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ชื่อเร่ือง              การพัฒนาชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน 
 โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา    
ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบกลับด้านช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและ
การชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม              
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) และ 3) ประเมินประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ส่ือประสม 
เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน 
โดยประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้   
ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบกลับด้านช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 3.2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนหลังใช้ชุด  
การเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบกลับด้านช้ันเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 80 3.3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิด   
การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง   
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบสอบถามนักเรียน    
2) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน 3) ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน จำนวน 6 ชุด 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉ ล่ีย ร้อยละ             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples)  t-test (One-Sample) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ส่ือประสม      
เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
พบว่า นักเรียนมีความต้องการใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหา      
เป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด      
(X = 4.69, S.D. = 0.32) และครูผู้สอนต้องการให้มีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัม
และการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน ในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา     
ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม 
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม       
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.14/82.56 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 
 3. ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน โดยประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้  
  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง          
โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม เรื่อง    
โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน      
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ส่ือประสม 
เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านช้ันเรียน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.62, S.D. = 0.46) 


