
652 
 

การพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก 
Developing of Skills on Drawing Diagrams of Forces Acting on Objects with 

Magnetic Boards 
 

ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล1 
Supawat Wisitsirikun1 

 
1อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 2) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อวิชาฟิสิกส์ แหล่งข้อมูลประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 22 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกระดานแม่เหล็กส าหรับการ
เรียนการสอน เ ร่ืองการเขียนแผนภาพของแรง แบบทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ และ
แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุหลังเรียนด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะ / ทักษะการเขียนแผนภาพ / กระดานแม่เหล็ก 
 

Abstract 
This action research aims to 1 )  the skills drawing force diagrams on objects before and 

after studying and, 2) study student’s attitude toward Physics. The sample was used by purposive 
sampling consisted of 2 2  undergraduate General Science students, faculty of Education, KPRU in 
the first semester: 2 0 1 7  academic year. Research tools included the magnetic board for teaching 
the drawing of the force diagram, a test of drawing force diagram on object and the student's 
attitude toward Physics.  

The study found that 1) the comparison skills of drawing diagrams of force after studying 
with magnetic boards higher than before studying with statistical significance at .0 5  and 2 )  the 
student’s attitude toward Physics was at a moderate. 
Keywords: skill development / skills of drawing diagram / magnetic board 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของ
ทุกคนท้ังในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพ่ือใช้อ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมาก
ท่ีจะให้การศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนอย่างไม่หยุดย้ัง วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ัง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน ตลอดจนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ และท่ีส าคัญย่ิงคือความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
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เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมคีวามสุข (รัตนาภณ์ ริยะป่า, 
2550, หน้า 1) 
 วิชาฟิสิกส์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวม ท้ังเป็นวิชาท่ีใช้ตรรกศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ (มนต์ชัย สิทธิจันทร์, 2547, หน้า 1) ท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียน
เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หลักการ กฎ และทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานของวิชาฟิสิกส์ สามารถน าหลักการทาง
ฟิสิกส์ไปแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แต่สภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงสอน
ในรูปแบบการสอนตามต าราท่ีเน้นการท่องจ า ผู้สอนไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระ ตุ้นให้
นักศึกษาได้ใช้ปฏิบัติการทางความคิดข้ันสูง และผู้สอนยังมีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน จึงท า
ให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในมโนทัศน์ ท่ีส าคัญทางฟิสิกส์ ซ่ึงสอดคล้องกับอัศวรัฐ นามะกันค า (2550, หน้า 1) ท่ี
กล่าวถึงการสอนฟิสิกส์ของครูผู้สอนยังมีลักษณะเป็นศูนย์กลาง เน้นการบอกความรู้ การใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือมุ่งเน้นให้จดจ าสมการและน าไปใช้ จึงท าให้ผู้เรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ นอกจากนี้   
แม็กเดอมอด (McDermott, 1990, p.734) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบบอกความรู้แก่นักศึกษานี้ เป็นวิธีการสอนท่ี  
ไม่ได้ผลส าหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545 , หน้า 123) การสอนแบบ
บรรยายเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีปรากฏการณ์ต่างๆ และไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาแบบ
ประยุกต์ได้ นอกจากนี้ยังพบประเด็นเร่ืองความยากในวิชาฟิสิกส์ท่ีมาจากการแก้ปัญหาโจทย์ ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยง
สถานการณ์ท่ีแสดงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ การน านิยาม หลักการ กฎ และทฤษฎีมาใช้ อีกท้ังยังพบว่านักศึกษา  
ไม่สามารถเร่ิมต้นแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง และไม่มีข้ันตอนของการแก้โจทย์ปัญหาท่ีถูกต้องเพียงพอ (สมศักด์ิ 
โสภณพินิจ, 2543, หน้า 41) ซ่ึงสอดคล้องกับรีดีช (Redish, 1994, p.796) ท่ีได้กล่าวถึงว่า ฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีต้องมี
การอาศัยความสามารถในการแปลความโจทย์ปัญหาไปเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ กราฟเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร พีชคณิต สมการต่างๆ ทางฟิสิกส์และทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์วิชา ฟิสิกส์ต่ าลง จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไข นักฟิสิกส์ศึกษาได้ช้ีให้เห็น
ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนการ
จัดการเรียนรู้ไปสู่ผลส าเร็จ (Metallidou, 2009, pp.76-82)  

จากประสบการณ์การสอนวิชาฟิสิกส์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของนักศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า มีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้น้อย ขาดความ
กระตือรือร้น เบ่ือหน่ายในการเรียนและมีเจคติท่ีไม่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ จึงสมควรท่ีจะหาทางปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างย่ิง ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจ าเป็น
จะต้องเลือกใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาวิชา และการทดลองแต่ละคร้ังมีโอกาสผิดพลาด  
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสูง ส าหรับการศึกษาตัวอย่างประกอบบางเนื้อหาหรือบางกิจกรรมไม่อาจน าของจริง
หรือสถานการณ์จริงมาแสดงให้นักศึกษาเห็นได้ เพราะข้อจ ากัดของเวลาและสถานท่ี ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถสร้าง
มโนมติได้ ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกไม่ดี ขาดความกระตือรือร้น และเบ่ือหน่ายท่ีจะศึกษาในรายวิชา 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวท าใ ห้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้
นักศึกษามีความสามารถในการเขียนแผนภาพของแรงส าหรับสร้างสมการเพ่ือท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ได้ 
โดยการสร้างกระดานแม่เหล็กส าหรับการเรียนการสอนเร่ืองการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกะท าต่อวัตถุและเพ่ือศึกษา
เจตคติของนักศึกษาท่ีดีต่อวิชาฟิสิกส์ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก 
2. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ช้ันปีท่ี 3 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 22 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้ได้แก่ 

1. ชุดการเรียนรู้กระดานแม่เหล็ก ส าหรับการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนแผนภาพของแรง 
2. แบบทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 7 ข้อ  
3. แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงของเนื้อหา เห็นด้วย

กับระดับความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการส ารวจเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง  มีเจตคติในมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีเจตคติในมาก 
3 หมายถึง  มีเจตคติในปานกลาง 
2 หมายถึง  มีเจตคติในน้อย 
1 หมายถึง  มีเจตคติในน้อยท่ีสุด 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย มีดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มประชากรท าแบบทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุก่อนเรียน ท่ี
สอนด้วยชุดกระดานแม่เหล็กและ ประเมินเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ 

2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ด้ วย
กระดานแม่เหล็ก 

3. ภายหลังการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท า
ต่อวัตถุด้วยแบบทดสอบชุดเดิม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 

1. ข้อมูลผลการทดสอบการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ เพ่ือหาผลการพัฒนาทักษะการเขียน
แผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่า Paired-Samples T Test 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ การแปรผลส่วนนี้ใช้ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะ
การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุก่อนและหลังด้วยกระดานแม่เหล็ก 2) เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมี
ต่อวิชาฟิสิกส์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระต่อวัตถุระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา
กลศาสตร์ เร่ืองการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ (N=22) 
รายการทดสอบ �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 12.91 7.801 

9.882* .000 
หลังเรียน 32.05 3.579 

* p<.05  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ทักษะการเขียนแผนภาพของแรง ท่ีกระท าต่อวัตถุ ของนักศึกษาโปรแกรม วิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 22 คน หลังจากท่ีได้ฝึกทักษะการเขียน
แผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

2. ผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อวิชาฟิสิกส์ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ 

รายการประเมินเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ x  S.D. ระดับเจตคติ 
1. นักศึกษารู้สึกสนุกสนานกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ 3.95 0.58 มาก 
2. นักศึกษาเช่ือว่าวิชาฟิสิกส์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 4.45 0.60 มาก 
3. นักศึกษารู้สึกว่าเรียนวิชาฟิสิกส์แล้วท าให้เป็นคนมีเหตุผล 4.00 0.82 มาก 
4. นักศึกษารู้สึกว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือหน่าย 3.27 0.70 ปานกลาง 
5. นักศึกษาไม่เคยหนีเรียนวิชาฟิสิกส์ 4.18 1.10 มาก 
6. นักศึกษารู้สึกว่าคนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นคนล้าหลัง 3.05 0.65 ปานกลาง 
7. การเรียนวิชาฟิสิกส์ช่วยให้นักศึกษาฉลาดข้ึน 4.05 0.72 มาก 
8. นักศึกษาคิดว่าการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เป็นส่ิงท้าทาย 4.00 0.62 มาก 
9. วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ียากส าหรับนักศึกษา 2.59 0.91 ปานกลาง 
10. นักศึกษามีความสุขกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ 3.86 0.64 มาก 
11. นักศึกษารู้สึกทุกข์ใจเมื่อถึงช่ัวโมงฟิสิกส์ 3.50 0.60 มาก 
12. นักศึกษารู้สึกว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาเพ้อฝัน 3.36 0.49 ปานกลาง 
13. นักศึกษาอยากให้หมดเวลาเร็ว ๆ เมื่อเรียนวิชาฟิสิกส์ 3.32 0.65 ปานกลาง 
14. นักศึกษาชอบอ่านหนังสือท่ีเก่ียวกับวิชาฟิสิกส์ 3.32 0.94 ปานกลาง 
15. นักศึกษารู้สึกว่าคนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นคนท่ีเห็นแก่ตัว 3.36 0.49 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.70 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร มีระดับของเจตคติเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.62, S.D.= 0.70 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษา ในสามอันดับแรก คือ นักศึกษาเช่ือว่าวิชาฟิสิก ส์มี
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, S.D.= 0.60) รองลงมาได้แก่ นักศึกษาไม่เคยหนีเรียนวิชา
ฟิสิกส์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.18, S.D.= 1.10) และนักศึกษารู้สึกว่าเรียนวิชาฟิสิกส์ช่วยให้นักศึกษาฉลาดข้ึนอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.05, S.D.= 0.72 ) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยชุดกระดานแม่เหล็ก ผู้วิจัย 
ได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1. ทักษะการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการเ ขียน
แผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุด้วยกระดานแม่เหล็กมีคะแนน หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ Portoles และ Lopez (2008, p.106) ท่ีกล่าวว่าการท าให้นักศึกษาสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาได้ประสบความส าเร็จประการแรกคือ ต้อง รู้และเข้าใจแนวคิดทฤษฎี และหลักการทางฟิสิกส์ 
ประการท่ีสอง ต้องมีกลยุทธ์ในการใช้แนวคิด และหลักการทางฟิสิกส์ในการน าไปใ ช้แก้ปัญหา จากแนวคิดนี้จะ
น าไปสู่การจัดกิจกรรม หรือนวัตกรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์และน าความรู้เหล่านี้ไปแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์ได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2542, หน้า 41) และ กรมวิชาการ (2546, หน้า 
218) ท่ีกล่าวถึงการเตรียมส่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2. ศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาฟิสิกส์ จะเห็นได้ว่านักศึกษามีเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์โดยรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิชาฟิสิกส์ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้อง
กับมนต์ชัย สิทธิจันทร์ (2547, หน้า 1) ท่ีกล่าวว่า สภาพการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ ส่วนใหญ่ยังคงสอนใน
รูปแบบการสอนตามต าราท่ีเน้นการท่องจ า ผู้สอนไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้
นักศึกษาได้ใช้ปฏิบัติการทางความคิดข้ันสูง และผู้สอนยังมีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน  จึงท า
ให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในมโนทัศน์ท่ีส าคัญทางฟิสิกส์ จึงท าให้นักศึกษามีเจตคติท่ีไม่สูงมากต่อวิชาฟิสิกส์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
1. อาจารย์ควรมีการเตรียมส่ือการสอนด้วยชุดกระดานแม่เหล็กให้มีความพร้อมและใช้ร่วมกับรูปแบบ

การเรียนแบบอ่ืนๆ มาบูรณาการร่วมด้วย เช่น การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ หรือ
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น และท าการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา 

2. การเรียนการสอนด้วยกระดานแม่เหล็กอาจต้องใช้เวลาท่ีมาก เพราะ ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการหา  
ตัวแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการเขียนแรง จึงควรมีการวางแผนการสอนให้ดีเพ่ือให้เหมาะสมกับเวลา โดยการจัดเตรียม
ตัวแปรต่างๆ ส าหรับตัวอย่างการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุให้พร้อมต่อการฝึกของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาเนื้อหาเร่ืองอ่ืนๆ ให้สามารถใช้ได้กับชุดกระดานแม่เหล็กเพ่ือพัฒนาการวิเคราะห์ 

การค านวณ และการแก้โจทย์ปัญหา 
2. ควรมีศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น ความ

คงทนของการเรียนรู้ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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