
ชื่องานวิจัย ผลการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน  ( smart phone ) ร่วมกับ       
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒  รหัส     
ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
  

ชื่อผู้วิจัย         นายนพดล  วรรณารุณ 
ปีการศึกษา     ๒๕๖๓ 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒  ของนักเรียนในช่วงการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงในการระบาดรอบ ๒ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ที่บ้านของตนเองในช่วงเวลาดังกล่าว และแม้ปัจจุบันปัญหา
การระบาดจะคลี่คลายไปแล้วแต่ก็ยังไม่อาจไว้วางใจได้ว่าจะมีการระบาดอีกหรือไม่  

    ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นภาระกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการการ
เรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดยมุ่งให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่จ ากัดอยู่แต่เพียงการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นหลัก   เท่านั้น  
ให้เปลี่ยนเป็นสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางตามขีดความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล ครูผู้สอนจึงควรให้ความสนใจในเรื่องสื่ออุปกรณ์และเทคนิคการสอนที่
เหมาะสมควบคู่กันไปกับการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา      ซ่ึงต้องค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้ เ รียน     ความสนใจในกา รเรียนรู้   ระดับความยากง่า ยความเหมาะสมกับวั ย  
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมของนักเรียน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
          ๑. เพ่ือศึกษาผลการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  
ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส 
ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
   

๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart 
phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน  
วังโพรงพิทยาคม  

๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้การ ใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่าน
สมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อออนไลน์  (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) 
ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์  ๒     
รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรง
พิทยาคม มีร้อยละความก้าวหน้ามากกว่า ๓๐ 

๒.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน         
( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
    การศึกษาผลการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  
ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส 
ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
       ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ จ านวน ๑๓ คน ภาคเรียนที่ ๒          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ต้ังแต่
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ จ านวน ๑๓ คน ภาคเรียนที่ ๒      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ต้ังแต่
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต้นคือการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับ
การจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส        
ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

ตัวแปรตาม  
๑. ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone ) 

ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส 
ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
มีร้อยละความก้าวหน้ามากกว่า ๓๐  

๒.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้การใช้สื่ อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน          
( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

สื่อออนไลน์  หมายถึง เว๊ปไซต์ที่สร้างโดยโปรแกรมกูเก้ิลไซต์ (google form)          
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ 
รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนเทียบกับแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัย
เป็นผู้สร้างขึ้น 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. การมีสื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )     ที่ใช้ร่วมกับการ
จัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน รายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โ รงเรียนวังโพรงพิทยาคม มีร้อยละ
ความก้าวหน้ามากกว่า ๓๐  

๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart 
phone ) ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางกา รเรียนของนักเรียนในรายวิชา    
ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน   
วังโพรงพิทยาคม  อยู่ในระดับมาก 

 
 



     บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

“Smart phone กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  
           การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ก็คือโลกแห่งการเรียนรู้ของยุคโลกาภิวัฒน์  กล่าวคือเทคโนโลยี
ต่างๆได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน และที่ส าคัญเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก   ท าให้รูปแบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ ท าให้การเรียนการสอนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการน าสื่อ
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงนับว่าเป็นวิธีการสร้างความรู้ความสามารถ และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          "สมาร์ทโฟน" สื่อกลางในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" 
          การเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆนั้น จะถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดรูปแบบการศึกษาใหม่ๆด้วยการ
น าเอาสมาร์ทโฟนมาเป็นตัวช่วยของคุณครู และนักเรียนได้ ดังต่อไปนี้ 
          "ตัวช่วยของผู้สอน" 
                  * ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลเรื่องที่ เรียนผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                     บนเครื่องสมาร์ทโฟนของผู้เรียนเอง 
                  * ครูผู้สอนใช้สมาร์ทโฟนของตนมาเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน  ตัวอย่างเช่นการ
เปิดคลิปวิดีโอ  บทเพลง หรือรูปภาพ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน โดยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับ
คอมพิวเตอร์และส่งต่อสื่อการเรียนการสอนไปยังโปรเจ๊คเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับสื่ออย่างทั่วถึง 
                  * ครูผู้สอนสามารถ ศึกษาหาความรู้ที่จ ะมาสอนนั กเรียนได้  โดยศึกษาผ่านทา ง
แอปพลิเคชั่นเสริม ซ่ึงในปัจจุบันนั้น แอปพลิเคชั่นทางการศึกษาบนสมาร์ทโฟนนั้นได้รับการรองรับแล้ว
ว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้อง 
      
        “ตัวช่วยของผู้เรียน" 
                  * ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกโรงเรียนซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา โดยการค้นหา
ข้อมูลเนื้อหาที่เรียนด้วยตนเอง 
                 * ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทางการศึกษาเพ่ือศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมด้วย
ตนเองได้ เช่น Dictionary , Tenseในภาษาอังกฤษ , สูตรทางคณิตศาสตร์ , รวมถึงเกมส์ต่างๆที่ส่งเสริม
ทักษะทางการเรียนรู้ เป็นต้น (PLAI..STORY, 2555: ออนไลน์) 
  

 
 
 
 

 



 
     บทท่ี 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

         ๑. ขั้นเตรียมการ 
         ๑) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนรู้  นัก เรียนใน รายวิชาในรายวิช า ฟิสิกส์ ๒         
รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒) ศึกษาแนวทางการสร้างสื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน     
( smart phone ) ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  
               ๓) จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่  

- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ ๕ ระดับ จ านวน ๕ ข้อ ปลายปิด 

               ๔) ก าหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนวิธีการสอนดังกล่างลงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
      ๒. ขั้นด าเนินการ 

๑) ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามก าหนด  
๒) การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบทดสอบก่อน-หลัง 

เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนและแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากสูตร 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
 

สูตรค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 

สูตรค่าร้อยละความก้าวหน้า 



 
 

เม่ือ   X๑ แทน  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
X๒ แทน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
n แทน  คะแนนเต็ม 

 
หมายเหตุ  การหาร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ก่อนเรียน - หลังเรียนโดย
การใช้สูตรดังนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2547 : 78)  เกณฑ์ที่น่าพึงพอใจคือต้ังแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิจัย 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของระดับการปฏิบัติพฤติกรรมความต้งัใจเรียนและพฤติกรรม 

การศึกษาคน้ควา้กา หนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 ช่วงแต่ละช่วงมีความหมายเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด,2535:100) 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 

      ๑.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของการใช้ ส่ือออนไลน์ (google form) 
ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนให้มีร้อยละความก้าวหน้ามากกว่า ๓๐ แสดงผลดังน้ี 
 
ตารางที่ ๑ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการหาร้อยละความก้าวหน้าของการใช้สื่อออนไลน์ (google 
form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้มีร้อยละความก้าวหน้ามากกว่า ๓๐  
จากการทดลองใช้กับนักเรียนรายบุคคล 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ความก้าหวน้า 

คะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน 

๑๐ ๑.๙๒  
 

๔๗.๗๕ 
คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 
๑๐ ๖.๖๗ 

 

 
จากตารางที่ ๑ ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ ๑.๙๒ และค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ

หลังเรียนเท่ากับ ๖.๖๗ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๕ โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ ๓๐ 
 
 
 



๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้การใช้ ส่ือออนไลน์ (google 
form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ภาค
เรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ตารางที่  ๒ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ๒                   รหัส  ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

รายการประเมิน  
 

S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
๑.ความน่าสนใจของสื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เทียบกับสื่อ
ออฟไลน์ เช่น กระดาษ 

๓.๗๓ ๐.๘๘ มาก 

๒.ความสะดวกในการใช้สื่้อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เทียบ
กับสื่อออฟไลน์ เช่น กระดาษ 

๔.๓๘ ๑.๑๔ มาก 

๓.ความเหมาะสมในการใช้สื่้อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เทียบ
กับสื่อออฟไลน์ เช่น กระดาษ 

๓.๘๘ ๐.๖๙ มาก 

๔.ความเข้าใจในเนื้อหาของการใช้สื่้อออนไลน์ผ่านสมาร์ท
โฟน เทียบกับสื่อออฟไลน์ เช่น กระดาษ 

๔.๐๐ ๑.๑๕ มาก 

๕.ความต้องการให้ใช้สื่้อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เทียบกับ
สื่อออฟไลน์ เช่น กระดาษ 

๔.๕๓ ๑.๒๕ มากที่สุด 

รวม ๔.๑๐ ๑.๐๑ มาก 
 
จากตารางที่ ๒ พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่าน
สมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = ๔.๑๐  S.D. = ๑.๐๑ )  
 รายการประเมินที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความต้องการให้ใช้สื่้อออนไลน์ผ่าน

สมาร์ทโฟน เทียบกับสื่อออฟไลน์ เช่น กระดาษ  (  = ๔.๕๓, S.D. = ๑.๒๕ )  รองลงมา คือ        

ความสะดวกในการใช้สื่้อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เทียบกับสื่อออฟไลน์ เช่น กระดาษ (    = ๔.๓๘ ,       
S.D. = ๑.๑๔ ) และรายการประเมินที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมในการใช้สื่ อ

ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เทียบกับสื่อออฟไลน์ เช่น กระดาษ    (   = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๖๙ )  
 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๔/๑ ภา คเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวั งโพร งพิทยาคม ร้อยละ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า  ๓ ๘ .๗ ๐  โ ด ย สู ง ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด  คื อ  ร้ อ ย ล ะ  ๓ ๐ 
 ๒.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน          
( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   (  = ๔.๑๐  S.D. = ๑.๐๑ ) 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
           ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มีร้อยละความก้าหว
น้า ๓๘.๗๐ โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ ๓๐ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การใช้สื่อ
ออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่ มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน 
( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart 
phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา
ฟิสิกส์ ๒ รหั ส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปี การ ศึกษา ๒๕๖๓       
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการใช้กระบวนการการใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart 
phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ 
๒ รหั ส  ว ๓๑๒๐๒ ร ะดับชั้ น มัธ ยมศึกษา ปี ที่  ๔/๑ ภา คเรี ยนที่  ๒ ปี ก า ร ศึ กษา  ๒๕๖ ๓                       
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไปดังนี้ 
 
 



 ๑.ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
   ๑.๑ การน ากระบวนการการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart 
phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ 
๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ควรจัดให้เหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้และวัยของนักเรียนตลอด 
   ๑.๒ ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการการใช้การใช้สื่อออนไลน์ (google form) 
ผ่านสมาร์ทโฟน ( smart phone )  ร่วมกับการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในรายวิชา ฟิสิกส์ ๒ รหัส ว๓๑๒๐๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๒           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ซ่ึงครูผู้สอนสามารถปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 ๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษา 
    ครูอาจบันทึกคลิปวีดีโอแนะน าเพ่ือชี้แจงการใช้สื่อแทนการเขียนเป็นตัวหนังสือเพราะ
นักเรียนอาจจะข้ามขั้นตอนการด าเนินการได้เนื่องจากไปศึกษารายละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน 
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