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บทคัดยlอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค,เพื่อ พัฒนาสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร,กายภาพ 1 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 และเพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร,

กายภาพ 1 กYอนและหลังการใชZสื ่อการสอนเพื ่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปUท่ี 5/9 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใชZในการแกZป]ญหาและเก็บรวบรวมขZอมูล คือ Power Point เรื่อง 

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวันสำหรับดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 ชั่วโมง ชุดทดลอง เรื่อง การ

ทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง คลิปวีดีโอ สาธิตการทดลองเปรียบเทียบสมบัติ

บางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง ที่จัดทำขึ้นโดยผูZวิจัย แบบฝlกหัด เรื ่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ใน

ชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตYอการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, สถิติที่ใชZในการวิเคราะห,ขZอมูล คือ 

คYาเฉลี่ย(x̄) สYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การหารประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถิติทดสอบทีแบบไมYอิสระ (t-test 

Dependent) 

ผลการวิจัยพบวYาประสิทธิภาพการใชZสื ่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื ่อง 

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทYากับ 83.43 / 75 ซ่ึงเป}นไป

ตามเกณฑ,ที่กำหนดไวZผลการทดสอบของนักเรียน พบวYา คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวYากYอนเรียนอยYางมีนัย

ความสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน ดZานคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 

โดยใชZส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.45  

S.D. = 0.47) และดZานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูZ สำหรับรายวิชาน้ี โดยรวมมีความพึงพอใจ

ในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = 4.86  S.D. = 0.27) 
 

 



งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป6การศึกษา 2564 : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุGมบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ี

บทท่ี 1 บทนำ 

 

1.1 ความเปpนมาและความสำคัญของปsญหา 

ดZวยสถานการณ,ที ่มีการแพรYระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สYงผลตYอการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของคนในสังคม นอกจากน้ี ยังสYงผลกระทบตYอระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ทำ

ใหZสถานการศึกษาตZองถูกป�ดไปดZวยเพื่อลดชYองทางการแพรYระบาดเชื้อไวรัส  ขณะที่รัฐบาลไดZออกประกาศและมี

มาตรการเฝjาระวังเพื่อปjองกันการแพรYกระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ,ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 

กำหนดใหZม ีการเว ZนระยะหYางทางส ังคม (Social Distancing) ห Zามการใช Zอาคารสถานที ่ของโรงเร ียนและ

สถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝlกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผูZเขZารYวมเป}น

จำนวนมาก เวZนแตYเป}นการดำเนินการส่ือสารแบบทางไกลหรือดZวยวิธีอิเล็กทรอนิกส, (ป�ยะวรรณ,2563)  

การเรียนรูZวิทยาศาสตร,เป}นการพัฒนาผูZเรียนใหZไดZรับทั้งความรูZ กระบวนการและเจตคติที่ดีตYอวิทยาศาสตร, 

การไดZรับการสYงเสริม กระตุZนใหZสนใจเรียนวิทยาศาสตร, มีความสงสัยเกิดคำถามเกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มี    

ความมุYงมั ่น และมีความสุขที่จะศึกษาคZนควZา สืบเสาะหาความรูZเพื ่อรวบรวมขZอมูล วิเคราะห,ผลนำไปสูYคำตอบ         

ของคำถาม สามารถตัดสินใจดZวยการใชZขZอมูลอยYางมีเหตุลผล สามารถสื่อสารคำถาม คำตอบ ขZอมูล และสิ่งท่ีคZนพบ

จากการเรียนรูZใหZผูZอ่ืนเขZาใจไดZ และพัฒนาตนเองไปสูYกระบวนการคิดท่ีซับซZอนมากข้ึน(กระทรวงศึกษาธิการ,2545)  

ดZวยสถานการณ,แพรYระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สYงผลใหZครูผูZสอนตZองปรับรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร,เป}นรูปแบบ Online เพื่อสYงเสริมใหZนักเรียนเพิ่มความรูZและทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร, เชYน การใชZแพลตฟอร,ม Google Classroom เป}นสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ครูผูZสอนและ

นักเรียนสามารถปฏิสัมพันธ,กัน การใชZแพลตฟอร,ม Quizzes เป}นเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล การใชZแพลตฟอร,ม 

YouTube เป}นสื ่อในการจัดกิจกรรมการทดลองที ่ฝlกทักษะดZานการสังเกตของนักเรียน แตYการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร,ขั ้นบูรณาการ 5 ทักษะ ในระดับมัธยมศึกษา คือ ทักษะการตั ้งสมมติฐาน ทักษะ         

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และ ทักษะการตีความหมาย

ขZอมูลและการลงขZอมูล ซึ่งการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร,เป}นรูปแบบ Online ไมYสามารถพัฒนาทักษะ

ดังกลYาวไดZอยYางเต็มท่ี ผูZวิจัยจึงพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ในรูปแบบ On-Hand 

เรื่อง การทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง รายวิชาวิทยาศาสตร,กายภาพ 1 

ควบคูYกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online โดยออกแบบสื่อในรูปแบบ ชุดการทดลอง ที่จัดสYงทางไปรษณีย,ใหZ

นักเรียน ทำการทดลองดZวยตนเองท่ีบZาน เพ่ือเป}นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ของนักเรียน 

 

1.2 วัตถุประสงค;การวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ใน

ชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร,กายภาพ 1 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน รายวิชา

วิทยาศาสตร,กายภาพ 1 กYอนและหลังการใชZส่ือการสอนเพ่ือเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 สถานท่ีในการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

 1.3.2 ระยะเวลาในการศึกษา กันยายน 2564 ถึง ตุลาคม 2564 

1.4 คำนิยามศัพท;เฉพาะ 

1.4.1. การพัฒนาส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, คือ ส่ือการสอนท่ีผูZวิจัยสรZางข้ึน

ประกอบดZวย  

1.4.1.1 Power Point เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวันสำหรับดำเนินการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 6 ช่ัวโมง 

      1.4.1.2 ชุดทดลอง เร่ือง การทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง 

สำหรับนักเรียนคนละ 1 ชุด จัดการสYงทางไปรษณีย, ที่สอดคลZองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ

ไทยภายใตZสถานการณ,การแพรYระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของสำนักงาน

เลขาธิการสภาผูZแทนราษฎร ประกอบดZวย อุปกรณ, สารเคมี และเอกสารรายงานการทดลอง 

      1.4.1.3 คลิปวีดีโอ สาธิตการทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง 

ท่ีจัดทำข้ึนโดยผูZวิจัย 

 1.4.1.4 แบบฝlกหัด เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ชุด 

  1.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ เคร่ืองมือท่ีใชZวัดความรูZ ความเขZาใจ ทักษะ และการนำไปใชZ

ในการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร,กายภาพ 1 เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน ที่ใชZทดสอบกYอนและหลัง

เรียน เป}นขZอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขZอ 

  1.4.3 ประสิทธิภาพของสื่อการสอน คือ เกณฑ,มาตรฐานที่ใชZในการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน

สำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, รายวิชา วิทยาศาสตร,กายภาพ 1 เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ใน

ชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 โดยกำหนดไวZ 75/75 (E1/E2) 

E1 คือ รZอยละของคะแนนรวมเฉลี ่ยของนักเรียนที ่ไดZจากการทำแบบฝlกหัดเรื ่อง สารเคมีและ

ผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน และรายงานการทดลองการทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและ

แปjงมันสำปะหลัง 

E2 คือ รZอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดZจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน หลังการเรียนโดยใชZส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

1.4.4 ความพึงพอใจ คือ ความรูZสึกของนักเรียนที่มีตYอการจัดการเรียนรูZโดยใชZ สื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยผูZวิจัยสรZางขึ้นมีลักษณะเป}นมาตราสYวนประมาณคYา (Rating Scale) กำหนดคYา

ออกเป}น 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert โดยทำผYาน แพลตฟอร,ม Google Form 
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1.5 ประโยชน;และคุณคlาของการวิจัย 

จากการดำเนินงานวิจัย เรื ่อง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื ่อง 

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 เกิดประโยชน,และคุณคYา ดังน้ี 

1.5.1 ประโยชน,และคุณคYาตYอนักเรียน 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนเพื่อเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน 

2) นักเรียนเกิดความกระตือรือรZนในการเรียนวิทยาศาสตร,เพ่ิมข้ึน 

3) นักเรียนไดZพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ตามชYวงวัย 

1.5.2 ประโยชน,และคุณคYาตYอนักเรียน 

1) ครูผูZสอนไดZแนวทางในการพัฒนาส่ือในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองอ่ืน ๆ 

2) ครูมีส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใชZในอนาคต 

3) ครูมีการพัฒนาตนเองในดZานการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนการสอน 

1.5.3 ประโยชน,และคุณคYาตYอองค,กรและชุมชน 

1) ส่ือท่ีไดZรับการพัฒนาสามารถนำไปเผยแพรYใหZแกYครูผูZสอนทYานอ่ืน ๆ หรือหนYวยงานภายนอกไดZ 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขjอง 

2.1 ส่ือการสอน 

2.1.1 ความหมายของส่ือ 

ชัยยงค, พรหมวงศ, (2556) ใหZความหมาย ส่ือการสอนวYา วัสดุอุปกรณ,และวิธีการประกอบการสอนเพ่ือใชZเป}น

ส่ือกลางในการส่ือความหมายท่ีผูZสอนประสงค,จะสYง หรือถYายทอดไปยังผูZเรียนไดZอยYางมีประสิทธิภาพ 

อภิชัย ธิณทัพ (2555) กลYาววYา หลักการเลือกใชZสื ่อตZองคำนึงถึง ความสัมพันธ,กับเนื ้อหาบทเรียนและ

จุดมุYงหมายที่สอน ความถูกตZอง  ทันสมัย  นYาสนใจ  และเป}นสื่อที่สYงผลตYอการเรียนมากที่สุด ความเหมาะกับวัย  

ระดับช้ัน  ความรูZ  และประสบการณ,ของผูZเรียน และความคุZมคYาในการผลิต 

2.1.2 ประเภทของส่ือ 

เอดการ, เดล (2512) ไดZจัดแบYงสื ่อการสอนเพื ่อเป}นแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธ,ระหวYางส่ือ

โสตทัศนูปกรณ,ตYาง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป}นการแสดงขั้นตอนของประสบการณ,การเรียนรูZและการใชZสื่อ แตYละประเภท

ในกระบวนการเรียนรูZดZวยและนำมาสรZางเป}น “ กรวยประสบการณ, ” (Cone of Experiences)   

โดยผูZวิจัยไดZนำหลักการดังกลYาว มีจัดทำสื่อเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยจัดทำสื่อใน

รูปแบบประสบการณ,ตรง เป}นประสบการณ,ขั้นที่เป}นรูปธรรมมากท่ีสุดโดยการใหZผูZเรียน ไดZรับประสบการณ, โดยตรง

จากของจริง สถานการณ,จริง หรือดZวยการกระทำของตนเอง คือ การจัดทำชุดการทดลอง เรื ่อง การทดลอง

เปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง และการสาธิต หมายถึง การแสดงหรือกระทำ

ประกอบคำอธิบายเพื ่อใหZเป}นลำดับขั ้นตอนของการกระทำนั ้น ซึ ่งผู ZวิจัยไดZจัดทำคลิปวีดีโอ สาธิตการทดลอง

เปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง 
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2.1.3 ประโยชน,ของส่ือ 

อาภรณ, ใจเท่ียง (2546) กลYาวถึง ประโยชน,ของส่ือการสอนท่ีมีตYอครู ดังน้ี 

     1.ชYวยใหZบรรยากาศในการเรียนนYาสนใจย่ิงข้ึน  

     2.ชYวยแบYงเบาภาระของครูในดZานการเตรียมเน้ือหา  

     3.เป}นการกระตุZนใหZครูตื่นตัวอยูYเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมYๆ เพื่อใชZเป}นสื่อการอสน ตลอดจน

คิดคZนเทคนิควิธีการตYาง ๆ เพ่ือใหZการเรียนรูZนYาสนใจย่ิงข้ึน 

2.1.4 การหาประสิทธิภาพของส่ือ 

ชัยยงค,  พรหมวงศ, (2556) อธิบายถึงเกณฑ,และการกำหนดเกณฑ,ประสิทธิภาพของส่ือการสอนไวZดังน้ี 

เกณฑ,ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่จะชYวยใหZผูZเรียนเกิดการเรียนรูZ เป}นระดับท่ี

ผูZผลิตสื่อการสอนพึงพอใจ หากสื่อการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ,ที่กำหนดไวZ แสดงวYาสื่อการสอนน้ันมีคุณคYาที่จะ

นำไปสอน และคุZมคYากับการลงทุนผลิตออกมาเป}นจำนวนมาก 

การกำหนดเกณฑ,ประสิทธิภาพ ทำโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูZเรียน ซึ่งประเมินออกเป}น 2 ลักษณะ 

คือ ประเมินพฤติกรรมตYอเนื่อง (กระบวนการ) และประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทZาย (ผลลัพธ,) การประเมินพฤติกรรม

ตYอเนื่องจะเป}นการกำหนดคYาของประสิทธิภาพ E1 ซึ่งเป}นประสิทธิภาพของกระบวนการ และประเมินพฤติกรรมข้ัน

สุดทZายจะกำหนดคYาเป}น E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ, ประเมินพฤติกรรมตYอเน่ืองเป}นการประเมินผลพฤติกรรมยYอย 

หลายพฤติกรรมอยYางตYอเนื่อง เรียกวYา กระบวนการ (Process) ของผูZเรียนโดยสังเกตจากรายงานกลุYม การรายงาน

บุคคลหรือจากการปฏิบัติงามตามที่ไดZรับมอบหมาย ตลอดจนทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ครูผู ZสอนไดZกำหนดไวZ ประเมิน

พฤติกรรมขั้นสุดทZายเป}นการประเมินผลลัพธ, (Product) ของผูZเรียนโดยพิจารณาจากผลการสอบหลังเรียน และสอบ

ปลายปUและปลายภาค 

วิธีคำนวณหาประสิทธิภาพ 

ในการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนโดยใชZเกณฑ, E1/E2 เป}นวิธีการท่ีสามารถช้ีวัดประสิทธิภาพของชุดการ

เรียนการสอน ไดZท้ังภาพรวมในลักษณะกวZาง และวัดสYวนยYอยเป}นรายจุดประสงค,ทำใหZไดZผลการวัดท่ีชัดเจน นำขZอมูล

ท่ีไดZมาเป}นเคร่ืองตัดสินใจไดZโดยไมYตZองใชZวิธีการอ่ืนมาประกอบใหZเกิดการซ้ำซZอนอีก 

เกณฑ,ท่ีใชZคือ E1/E2 อาจเทYากับ 75/75 หรือ 80/80 หรือ 90/90 หรืออ่ืน ๆ อีกก็ไดZ แตYถZากำหนดเกณฑ,ไวZต่ำ

เกินไปอาจทำใหZผูZใชZบทเรียนไมYเช่ือถือคุณภาพของบทเรียน การหาคYา E1 และ E2 มีวิธีการคำนวณหาคYารZอยละ โดยใชZ

สูตรตYอไปน้ี 

𝐸! =	
(∑𝑋𝑁 ) × 100

𝐴
 

               

โดย  E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวZในสื่อการสอนคิดเป}นรZอยละจากการทำแบบฝlกหัดและหรือ

ประกอบดZวยกิจกรรมการเรียนระหวYางเรียน 

     ∑X  คือ คะแนนจากการทำแบบฝlกหัดและหรือการประกอบกิจกรรมการเรียน ระหวYางเรียน 

       A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝlกหัดและหรือกิจกรรมการเรียน 
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       N  คือ จำนวนผูZเรียน 

𝐸" =	
(∑𝐹𝑁 ) × 100

𝐵
 

 

โดย  E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ, (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตัวผูZเรียนหลังการเรียนดZวยชุดการเรียนการสอน) 

คิดเป}นอัตราสYวนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

      ∑F  คือ คะแนนรวมของผูZเรียนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนและหรือการประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

     B     คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 

     N     คือ จำนวนผูZเรียน 

2.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร; 

 2.2.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

สถานบันสYงเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี ไดZกลYาวถึงความสำคัญของทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร, เป}นทักษะแสวงหาความรูZ และแนวทางสำหรับการแกZไขป]ญหา เป}นแนวทางที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตร 

science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพื่อความกZาวหนZาทางวิทยาศาสตร, (The American 

association for the advancement of science)  

2.2.2 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 13 ทักษะ แบYงเป}น 2 ระดับ คือ 

1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ข้ันพ้ืนฐาน 8 ทักษะ เหมาะสำหรับระดับการศึกษาปฐมวัย คือ 

1) ทักษะการสังเกต (Observing) 

2) ทักษะการวัด (Measuring) 

3) ทักษะการคำนวณ (Using numbers) 

4) ทักษะการจำแนกประเภท (Classifying) 

5) ทักษะการหาความสัมพันธ,ระหวYางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time 

relationships) 

6) ทักษะการจัดกระทำ และส่ือความหมายขZอมูล (Communication) 

7) ทักษะการลงความเห็นจากขZอมูล (Inferring) 

8) ทักษะการพยากรณ, (Predicting) 

2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ เหมาะสำหรับระดับการศึกษามัธยม คือ 

1) ทักษะการต้ังสมมติฐาน (Formulating hypotheses) 

2) ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) 

3) ทักษะการกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 

4) ทักษะการทดลอง (Experimenting) 

5) ทักษะการตีความหมายขZอมูล และการลงขZอมูล (Interpreting data and conclusion) 
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2.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 สิริสรณ, สิทธิรินทร, (2554) กลYาววYา ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จทางการเรียน

ของบุคคลที่วัดไดZจากระบวนการทดสอบหรือกระบวนการที่ไมYตZองอาศัยการทดสอบดZวยวิธีการอยYางหลากหลาย เชYน 

การตรวจผลงานของผูZเรียน การสังเกตพฤติกรรม เป}นตZน 

 2.3.2 ประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (ม.ป.ป) ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชZอยูYในป]จจุบันมีหลายแบบแตกตYางกันไป ควรพิจารณาถึงจุดประสงค,ในการวัดเป}นสำคัญ 

สำหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พอจำแนกไดZ 2 แบบ ดังน้ี 

      1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ครูสรZางขึ้นเอง เพื่อใชZวัดความรูZความสามารถของนักเรียน 

จำแนกออกไดZ ดังน้ี 

1. ชนิดท่ีผูZสอบเป}นผูZใหZคำตอบ ไดZแกY 

1.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย หรือความเรียง (Subjective Test or Essay Test) จำแนก

ออกเป}น 

1.1.1 แบบจำกัดคำตอบ (Restricted – response type) 

1.1.2 แบบไมYจำกัดคำตอบ (Unrestricted – response type) 

1.2 แบบทดสอบแบบเติมคำหรือตอบส้ัน (Completion or Short-Answer Test) 

2. แบบทดสอบชนิดท่ีใหZผูZสอบเลือกคำตอบ ไดZแกY 

2.1 แบบทดสอบแบบถูกผิด (True – False Test) 

2.2 แบบทดสอบแบบจับคูY (Matching Test) 

2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

         2. แบบทดสอบมาตรฐาน 

 2.3.3 การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ประวิตร  ชูศิลป© (2524) ไดZจำแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร, ในการสรZางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสำหรับเป}นเกณฑ,วัดความสามารถดZานตYาง ๆ 4 ดZาน คือ 

1. ดZานความรูZ ความจำ คือ ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาเกี่ยวกับขZอเท็จจริง ขZอตกลง 

คำศัพท, หลักการและทฤษฎี 

2. ดZานความเขZาใจ คือ ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความและแปลความรู Zโดยอาศัย

ขZอเท็จจริง ขZอตกลง คำศัพท, หลักการและทฤษฎี 

3. ดZานการนำไปใชZ คือ ความสามารถในการนำความรูZ วิธีการทางวิทยาศาสตร,ไปใชZนสถานการณ,ใหมYท่ี

แตกตYางออกไป หรือสถานการณ,ท่ีคลZายคลึง โดยเฉพาะอยYางย่ิงการนำไปใชZในชีวิตประจำวัน 

4. ดZานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, คือ ความสามารถของบุคคลในการสืบเสาะหาความรูZ โดยผYาน

การปฏิบัติและฝlกฝนความติดอยYางเป}นระบบ จนเกิดความคลYองแคลYวชำนาญ 
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2.4 ความพึงพอใจ 

 2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 เทพพนม และสวิง (2540) กลYาววYา ความพึงพอใจเป}นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ,ในทางบวกท่ี

เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ,ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหวYางการเสนอใหZกับสิ่งที่ไดZรับจะเป}น

รากฐานของการพอใจและไมYพอใจไดZ 

 2.4.2 การวัดความพึงพอใจ 

 โยธิน แสวงดี (2551) กลYาววYา มาตรวดความพึงพอใจสามารถกระทาไดZหลายวิธี ไดZแกY 

1. การใชZแบบสอบถาม โดยผตอบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตZองการทราบความคิดเห็น ซ่ึง

สามารถทำไดZในลักษณะท่ีกำหนดคำาตอบใหZเลือกหรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกลYาวอาจถามถึงความพึงพอใจดZาน

ตYาง ๆ  

2. การสัมภาษณ,เป}นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจึงจะทาใหZ ขZอมูล

ท่ีเป}นจริงไดZ 

3. การสังเกต  เป}นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสงเกตพฤติกรรมของบุคคลเปjาหมาย ไมYวYาจะแสดงออกจาก

การพูด กิริยาทYาทาง วิธีน้ีจะตองอาศัยการกระทำอยYางจริงจงและการสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน 

บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากร / กลุlมตัวอยlางท่ีศึกษา   

 3.1.1 ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปUการศึกษา 2564 

จำนวน 418 คน 

 3.1.2 กลุYมตัวอยYางท่ีศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 5/9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปU

การศึกษา 2564 จำนวน 32 คน โดยใชZการสุYมแบบเฉพาะเจาะจง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชjในการวิจัย (กลYาวถึงเคร่ืองมือท่ีใชZในการแกZป]ญหา และเคร่ืองมือท่ีใชZในการเก็บ 

รวบรวมขZอมูล)  

3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชZแกZป]ญหา 

ส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, ประกอบดZวย 

1. Power Point เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวันสำหรับดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 

6 ช่ัวโมง 

2. ชุดทดลอง เรื ่อง การทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง สำหรับ

นักเรียนคนละ 1 ชุด จัดการสYงทางไปรษณีย, ที ่สอดคลZองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของไทยภายใตZ

สถานการณ,การแพรYระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผูZแทนราษฎร 

ประกอบดZวย อุปกรณ, สารเคมี และเอกสารรายงานการทดลอง 

3. คลิปวีดีโอ สาธิตการทดลองเปรียบเทียบสมบัติบางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง ท่ีจัดทำข้ึนโดย

ผูZวิจัย 

4. แบบฝlกหัด เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ชุด 
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  3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชZในการเก็บรวบรวมขZอมูล 

  3.2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป}นขZอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 

20 ขZอ 

3.2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยแบYงเป}น 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขZอมูลนักเรียน 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักเรียนดZานคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน โดยใชZส่ือการ

สอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, จำนวน 30 ขZอ 

ตอนท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูZ สำหรับ

รายวิชาน้ี จำนวน 7 ขZอ 

ตอนท่ี 4 ขZอเสนอแนะ 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมขjอมูล  

 3.3.1 การสรZางและการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง 

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 

3.3.1.1 การสรZางสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและ

ผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 มีการดำเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาและสำรวจป]ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร, ในรายวิชาวิทยาศาสตร,กายภาพ 1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 5 

2. คัดเลือกเน้ือหาท่ีนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, ในรายวิชา

วิทยาศาสตร,กายภาพ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี 5 และนำมาสรZางสื่อการสอนสำหรับเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน 

3. ศึกษาเอกสารตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูZแกนกลางตZองรูZและควรรูZตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551สำหรับการจัดการเรียนรูZ ปUการศึกษา 2564 ภายใตZ

สถานการณ,แพรYระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

4. กำหนดองค,ประกอบของสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน 

5. การดำเนินการสรZางสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง 

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน 

3.3.1.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง 

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 มีการดำเนินการโดยนำสื่อการสอน

สำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปUท่ี 5 กับนักเรียนกลุYมตัวอยYาง โดยอธิบายวัตถุประสงค,และวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใชZ

สื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน 
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แลZวจะเก็บคะแนนจากการทำใบงาน การทำรายงานการทดลอง และเก็บคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.3.2 การสรZางเคร่ืองมือท่ีใชZในการเก็บรวบรวมขZอมูล 

3.3.2.1 การสรZางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการดำเนินการดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับการสรZางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ศึกษาเอกสารตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูZแกนกลางตZองรูZและควรรูZตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551สำหรับการจัดการเรียนรูZ ปUการศึกษา 2564 ภายใตZ

สถานการณ,แพรYระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3. สรZางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน 

เป}นขZอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขZอ 

3.3.2.2 การสรZางแบบสอบถามความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนสำหรับ

เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, มีการดำเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับการสรZางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับเกณฑ,การประเมินส่ือการสอน 

3. สรZางแบบสอบถามความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนสำหรับ

เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยแบYงเป}น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขZอมูลนักเรียน ตอนท่ี 2 

ความคิดเห็นของนักเรียนดZานคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน โดยใชZสื่อการสอนสำหรับเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, จำนวน 30 ขZอ ตอนท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูZ สำหรับรายวิชาน้ี จำนวน 7 ขZอ และตอนท่ี 4 ขZอเสนอแนะ 

3.4 สถิติท่ีใชjในการวิเคราะห;ขjอมูล (บอกสถิติท่ีใชZหรือวิธีจัดกระทำขZอมูล)  

 3.4.1 สถิติพ้ืนฐาน มีดังน้ี 

  1. คYาเฉล่ีย (x̄) 

  2. สYวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.4.2 สถิติในการใชZหาคุณภาพเคร่ืองมือ คือ การหารประสิทธิภาพ (E1/E2) 

 3.4.3 สถิติอZางอิง คือ สถิติทดสอบทีแบบไมYอิสระ (t-test Dependent) 
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บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห;ขjอมูล 

ผลการวิจัย  

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมี

และผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 ตามเกณฑ, 75/75 กับนักเรียนจำนวน 32  คน แสดง

ดังตารางท่ี 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมี 

และผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 ตามเกณฑ, 75/75 กับนักเรียนจำนวน 32  

คน 

รZอยละของคะแนนรวมเฉล่ียของนักเรียนท่ีไดZจากการทำ

แบบฝlกหัดเร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน 

และรายงานการทดลองการทดลองเปรียบเทียบสมบัติ

บางประการของกลูโคสและแปjงมันสำปะหลัง 

รZอยละของคะแนนรวมเฉล่ียของนักเรียนท่ีไดZจากการทำ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการเรียน

โดยใชZส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร, 

ใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 2 รายงานการทดลอง 

75 93 96 61.3 

รวมเฉล่ียรZอยละ 83.43 

E1/E2 = 83.43 / 75 

  

จากตารางท่ี 1 พบวYาส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,

ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทYากับ 83.43 / 75 ซ่ึงเป}นไปตามเกณฑ,ท่ีกำหนดไวZ 

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกYอนเรียนและหลังเรียนโดยใชZ ส่ือการสอนสำหรับ

เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 

5 แสดงดังตารางท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกYอนและหลังเรียนโดยใชZส่ือการสอนสำหรับ 

เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน  

การทดสอบ n x̄ S.D. T Df sig 

กYอนเรียน 2 0.66 0.03 
15.19 28 0.00 

หลังเรียน 2 1.50 0.08 

*มีนัยความสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวYา การทดสอบกYอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี 5/9 มีคYาเฉลี่ยเทYากับ 

0.66 คะแนน สYวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทYากับ 0.03 และคะแนนคYาเฉลี่ยเทYากับ 1.50 คะแนน สYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทYากับ 0.08 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวYางคะแนนกYอนและหลังเรียน พบวYา คะแนนหลังเรียนของนักเรียน

สูงกวYากYอนเรียนอยYางมีนัยความสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4.3 ผลการศึกษาความความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื ่อการสอนสำหรับเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 แสดงผล

ดังตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 แสดงผลความความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 จากจำนวนนักเรียน 

26 คน 

ท่ี รายการประเมิน 
n = 26 ระดับความพึง

พอใจ x̄ S.D. 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของนักเรียนดZานคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน โดยใชZส่ือการสอนสำหรับเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 

1 ช้ีแจงแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนชัดเจน 4.36 0.49 มาก 

2 มีการเตรียมความพรZอมในการสอน 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

3 มีความรอบรูZและเช่ียวชาญในเน้ือหาท่ีสอน 4.48 0.51 มาก 

4 จัดกิจกรรมสYงเสริมการแบYงกลุYมฝlกปฏิบัติและเรียนรูZจากกลุYม 4.56 0.51 มากท่ีสุด 

5 กระตุZนใหZไดZฝlกการคิดและวิเคราะห, 4.44 0.51 มาก 

6 สYงเสริมใหZมีการศึกษาคZนควZาดZวยตนเอง 4.48 0.48 มาก 

7 สYงเสริมใหZมีการต้ังคำถามและตอบคำถาม 4.47 0.51 มาก 

8 จัดกิจกรรมสYงเสริมการใชZเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูZ 4.44 0.50 มาก 

9 ไดZรับการฝlกใหZมีวินัยและรับผิดชอบในงานของตน 4.52 0.46 มากท่ีสุด 

10 สอนอยYางมีข้ันตอนและอธิบายชัดเจนตรงประเด็น 4.32 0.53 มาก 

11 มีการยกตัวอยYางประกอบเพ่ือความเขZาใจ 4.44 0.52 มาก 

12 เป�ดโอกาสใหZซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 4.32 0.48 มาก 

13 ช้ีถึงความสัมพันธ,กับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขZองหรือการนำไป

ประยุกต,ใชZ 

4.41 0.43 มาก 

14 มีการสรุปสาระสำคัญ 4.48 0.44 มาก 

15 สอนครบตามเน้ือหาท่ีกำหนด 4.36 0.23 มาก 

16 แนะนำหนังสือ ตำรา และแหลYงความรูZเพ่ิมเติม 4.44 0.32 มาก 

17 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.52 0.75 มากท่ีสุด 

18 ตรวจ อธิบาย และคืนงานท่ีมอบหมาย 4.58 0.53 มากท่ีสุด 

19 มีการวัดผลการเรียนรูZระหวYางสอน 4.48 0.25 มาก 

20 มีวิธีการและเกณฑ,การวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน 4.45 0.32 มาก 

21 แตYงกายสุภาพเรียบรZอย 4.44 0.50 มาก 
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ท่ี รายการประเมิน 
n = 26 ระดับความพึง

พอใจ x̄ S.D. 

22 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 4.52 0.46 มากท่ีสุด 

23 เร่ิมและเลิกสอนตรงเวลาสม่ำเสมอ 4.52 0.46 มากท่ีสุด 

24 เอาใจใสYดูแลใหZนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 4.32 0.53 มาก 

25 เป}นแบบอยYางท่ีดี 4.44 0.52 มาก 

26 อัธยาศัยดี พรZอมเป}นท่ีปรึกษาท่ีดี 4.41 0.43 มาก 

27 ใหZความเสมอภาคและมีความยุติธรรม 4.44 0.51 มาก 

28 ปฏิบัติตYอนักเรียนโดยไมYใชZอารมณ, 4.48 0.48 มาก 

29 เขZาสอนสม่ำเสมอ 4.36 0.49 มาก 

30 ถZาขาดสอนจะแจZงลYวงหนZา และจัดเวลาสอนชดเชย 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.45 0.47 มาก 

ตอนท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูZ สำหรับรายวิชาน้ี 

1 ความเพียงพอของส่ือการเรียนการสอน 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

2 ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน 4.75 0.15 มากท่ีสุด 

3 การใชZอุปกรณ,การเรียนการสอนอยYางคุZมคYา 4.88 0.22 มากท่ีสุด 

4 ส่ือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเขZาใจ

งYาย 

4.95 0.39 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.86 0.27 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 3 พบวYาความความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร, เร่ือง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน ดZานคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 

โดยใชZส่ือการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.45  

S.D. = 0.47) และดZานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตYอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูZ สำหรับรายวิชาน้ี โดยรวมมีความพึง

พอใจในระดับ มากท่ีสุด (x̄ = 4.86  S.D. = 0.27) 
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บทท่ี5 สรุปผล การอภิปราย และขjอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการหาประสิทธิภาพการใชZสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมี

และผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทYากับ 83.43 / 75 ซึ่งเป}นไปตาม

เกณฑ,ท่ีกำหนดไวZ 

 2. ผลการทดสอบกYอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี 5/9 มีคYาเฉลี่ยเทYากับ 0.66 คะแนน สYวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทYากับ 0.03 และคะแนนคYาเฉลี ่ยเทYากับ 1.50 คะแนน สYวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทYากับ 0.08 

ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวYางคะแนนกYอนและหลังเรียน พบวYา คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวYากYอน

เรียนอยYางมีนัยความสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน ดZานคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน โดยใชZสื่อการ

สอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.45  S.D. = 0.47) 

และดZานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตYอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูZ สำหรับรายวิชาน้ี โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ 

มากท่ีสุด (x̄ = 4.86  S.D. = 0.27) 

5.2 อภิปรายผล  

จากผลการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ใน

ชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 ผูZวิจัยไดZอภิปราย โดยแบYงออกเป}น 3 ตอน ตามจุดประสงค,ของการ

วิจัย ดังน้ี 

1. ผลการสรZางและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื ่อง 

สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 พบวYา ผลการประเมินมีประสิทธิภาพ

เทYากับ 83.43 / 75 ทั้งนี้เป}นเพราะผูZวิจัยไดZดำเนินการพัฒนาสื่อตามขั้นตอนของการทำสื่อการสอน ประกอบกับ

ผูZวิจัยมีการสำรวจความตZองการการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร,จากนักเรียนกYอนการจัดทำสื่อ จึงทำใหZ

นักเรียนสามารถฝlกกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ตามระดับของตนเองไดZ ผYานการทดลองจากชุดการทดลองท่ี

ผูZวิจัยออกแบบ ซึ่งมีความสอดคลZองกับงานวิจัยของไพรรักษ,  แกZวจันทร, (2556) ไดZศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม

การเรียนรูZโดยใชZการวิจัยเป}นฐาน (RBL) เรื่อง แรงและพลังงาน พบวYา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเทYากับ 78.27 / 

77.89 ซ่ึงเป}นไปตามเกณฑ, 75/75 

2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวYากYอนเรียนอยYางมีนัย

ความสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เกิดจากการเรียนรูZจากสื่อ ทั้ง การจัดการเรียนการสอนโดยการใชZ Power 

Point การฝlกกระบวนการทางวิทยาศาสตร,จากการดูคลิปสาธิตการทดลองที่ผูZวิจัยจัดทำ กYอนการลงมือปฏิบัติดZวย

ตนเอง และการทำแบบฝlกหัด จึงทำใหZนักเรียนเกิดการพัฒนาและสYงผลใหZมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ซึ่งมีความสอดคลZอง

กับงานวิจัยของ ปรมาภรณ,  แสงภารา (2555) ที่ไดZศึกษาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ

ผูZเรียนดZวยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชZกระบวนการวิจัยในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห,การ
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ถดดอยและสหสัมพันธ,อยYางงYาย พบวYา การจัดการเรียนการสอน เรื่องดังกลYาว ชYวยทำใหZนักศึกษามีคะแนนหลัง

เรียนเพ่ิมข้ึน จากคะแนนความกZาวหนZาเฉล่ีย เทYากับ 2.70 คะแนน 

3. ผลการการศึกษาความความพึงพอใจตYอการจัดการเรียนการสอนโดยใชZสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน ดZานคุณภาพและประสิทธิภาพการ

สอน โดยใชZสื่อการสอนสำหรับเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ 

= 4.45  S.D. = 0.47) และดZานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตYอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูZ สำหรับรายวิชาน้ี โดยรวม

มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.86  S.D. = 0.27) ทั้งนี้เกิดจากการทุYมเทการเตรียมสื่อ และความใสYใจ

ในการจัดการเรียนการสอนแกYนักเรียน แมZวYาจะอยูYภายใตZสถานการณ,ท่ีไมYสามารถจัดการเรียนการสอนไดZอยYางเอ้ือ

ตYอการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร, ซึ่งมีความสอดคลZองกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ,  แสงภารา (2555) ท่ี

ไดZศึกษาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูZเรียนดZวยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชZ

กระบวนการวิจัยในรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห,การถดดอยและสหสัมพันธ,อยYางงYาย พบวYา การ

จัดการเรียนการสอน เรื่องดังกลYาว มีลการประเมินความพึงพอใจที่มีตYอการจัดการเรียนการสอนทุกดZานอยูYใน

ระดับ มา โดยมีคYาเฉล่ีย เทYากับ 4.25 

5.3 ขjอเสนอแนะ  

5.3.1 ขZอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชZ มีดังน้ี  

1. ครูควรแจZงและอธิบายรายละเอียด ในการนำสื ่อการสอนเพื ่อเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปUท่ี 5 ใหZนักเรียนกYอน

เรียน เพ่ือปjองกันป]ญหาขณะการจัดการเรียนการสอน 

2. ครูตZองควบคุมเวลาในการจัดทำแบบฝlกหัด และรายงานการทดลอง เพื่อฝlกกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร, และ ฝlกการวางแผน 

3. ในการจัดกลุYมทำการทดลองตZองคำนึงถึงความสนใจของนักเรียนเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอน

อยูYภายใตZสถานการณ,ไมYปกติ จึงตZองปรับใหZอยูYในรูปแบบ Online หากจับกลุYมนักเรียนที่มีขZอจำกัดดZาน

เทคโนโลยีเขZาดZวยกันจะทำใหZเกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนไดZ 

5.3.2 ขZอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปตYอยอด 

1. ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนระหวYางนักเรียนที่ไดZรับการจัดการเรียนการสอนโดยการ

ใชZสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑ,ในชีวิตประจำวัน กับ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน 

2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใชZสื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะกระบวนการ

ในเน้ือหา และรายวิชาอ่ืน ๆ  
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ภาพที่ 1 สื่อการสอน Power Point เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑDในชีวิตประจำวันสำหรับดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 3 ขณะจัดการเรียนการสอนโดยใชWสื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรD 

ภาพที่ 4 Qr-Code คลิปสาธิตการทดลองเปรียบเทียบ 

คุณสมบัติของน้ำตาลกลูโคสและแปUงมันสำปะหลัง  

ภาพที่ 5 Qr-Code ผลงานนักเรียนคลิปการทดลองเปรียบเทียบ 

คุณสมบัติของน้ำตาลกลูโคสและแปUงมันสำปะหลัง  
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ภาพที ่6 ขณะจัดการเรียนการสอนโดยใชWสื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรD 

ภาพที่ 7 รายงานผลการทดลองของนักเรียน 
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ภาพที่ 8 การทดสอบหลังเรียน เรื่อง สารเคมีและผลิตภัณฑDในชีวิตประจำวัน 

ภาพที่ 9 การประเมินความพึงพอใจจากการใชWสื่อ ฯ 


