียนเร่ืองนั้นๆ จบ      
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ตอนที ่4 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา ท่านประเมินตวั
ท่านเองวา่เขา้ใจเร่ืองต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

ล าดับ
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของระบบอนุภาค      

2 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแรงภายนอกและแรงภายในของระบบ
อนุภาค 

     

3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศูนยก์ลางมวล      

4 
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือมีแรง
ภายนอกมากระท า 

     

5 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล      

6 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมวลลดทอน      

7 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค      
 
ตอนที ่5 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา ท่านคิดวา่
เน้ือหาต่อไปน้ีมีความยากง่ายเพียงใด 

ล าดับ
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 เร่ืองแรงภายนอกและแรงภายในของระบบอนุภาค      
2 เร่ืองศูนยก์ลางมวล      
3 เร่ืองการเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือมีแรงภายนอกมากระท า      
4 เร่ืองความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล      
5 เร่ืองมวลลดทอน      
6 เร่ืองโมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค      
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ตอนที ่6 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา  
ประกอบ 2 ดา้น ดงัน้ี 

ล าดับ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที ่1 อาจารยผ์ูส้อน      
1 ไม่มีความพร้อมก่อนเขา้หอ้ง      
2 ไม่เตรียมสอน      
3 อธิบายอยา่งเดียวไม่มียกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพ      
4 ไม่สนใจนิสิตนกัศึกษา      
5 ไม่ตอบค าถาม      
6 ไม่สนใจคนท่ีไม่รู้เร่ือง      
7 พดูเร็ว      
8 พดูชา้      
9 เวลานอ้ย      

10 จูจ้ี้       
11 ออกนอกเร่ืองเสมอ      

ด้านที ่2 นกัศึกษา      
1 ข้ีเกียจ       
2 เบ่ือ      
3 ปัญหาครอบครัว      
4 ปัญหาเร่ืองความรัก      
5 เพื่อนรังเกียจ       
6 ทะเลาะกบัเพื่อน      
7 ความรู้พื้นฐาน      
8 แข่งกนัเรียน      
9 เน้ือหาท่ีเรียน      

10 ส่ิงแวดลอ้มของการศึกษา      
11 การเดินทางไม่สะดวก      
12 อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม      
13 บรรยากาศของสถานศึกษา      
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ตอนที ่7 การเตรียมการสอน/ ความพร้อมของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค
ระดบัอุดมศึกษา  

ล าดับ
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองความหมายของระบบอนุภาค      
2 การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองแรงภายนอกและแรงภายในของ

ระบบอนุภาค 
     

3 การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองศูนยก์ลางมวล      
4 การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองการเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลเม่ือ

มีแรงภายนอกมากระท า 
     

5 การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองความเร็วของจุดศูนยก์ลางมวล      
6 การส่ือสารในเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองมวลลดทอน      
7 การส่ือสารโมเมนตมัเชิงมุมของระบบอนุภาค      

 
ตอนที ่8 ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล 

ล าดับ
ที่ 

ข้อความ 
ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ความรู้และทกัษะของนิสิตนกัศกึษาในการท าข้อสอบแบบปรนยั 

และแบบอตันยั 
     

2 ความรู้และทกัษะของอาจารย์ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพ่ือ
วดัการพฒันาด้านความรู้ 

     

3 ความยากของเน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล      
4 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาท่ีวดัและประเมินผล      
5 ความสม ่าเสมอในการวดัและประเมิณผลอยา่งต่อเน่ือง      
6 รูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมิณผล      
7 ความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล      
8 ความพึงพอใจในการวดัและประเมิณผล      
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ตอนที ่9 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุง 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 10 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคของนกัศึกษา 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………..…………………………… 

-- ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้-- 
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แบบสัมภาษณ์งานวจัิย 
เร่ือง 

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
ระดบัอุดมศึกษาของวทิยาลยัราชพฤกษ ์

ตอนที่ 1 พื้นฐานความรู้เดิมท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคระดบัอุดมศึกษา 
 1. 1 ความรู้ท่ีเคยเรียนมานั้น มีเร่ืองอะไรท่ีคิดวา่น ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนวชิาฟิสิกส์
เร่ืองระบบอนุภาคไดบ้า้ง  
 1.2 ความรู้ท่ีเคยเรียนมานั้น นกัศึกษาคิดวา่เขา้ใจหรือไม่ และเขา้ถูกหรือผดิ  
 1. 3 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนที ่2 ความใส่ใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 2.1 ก่อนเรียนเตรียมตวัอยา่งไร ขณะเรียนปฏิบติัตวัอยา่งไร และหลงัเรียนปฏิบติัตวัอยา่งไร 
 2.2 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนที ่3 ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 นกัศึกษาคิดวา่มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาคอยา่งไร 
และมากนอ้ยแค่ไหน 
ตอนที ่4 ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 4.1 นกัศึกษาคิดวา่เรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค เน้ือหาท่ีเรียน ความยากง่ายแค่ไหน 
และมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาเรียนในระดบับณัฑิตมากเพียงใด 
 4.2 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนที ่5 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนกัศึกษาในคร้ังน้ีมีอะไรบา้ง อธิบายอยา่งละเอียด 
ตอนที ่6 การเตรียมการสอนของอาจารยผ์ูส้อนวชิาฟิสิกส์เร่ืองระบบอนุภาค 
 นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมในการสอนของอาจารยผ์ูส้อน อยา่งไร
บา้ง 
ตอนที ่7 ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผล 
 นกัศึกษาคิดวา่การวดัและประเมินผลของของอาจารยผ์ูส้อน เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 
ตอนที ่8 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุง 
 นกัศึกษาตอ้งการใหมี้การปรับปรุง และแกไ้ข อะไรบา้งในการเรียนวชิาฟิสิกส์ทัว่ไปเร่ืองน้ี 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ  นางสาวอมรรัตน์ ค าบุญ 
  Miss Amonrat Khambun 
วุฒิการศึกษา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวทิยาลยับูรพา 
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าหมวดศึกษาทัว่ไป  
สถานทีท่ างาน วทิยาลยัราชพฤกษ ์
ประสบการการวจัิย 
 วทิยานิพนธ์เร่ือง ผลของความต่างศกัยไ์บแอสต่อโครงสร้างของฟิลม์บางไททาเนียมได
ออกไซดท่ี์เคลือบดว้ยวธีิรีแอคทีฟ สปัตเตอริง ท่ีมีผลต่อการเกิดอปาไทท ์เสนอต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2551 
ประวตัิการรับทุน 
 ไดรั้บทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวทิยานิพนธ์ของมหาวทิยาลยับูรพา 
ผลงานวจัิยทีพ่มิพ์เผยแพร่ 
  น าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 9 วนัท่ี 14-15 มีนาคม 2551 ท่ี
มหาวทิยาลยับูรพา เร่ืองผลของความต่างศกัยไ์บแอสต่อโครงสร้งของฟิลม์ไททาเนียมไดออกไซดท่ี์
เตรียมดว้ย รีแอคทีฟ อนับาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเอตริง 
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