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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความคงทนในการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการ

เรียนการสอนแบบสรุปเนื้อหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และ แบบทดสอบความ

คงทนในการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ  

  ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้วิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหา 

แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.7 ส่วนผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.3  ซ่ึงมีผล

ต่างเท่ากับ 28.4 และความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลคะแนนที่ได้จาก

การทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2ได้เว้นระยะห่างจากครั้งที่ 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และใช้แบบทดสอบชุดเดิม คิดเป็น

ร้อยละ 51.7  สูงกว่า ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.3  ซ่ึงมีผลต่างเท่ากับ 26.4  และ

ผลคะแนนที่ได้จากทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกับ ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 

คือ ร้อยละ 51.7 และ ร้อยละ 53.7 ตามลำดับ โดยมีค่าของผลต่างเท่ากับ 2.0  
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บทที่ 1  

บทนำ 

ภูมิหลัง 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงจะต้องมีกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญ ซ่ึงคนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ก็

ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของการศึกษา (ลีลาภรณ์ นาครทรรพ. 2521 : 46)โดยหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ก็ได้มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ           การประกอบอาชีพ(หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2544 กระทรวงศึกษาธิการ ) ซ่ึงการศึกษาวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่ิงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของคน โดยนำไปสู่การเรียนรู้ ด้วยวิธีการสืบค้น สังเกตปรากฏการณ์

ธรรมชาติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระทำและตีความหมายข้อมูลโดยใช้เหตุผล  ทำให้มีความคิดที่เป็นระบบ สามารถสร้างเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรง

ชีวิตได้  ดังนั้นการจัดการเรียน   การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากและครูผู้สอนควรมีการคิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทางการ

ศึกษาที่ดียิ่งข้ึนและบรรลุตามเป้าหมายที่คาดไว้ 
กระบวนการเรียนการสอนเป็นจุดหนึ่งที่ครูควรให้สำคัญ โดยครูผู้สอนจะต้องคำนึงถึงนักเรียน    ให้มากที่สุด เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ  

ความถนัดทางการเรียนไม่เหมือนกัน ซ่ึงเป็นผล   มาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล หากกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม จะทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนต่ำ (วรลาภ แสงวัฒนะชัย. 2526 : 11) 
การสรุปเป็นวิถีทางของการย้ำให้เกิดการเรียนรู้  เพื่อให้ได้หลักการข้อเท็จจริงและความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและจดจำได้ดี

ว่าการเรียนครั้งแรก  ดังนั้นการสรุปจึงเป็นทักษะ       อย่างหนึ่งที่จำเป็นสำหรับครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  

และอาจมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาการเรียนแบบสรุปเนื้อหา เพื่อศึกษาว่าการเรียนแบบสรุปเนื้อหาจะสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิด

ความรู้ ทักษะ ความวินัยในตนเองและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ดีหรือไม่เพียงใด และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

       ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไว้ต้ังความมุ่งหมายไว้ว่า 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลังเรียน ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหา  

ความสำคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า การเรียนแบบสรุปเนื้อหาในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์             มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และทำให้นักเรียน

เกิดความคงทนในการเรียนรู้ที่ดีข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรังปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับผู้

เรียนและเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  

ขอบเขตของการวิจัย   

1.    กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จำนวน 1 ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน 30 คน 

2.    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 



ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยกระทำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง 2 คาบ  คาบละ 50 นาท ี
3.     เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต โดยอิงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

4.     ตัวแปรที่ศึกษา 
       4.1. ตัวเป็นอิสระ คือ  วิธีการเรียนโดยสรุปเนื้อหา 

                      4.2. ตัวแปรตาม ได้แก ่
   4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
  4.2.2  ความคงทนในการเรียนรู้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  การเรียนแบบสรุปเนื้อหา  หมายถึง  การรวบรวมใจความสำคัญของเนื้อหา เป็นการย้ำเน้นเนื้อหาหลักๆของบทเรียนได้ด้วยกัน  เพื่อช่วยให้นักเรียน

ได้เข้าใจในบทเรียน เกิดการจำและการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน การสรุปเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสรุปเป็นตอนๆคือการสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาเป็นช่วงๆ และ

สรุปรวบยอดท้ายเรื่องอีกครั้ง  คือ  การสรุปสาระสำคัญของเนื้อหารวบยอดไว้ท้ายเรื่อง 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องคาร์โบไฮเดรต 

ด้านความรู้-ความจำ  ความเข้าใจ การนำไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงประเมินได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนและตรวจสอบคุณภาพแล้ว 

3.  ความคงทนในการเรียนรู ้ หมายถึง ปริมาณความรู้ข้อเท็จจริงต่างๆที่นักเรียนระลึกได้     หลังจากทดสอบแล้ว 2 สัปดาห์ ซ่ึงใช้แบบทดสอบชุดเดิม  

โดยไม่บอกให้ผู้เรียนรู้ล่วงหน้า 

สมมุติฐานในการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
วิธีการเรียน 
โดยสรุปเนื้อหา 

ความคงทนในการเรียนรู้



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1.เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.1  การเรียนแบบสรุปเนื้อหา   
1.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
1.3  ความคงทนในการเรียนรู้ 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  งานวิจัยในประเทศ 
2.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

1.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      1.1   การเรียนแบบสรุปเนื้อหา   
การสรุปในการเรียนการสอนนั้นเป็นการย้ำให้เกิดการเรียนรู้  เพราะไม่มีใครจำส่ิงที่เรียนแล้วได้ทั้งหมด  ซ่ึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดทักษะ

มากกว่าการเรียนในครั้งแรก  โดยเม่ือแรกจบตอนสำคัญแล้ว ควรที่จะต้องได้รับการสรุปเกี่ยวกับหลักข้อเท็จจริงและความรู้รวบยอดในเรื่องต่างๆของ บทเรียนนั้นๆ 

(ณัฐชัย จักรทอง.2542 :  28)  เนื่องจากนักเรียนอาจยังคงมีความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทเรียน ครูจึงต้องมีการสรุปเพื่อเน้นประเด็นความคิดรวบยอด 

หรือเน้นเนื้อหาสาระสำคัญ  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับนักเรียน(หทัยรัตน์ เทียนศร.ี 2532 : 3 อ้างอิงมาจาก ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2523: 223)  
  หลักในการสรุปบทเรียน  มีหลักการดังนี้ 

1. สรุปใจความสำคัญในแต่ละตอนในระหว่างเรียน 
2. สรุปปิดท้ายเม่ือเรียนจบการเรียนแล้ว 
3. สรุปทันทีเม่ืออภิปรายหรือการทำแบบฝึกหัดส้ันๆส้ินสุดลง 
4. สรุปเม่ือมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดข้ึน(อัญชลี แจ่มเจริญ.2526:  145-146;วิชัย ดิสระ.2519:80-84) 
วิธีการสรุปบทเรียนอาจทำได้หลายวิธี เช่น  
1. สรุปโดยพูดปากเปล่า โดยการกล่าวสรุปหรือการต้ังคำถาม 
2. สรุปโดยการใช้อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ เช่น แผนภูมิ  รูปภาพ  เป็นต้น 
3. สรุปจากการปฏิบัติ เช่น การสังเกต การสาธิต การทดลอง 
4. สรุปจากการสร้างสถานการณ์ เช่น การแจกเอกสารการสรุปที่ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม ให้นักเรียนนำไปพิจารณาด้วนตนเอง 
5. สรุปจากการอ่านค้นคว้า จากบทเรียนตำราที่กำลังศึกษา (อุดร อรกุล. 2536 :  26) 
ลักษณะการสรุปบทเรียนนี้ ครูอาจทำได้หลายลักษณะ  เช่น ครูเป็นผู้สรุปเอง นักเรียนเป็นผู้สรุป     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป (อัญชลี แจ่มเจริญ และ

คนอื่นๆ.  2526 :  145-146 ; จารึก ชูกิตติกุล. 2520 :  88) 
การสรุปมีคุณค่า ต่อไปนี้ 
1. ประมวลเรื่องราวที่สำคัญที่ได้เรียนไปแล้วเข้าด้วยกัน 
2. เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน 
3. สร้างความเข้าใจในการเรียนให้ดียิ่งข้ึน 
4. รวบรวมความสนใจของนักเรียนอีกครั้ง ก่อนที่จะจบบทเรียน 
5. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน (วิชัย ดิสระ. 2519 : 82-84) 

       1.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  หมายถึง ผลสำเร็จที่เกิดจากพฤติกรรม การกระทำกิจกรรมของแต่ละบุคคล ที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้งองค์

ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดได้จากเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านต่างๆ 
(ศุภพงศ์ คล้ายคลึง . 2548 : 27) 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  มีการจำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความรู้-ความจำ  เป็นการวัดความสามารถในการระลึกถึงส่ิงที่เคยเรียนมาแล้ว เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด  หลักการและ

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
2. ด้านความเข้าใจ  เป็นการวัดความสามารถในการอธิบายความหมาย  รวมไปถึงการตีความและการขยายความจากความรู้ที่ได้มาโดยอาศัยข้อเท็จจริง  

หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
3. ด้านการนำไปใช้  เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาและวิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ที่เกิดข้ึนใน

สถานการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบหรือต่างจากที่เคยเรียนมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นการวัดความสามารถของนักเรียนในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบและสอดคล้อง



กับเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย  การสังเกต (observing)  การวัด (measuring)  การคำนวณ (using number)  การจำแนก

ประเภท (classifying)   การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา  (space–space relationship 

and space–time relationship)  การจัดกระทำข้อมูลและส่ือความหมาย (communicating)   การลงความเห็นข้อมูล 

(inferring)    

การพยากรณ์ (prediction)   การต้ังสมมติฐาน (formulating hypothesis)   การต้ังกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

(defining operation)   การกำหนดและควบคุมตัวแปร (controlling variables)  การทดลอง (experimenting)  
และการตีความหมายข้อมูล (interpreting data)  (แนวการสอนวิทยาศาสตร์. 2542 : 10-14) 

จากเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาจำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ให้ครอบคลุมผล

การเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องพอลิเมอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
       1.3  ความคงทนในการเรียนรู ้

ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง  ความคงอยู่ของการเรียนรู้และสามารถระลึกได้หลังจากทิ้งช่วงเวลาหนึ่งทั้งนี้โดยไม่มีการกระทำอาการนั้นออกมาเลย

ในช่วงเวลาที่ทิ้งไป (พัชนี  ทองแก้ว . 2540 : 30) 
อดัม (Adams. 1967 :9) กล่าวว่า  การคงไว้ซ่ึงผลการเรียน หรือความสามารถที่จะระลึกได้ต่อส่ิงเร้าที่เคยเรียน หรือมีประสบการณ์รับรู้มาแล้ว

หลังจากที่ทอดทิ้งไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็คือ ความคงทนในการจำ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยต่อการช่วยให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ มีดังนี้ 
1.  จัดบทเรียนให้มีความหมาย  เช่น 

           1.1  การสร้างส่ือสัมพันธ์ 
     1.2  การจัดเป็นระบบล่วงหน้า 
     1.3  การจัดเป็นลำดับข้ัน 
     1.4  การจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ 
2.  การจัดสถานการณ์ช่วยการเรียน ทำได้ ดังนี้ 
     2.1 การนึกถึงส่ิงที่เรียนในขณะที่ฝึกฝนอยู่ 
     2.2 การเรียนเพิ่ม 
     2.3 การทบทวนบทเรียน 
     2.4 การจำอย่างมีหลักเกณฑ์ 
     2.5 การท่องจำ 
     2.6 การใช้จินตนาการ 
3. ในการทบทวนเราไม่สามารถทบทวนทุกส่ิงให้อยู่ในความจำระยะส้ันได้ ดังนั้น จำนวนส่ิงของ  ที่เราจะจำในความจำระยะส้ันจึงมีจำกัด 
4. ส่ิงใดก็ตามหากอยู่ในความจำระยะส้ันนาน  ส่ิงนั้นก็มีโอกาสฝังตัวในความจำระยะยาวมากข้ึน 
5. การฝังตัวในการจำระยะยาว เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงที่อยู่ในความจำ ระยะยาวกับส่ิงเร้าที่เราต้อการจำ   (อเนกกุล กรีแสง . 

2522 :96-109) 
การวัดความคงทนในการเรียนรู้ จะใช้วิธีการสอบซ้ำ โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน  เวลาในการทดสอบครั้ง

แรกและครั้งที่สองควรเว้นห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์ (ชวาล แพรัตกุล . 2526 : 1) เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่างๆน้อยลง และทำให้ผลคะแนนที่ได้
จากการสอบซ้ำเกิดความคงที่ (Lindvall and Nitko . 1967 :127)  นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาพบว่า การสอบในช่วงเวลา 15 วัน ให้ค่า

สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันสูง (โสภา บุณยศรีสวัสด์ิ .2520 :85) 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการทำการทดสอบซ้ำ เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้ 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 งานวิจัยในประเทศ 
เด็ดดวง  แฉ่งใจ (2522 :  41-44) ได้วิจัยทดลองวิธีสอนด้วยสไลด์วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 ดังนี้ สอนโดยใช้สไลด์ประกอบการ

บรรยายที่มีบทสรุปแทรกไว้ตอนท้าย   สอนโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยายที่มีคำถามแทรกไว้ตอนต้น และสอนโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยายล้วนๆ ผลการ

วิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ที่เรียนจากการสอนโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยายที่มีบทสรุปแทรกไว้ตอนท้าย   สูงกว่าผลการเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใช้สไลด์

ประกอบการบรรยายที่มีคำถามแทรกไว้ตอนต้น และสอนโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยายล้วนๆ ตามลำดับ 
วิรัตน์ เชี่ยวชาญ (2526 : 28) ได้ศึกษาการใช้การสรุปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ และ         ความคงทนในการจำ จากวิธีการสอนด้วยสไลด์

ประกอบการบรรยายที่มีการสรุปเป็นตอนๆ และสไลด์ประกอบการบรรยายที่มีการสรุปรวบยอดในตอนท้าย ให้ผลการเรียนรู้ และความคงทนในการจำ 
ไม่แตกต่างกัน 



ชวลิต  พงษ์สวัสด์ิ (2532 : 115) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านมโนมติและความคงทนของมโนมติ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยชุดการสอนรายวิชาย่อยกับการสอนตามคู่มือครู ของ สสวท. ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนของมโนมติในการ
เรียน   วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
พินเตอร์ (Pinter. 1977 : 710-A) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการสะกดคำ ซ่ึงสอนโดยใช้เกมการศึกษาและสอนโดยตำรา กับนักเรียนเกรด  3 

จำนวน 94 คน โดยทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 3 สัปดาห์  เพื่อหาความคงทนในการจำ  ผลการทดลองปรากฏว่า กลุ่มที่ใช้เกมการศึกษามีความคงทน
ในการจำสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้ตำรา 

จากผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคงทนในการเรียนรู้  เป็นส่ิงที่สามารถปลูกฝังให้เกิดข้ึนได้ โดยใช้วิธีสอนและจัดสถานการณ์ให้นักเรียนมีโอกาส

ทำกิจกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสรุปเนื้อหา  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเชื่อม่ันว่าวิธีการเรียนการสอนแบบสรุปเนื้อหา  จะช่วยให้ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความคงทนในการเรียนรู้ และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนสูงกว่าก่อนทำการทดลอง 



บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. วิธีดำเนินการวิจัย 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1 
ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน 30  คน 

2.ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยกระทำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน 2 คาบ  คาบละ 50 

นาท ี

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องคาร์โบไฮเดรต โดยอิงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงได้แบ่ง

เนื้อหาออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
1. มอนอแซ็กคาไรด์(น้ำตาลโมเลกุลเด่ียว) 

2. ไดแซ็กคาไรด์ (น้ำตาลโมเลกุลคู่) 

3.  พอลิแซ็กคาไรด์ 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. แผนการเรียนการสอนแบบสรุปเนื้อหา  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
3. แบบทดสอบความคงทนในการเรียนรู ้

      ขั้นตอนในการสร้างแผนการเรียนการสอนแบบสรุปเนื้อหา  
1.ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ )แนวการสอนวิทยาศาสตร์  แบบเรียน

วิทยาศาสตร์  วิธีการสอนแบบสรุปเนื้อหา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสำหรับเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
3. จัดทำแผนการสอนแบบสรุปเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ 
วิธีหาคุณภาพของแผนการเรียนการสอนแบบสรุปเนื้อหา 
1. นำแผนการสอนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คือ  

อาจารย์มานิตย์ ออพานิชกิจ ตรวจพิจารณาเพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลาที่จัดกิจกรรม ส่ือการเรียน และปริมาณเนื้อหาที่นำมาจัดกิจกรรม 

 2. นำแผนการสอนที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนชนิด 4 ตัวเลือก เรื่อง คาร์โบไฮเดรต จำนวน 10  ข้อ  

โดยดำเนินการดังนี้ 



2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544(หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ)แบบเรียนวิทยาศาสตร์ วิธีการสร้างแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จากเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ 

2.2  สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรตามเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในหมวดสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์ ของบทเรียนเรื่อง คาร์โบไฮเดรต โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ อาจารย์มานิตย์ ออพานิ

ชกิจ    
2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร  จำนวน 10  ข้อ 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ (ความรู้-ความจำ) 
 1. ไรโบส  2. กลูโคส  3. แลกโทส  4. ฟรักโทส 
2. น้ำตาลชนิดใดมีสูตรทั่วไปต่างจากชนิดอื่น (ความเข้าใจ) 
 1. ไรโบส  2. กลูโคส  3. แลกโทส  4. ฟรักโทส 
3. ผลการทดสอบใดชี้ให้เห็นว่า สารที่นำมาทดสอบนั้นเป็นอาหารประเภทแป้ง (นำไปใช้ประโยชน์) 
 1. ทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ แล้วเกิดตะกอนสีแดงอิฐ 
 2. ทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน แล้วเกิดสารที่มีสีน้ำเงิน 
 3. ทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaoH ที่ผสมกับ CuSO4  แล้วเกิดสารที่มีสีม่วง 

 4.  เม่ือแตะกับกระดาษขาวแล้ว ทำให้กระดาษเป็นมันและโปร่งแสง 
วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
1.  นำแบบทดสอบที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ อาจารย์มานิตย์ ออพานิชกิจ ตรวจสอบความ

สอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและ 
ความครอบคลุมของข้อคำถาม(ค่า IOC) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ถ้าได้ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 0.5 คะแนนข้ึนไป สรุปว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ถ้าได้

คะแนนน้อยกว่า 0.5 นำมาปรับปรุงแก้ไข 

5.  นำแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวน 30 คน  

ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบความคงทนในการเรียนรู ้
 ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
 เรื่องพอลิเมอร์ โดยใช้วัดหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบครั้งแรกห่างกัน 2 สัปดาห์ 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการดำเนินการวิจัย  ดังนี้ 
1.   เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1 

ห้อง รวมทั้งส้ิน 30 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2.   ผู้วิจัยทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ แล้วนำผลของการสอบ

มาตรวจให้คะแนน  
3.   ดำเนินการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบสรุปเนื้อหา 
4.   เม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในแผนการเรียนการสอน แล้วทำการทดสอบหลังเรียน

กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
5.  เม่ือระยะเวลาเรียนส้ินสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์แล้วนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ฉบับเดิม 

ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้   คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง
ก่อนและหลังเรียนซ่ึงมีคะแนนเต็มครั้งละ  10  คะแนน 



2.  ความคงทนในการเรียนรู้  คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและเม่ือระยะเวลาเรียนส้ินสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10  คะแนน 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ 

ผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 

ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้ังไว้ 

2. เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลัง โดยใช้ผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้ังไว้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน 
1.1   หาคะแนนเฉลี่ยเลยคณิต ( Mean , �x )  

   สูตร 

      

    เ ม ื่ อ                  แทน     ค่าเฉลี่ย 

     Σ× แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N     แทน     จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
1.2   หาค่าร้อยละ  

  สูตร    ค่าร้อยละ =  คะแนนที่ได้  x 100 

                      คะแนนเต็ม 

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
2.1   การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบที่ใช้ในการฝึกโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

IOC   =   ΣX/N 
เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ΣX  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

N
X

X ∑=

X



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้ดำเนินการเพื่อวิเคราะห์ผลข้อมูล ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ 

ผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 

 2. เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลัง โดยใช้ผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต  

   โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ  

   

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละในแต่ละครั้งของการทำแบบทดสอบ         วัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกัน คือ            ทดสอบก่อน

เรียน ทดสอบหลังเรียน และหลังจากทดสอบหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 

ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ ในแต่ละครั้งของการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกัน คือ  ก่อนเรียน  หลังเรียน และหลั งจาก

ทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

 ได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตาราง ดังนี้ 

 1. ตารางผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

 2. ตารางผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากคะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3. ตารางผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากคะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังจากทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

 4. ตารางผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากคะแนนแบบทดสอบ

หลังเรียนและหลังจากทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 



ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เม่ือนักเรียนได้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้                 วิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต ทั้งหมด 3 ครั้งแล้วมีผลคะแนนแตกต่างกันไป โดย 

ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน    มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.53     คิดเป็นร้อยละ 25.3  

ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน    มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.37      คิดเป็นร้อยละ 53.7 

ผลคะแนนที่ได้หลังจากทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2สัปดาห์   

     มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.17      คิดเป็นร้อยละ 51.7 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

     จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   

  

 จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน เม่ือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 53.7 

สูงกว่า ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน เม่ือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 25.3 ซ่ึงมีผลต่างของร้อยละเท่ากับ 

28.4 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

  จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังจากทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

ครั้งที่ทดสอบ ร้อยละ

1.ทดสอบก่อนเรียน 2.53 25.3

2.ทดสอบหลังเรียน 5.37 53.7

3.หลังจากทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2สัปดาห์ 5.17 51.7

Pre-test (%) Post-test (I)(%) ผลต่าง(%)

25.3 53.7 28.4



  

  

จากตารางที่ 3  แสดงให้เห็นว่า ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 ซ่ึงเว้นระยะห่างจากครั้ง

ที่ 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เม่ือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 51.7 สูงกว่า ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีค่า

ร้อยละเท่ากับ 25.3 โดยมีผลต่างของร้อยละเท่ากับ 26.4 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

  จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนและหลังจากทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่า  ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน  ร้อยละเท่ากับ 53.7 

มีค่าใกล้เคียงกับ ผลคะแนนที่ได้หลังจากทดสอบหลังเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.7 โดยมี

ผลต่างของร้อยละเท่ากับ 2.0 

Pre-test (%) Post-test (II)(%) ผลต่าง(%)

25.3 51.7 26.4

Post-test (I)(%) Post-test (II)(%) ผลต่าง(%)

53.7 51.7 2.0



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในบทนี ้ผู้วิจัยนำเสนอสาระสำคัญในภาพรวมของการวิจัยตามลำดับดังต่อไปนี้ 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

        ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไว้ต้ังความมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 

 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลังเรียน ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหา  

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จำนวน 1 ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. แผนการเรียนการสอนแบบสรุปเนื้อหา  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

3. แบบทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้   คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและหลังเรียนซ่ึงมีคะแนนเต็มครั้งละ  10  คะแนน 



2.  ความคงทนในการเรียนรู้  คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและเม่ือระยะเวลาเรียนส้ินสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10  

คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ 

ผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 

ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้ังไว้ 

2. เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ระหว่างก่อนและหลัง โดยใช้ผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้ังไว้ 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

คาร์โบไฮเดรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 30 คน 

แสดงให้เห็นว่า การเรียนโดยวิธีการสรุปเนื้อหา ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบหลังเรียน เม่ือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 53.7  ส่วนผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน เม่ือคิดเป็นร้อยละ

เท่ากับ 25.3  ซ่ึงมีผลต่างของร้อยละเท่ากับ 28.4  

 2.  ความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย ผลคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 ซ่ึงเว้นระยะห่างจากครั้งที่ 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเป็นแบบทดสอบชุดเดิม         คิด

ผลคะแนนเป็นร้อยละได้เท่ากับ 51.7  สูงกว่า ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าร้อยละเท่ากับ 25.3  

มีผลต่างของร้อยละเท่ากับ 26.4  และผลคะแนนที่ได้จากทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกับ ผลคะแนนที่

ได้จากการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 คือ ร้อยละ 51.7 และ ร้อยละ 53.7 ตามลำดับ โดยมีค่าของผลต่างร้อยละ

เท่ากับ 2.0  

  

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

 จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สมมติฐานที่ 1 ที่ว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จาก

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงโดยผล

คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน เม่ือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 53.7 ส่วนผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน

เรียน เม่ือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 25.3 และมีผลต่างของร้อยละเท่ากับ 28.4 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  ทั้งนี้

เนื่องจาก นักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาได้และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตประจำวัน  
จึงสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ดีกว่าก่อนเรียน ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  



เด็ดดวง  แฉ่งใจ (2522 : 41-44)  ได้วิจัยทดลองใช้สไลด์ประกอบการบรรยายที่มีบทสรุปแทรกไว้ตอนท้ายวิชา

สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการเรียนรู้ที่เรียนจากการสอนโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยายที่มีบท

สรุปแทรกไว้ตอนท้าย สูงกว่าผลการเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยายล้วน เนื่องจาก

นักเรียนสามารถสรุปประเด็นเนื้อหาที่เรียนได้เช่นกัน 

2. สมมติฐานที่ 2 ที่ว่า  ความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบสรุปเนื้อหา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริง โดย ผล

คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 ซ่ึงเว้นระยะห่างจากครั้งที่ 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเป็นแบบ

ทดสอบชุดเดิม  ได้ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 51.7  สูงกว่า ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีค่า

ร้อยละเท่ากับ 25.3  มีผลต่างของร้อยละเท่ากับ 26.4 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และผลคะแนนที่ได้จาก

ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกับ ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 คือ ร้อยละ 51.7 และ 

ร้อยละ 53.7 ตามลำดับ โดยมีค่าของผลต่างร้อยละเท่ากับ 2.0 เนื่องจากระยะห่างในการทดสอบ ห่างกัน 2 สัปดาห์ 

ซ่ึงอาจเป็นระยะเวลาที่นักเรียนยังคงจดจำสาระและประเด็นของเนื้อหาได้ดี 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  การทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว ผลการศึกษาวิจัยจึงอาจแตกต่าง

ไปจากการศึกษาทั้งระดับชั้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจจัดทำการศึกษาเป็นภาพรวมได้ทั้งระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบตามระดับช่วงอายุนักเรียนใน              แต่ละวัยได้ 

 2.  ในการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์อาจจะใช้รูปแบบอื่นที่นอกไปจาก

การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยอาจจะเป็นการอภิปรายหน้าชั้น หรือการประเมินในระหว่างเรียน 

เพื่อจะช่วยให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและช่วยในการพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ให้ได้ผลดีที่สุด 
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