การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
กุสุมา แสงศรี+, + +
กลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมั ธยมศึ กษาปที่ 4/1 ของโรงเรีย นศรีแกว
ประชาสรรค ปการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 11 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู บทเรียน
สำเร็จ รู ป แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรีย น แบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิ ติที่ใชในการ
วิเคราะหข อมูล คื อ คาเฉลี่ ย เลขคณิ ต สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตา งของค าเฉลี่ย ดวยการทดสอบที (tindependent samples test) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนสำเร็จรูป อยูท รี่ ะดับพึงพอใจมากที่สุด
คำสำคัญ : บทเรียนสำเร็จรูป โลกและการเปลี่ยนแปลง

1. บทนำ
สภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรคที่ผานมา ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร
เนื่องจากประสบปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จากขอมูลและปญหาที่พบสามารถวิเคราะหไดวา วิธีการสอนของ
ครูไมเอื้อตอการเรียนการสอนกับบทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมสอดคลองกับปญหานักเรียน ครูสอนโดยการ
บอกความรู แลวใหนักเรียนเปนผูปฏิบัตติ ามตัวอยาง มากกวาการสอนแบบกระบวนการที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
การนำไปประยุกตใช ระบบการสรางแรงจูงใจและวิธีการเรียนรูไมหลากหลาย ขาดสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจ ดังนั้นผูว ิจัย
จึงสนใจการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูปมาชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสรางบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร โรงเรียนศรีแกวประชา
สรรค เพื่อพัฒนาใหเกิดประสบการณ และรูจักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง อันจะนำไปสูการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติตอไป อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาอื่นใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นดวย

2. การดำเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมเปาหมาย ที่ใชในการวิจัยครั้งนีไ้ ดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2562 โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 11 คน
+

ผูแตง
++
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลจำนวน 2 ชนิด ดังนี้
2.2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจำนวน 7 แผนการเรียนรู เวลาที่ใช 15
ชั่วโมง (รวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางละ 1 ชั่วโมง) และ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง จำนวน
7 เลม
2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
เรื่อ ง โลกและการเปลี่ย นแปลง แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย น เรื่ อง โลกและการเปลี่ย นแปลง และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
2.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
2.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียน หลังจากนั้นจึงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กับกลุมเปาหมาย
ไดแ ก นักเรียนชั้ น ม.4/1 ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 11 คน จำนวน 15 ชั่วโมง แลวทำการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และใหกลุม เปาหมายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
สำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นำขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปผล
การทดลองตามวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป
2.3.2 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน โดยคำนวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยการ
ทดสอบคาที พรอมทั้งไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปแลวเปรียบเทียบกับ
เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว และทำการวิเคราะหความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยคำนวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำไป
เทียบกับเกณฑที่ตั้งไว

3. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ไดมีดังนี้
3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 1 โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ในการ
จัดการเรียนการสอน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

n
11
11

คะแนนเต็ม
40
40

𝐱
10.18
30.00

SD
1.40
5.18

t

p

19.22

.00*

จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
หลังเรียน (Post-test) สูงกวา กอนเรียน (Pre-test) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร
และอวกาศ 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 จำนวน 11 คน
การทดสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนรวม

ประสิทธิภาพของบทเรียน

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80

ระหว่างเรียน

250

2,573

93.56

สูงกว่าเกณฑ์

หลังเรียน

70

673

87.40

สูงกว่าเกณฑ์

จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร และ
อวกาศ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 จำนวน 11 คน อยูที่ระดับ 93.56/87.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวที่ระดับ 80/80
3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช บทเรียนสำเร็จ รู ป เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 1 ผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค จำนวน 11 คน
ความพึงพอใจ
1. ความรูที่ไดรับจากการเรียนรูในบทเรียนสำเร็จรูปนี้
2. ความยากงายของบทเรียนเหมาะสมกับระดับของนักเรียน
3. เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจนเขาใจงาย
4. เนื้อหาของบทเรียนมีความนาสนใจ
5. การเรียงลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม
6. แบบฝกหัดของบทเรียนมีความนาสนใจ
7. แบบฝกหัดในแตละตอนมีความเหมาะสม
8. ขนาดของรูปเลมมีความเหมาะสม
9. รูปแบบการนำเสนอมีความนาสนใจ
10. การทำแบบฝกหัดรายบุคคลชวยใหทราบขอบกพรองของตนเอง
11. ความพอใจกับการตรวจงานดวยตนเอง เพราะทราบผลในทันที และ
เรียนรูไดอยางถูกตอง
12. ความพอใจที่มีสื่อซอมเสริมใหเลือกเรียน
13. ความพอใจกับการเรียนรูดวยตนเอง
14. สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวติ ประจำวันได
เฉลี่ยรวม

𝐱
4.91
4.47
4.58
4.35
4.30
4.33
4.28
4.63
4.60
4.63
4.53

SD
0.29
0.74
0.59
0.72
0.74
0.71
0.77
0.58
0.54
0.54
0.63

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลำดับที่
1
8
5
9
11
10
12
3
4
3
6

4.65
4.58
4.51
4.52

0.53
0.59
0.67
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
5
7

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มี
ความพึงพอใจที่ระดับ มากที่สุด (x = 4.52) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจเปนอันดับหนึ่ง

และอันดับ สอง ไดแก ความรูที่ไดรับ จากการเรียนรูในบทเรียนสำเร็จรูป นี้ และ ความพอใจที่มีสื่อซอมเสริมใหเลือกเรียน
ตามลำดับ

4. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในหัวขอ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค ผูวิจัยไดสรุปผลของการวิจัยในแตละประเด็น ดังนี้
4.1 ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา จากการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 10.18 กับ 30.00 ตามลำดับ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 1.40 กับ 5.18 ตามลำดับ เมื่อ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชการทดสอบที (One-Sample t Test) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01 การที่ผลเปนเชนนี้เพราะ ผูวิจัยนำเนื้อหาในบทเรียนมาสอดแทรกไวใน
บทเรียนสำเร็จรูป ทำใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนเนื้อหาที่นำเสนอในแตละเรื่องก็
คำนึงถึงความยากงาย ลำดับขั้นตอน อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรูซ้ำไปมาจนกวาจะเขาใจได แลวจึงทำแบบฝกหัด (จากกรอบ
กิจกรรม) ซึ่งเปนการตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองของตนเอง ทำใหเกิดการพัฒนาความรูไปทีละขั้น จนเกิดเปนทักษะที่
ตกผลึกอยูในตัวของนักเรียน สามารถนำความรูที่ตกผลึกนั้นไปใชในสถานการณตาง ๆ ได ซึ่งสอดคลองกับ บลูม (อางอิงใน
[2]) ที่กลาววา รอยละ 95 ของผูเรียนที่จะเรียนบทเรียนใด ๆ จะทำคะแนนไดสูงในระดับที่เคยเชื่อกันวานักเรียนที่เกงเทานั้นที่
จะทำได ถาเราจัดสภาพการเรียนการสอนใหผูเรียนอยางเหมาะสมกับศักยภาพ และคอยช วยเหลืออยางทันทวงที เมื่อมี
อุปสรรค
4.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 93.56/87.40 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด 80/80 แสดงวา บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว ทั้งนี้เนื่องจากการใชบทเรียนสำเร็จรูป มีความดึงดูดความสนใจของนักเรียน มี
รูป แบบขั้นตอน ที่ สามารถทำความเขาใจไดงาย ทำใหนักเรีย นมี ความกระตื อรือรน ในการศึก ษาหาความรู และบทเรีย น
สำเร็ จรูปยังมี รูปภาพของสถานที่ตาง ๆ ที่มีการกลาวถึงของแตละเนื้อหา ทำใหเกิดการทำความเข าใจไดงาย จึงสามารถ
เชื่อมโยงความรู และนำไปประยุกตใชกับการศึกษาในหัวขอถัดไปไดงา ยขึ้น และผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทำใหเกิด
การเรียนไดโดยอิสระ โดยปราศจากการควบคุมของครูผูสอน จึงทำใหผูเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับ Dixon [3] ที่กลาววา การเรียนรูดวยตนเองนั้น เปนกระบวนการที่ผูเรียนวิเคราะหความตองการในการเรียนรูของตนเอง
โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม ที่เชื่อในเรื่องความเปนอิสระ ซึ่งนาจะเปนผลทำใหเกิดความตั้งใจเรียน
มากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนดวยบทเรียนสำเร็จรูปของ ทิพยพวรรณ สุวรรณพันธ [1] พบวา มีประสิทธิภาพ
80.03/85.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4.3 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโ ดยใชบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรูที่ไดรับจากการเรียนรูในบทเรียนสำเร็จรูป
นี้ อยูในระดับ มากที่สุด
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