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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึก
เสริมทักษะ เรื่อง สารละลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน 
36 คน ผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลาย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) แผนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง
สารละลาย จำนวน 2 แผน 2) แบบทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง สารละลาย 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารละลาย แบบปรนัยชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 4) แบบบันทึกพฤติกรรม
ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับคะแนน 5 แบบ นักเรียนที่เรียนวิชาเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารละลาย โดยการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารละลาย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08±0.81 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คือ มีเฉลี่ยเท่ากับ 3.97±0.72 และสุดท้าย 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนวิชาเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะเฉลี่ยเท่ากับ 6.16±1.18 (ร้อยละ 61.66) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 3.03±1.02 (ร้อยละ 30.83) 

 
คำสำคัญ : การสอนวิทยาศาสตร์ ชุดฝึกพัฒนาทักษะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to enhance the Science learning achievement in Science on 
solution lesson using skill-enhancing drills. The sample used in this study was one class of 36 
students who were studying in the 8nd grade in the first semester, academic year 2020, at Kururat 
Rangsarit School, Chombueng, Ratchaburi Province. The instruments used in this research were 1) 3 
Science lesson plans of solution, 2) 2 exercises for Solution lesson 3) 30 items of 4 choices learning 
achievement test in solution lesson, 4) learning behavior form, and 5) the 5 rating scales satisfaction 
questionnaire in Science of students who learned by skill-enhancing drills. The results were found 
that 1) Learning behavior of students for Science lesson by using skill-enhancing drills was averaged in 
high level, 3.08±0.81, 2) Satisfaction questionnaire of students for Science lesson by using skill-
enhancing drills was averaged in high level, 3.97±0.72, and the last 3) the learning achievement of 
students that learned solutions lesson by the using skill-enhancing drills, the average post-school 
achievement test was 6.16/10±1.18 (61.66 percent) while the average post-school achievement test 
was 3.03±1.02/10 (30.83 percent). 
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บทนำ 

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งด้านการพัฒนาวัตถุ
และพัฒนามนุษย์ (ทรงศักดิ์ พละศักดิ์. 2546) โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างเล็งเห็นความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนามนุษย์ให้มีความคิดและจิตใจอย่างวิทยาศาสตร์ กล่าวคือเป็นคนมีเหตุผลรู้จักค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ ความจริง ตัดสินใจโดยสามารถนำความรู้ความจริงไปแก้ไขปัญหาพัฒนาชีวิตอย่างคุณภาพ เป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศ (วิมาน วรรณคา. 2539) วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุผลคิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (กรม
วิชาการ, 2544) ความรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุ เป็นผล คิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งการได้มา
ของความรู้วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้เกิดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้  
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบ
ได้ รวมถึงมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและจัดการ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2546) ดังนั้น ทุกประเทศจึงจัดให้มีการศึกษาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิด
ความแตกฉานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไพฑูรย์ มูลทา และ น้อย เนียมสา. (2560, หน้า 251-265.; De 
Boer, 2000) สำหรับประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช้านานจึ งได้บรรจุวิชา
วิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตรการศึกษาตลอดมาทุกระดับการศึกษา (ยุภา ตันติเจริญ. 2531, หน้า 401)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดของ 
วรรณทิพา รอดแรงค้า (2544) กล่าวว่า ควรจัดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองการที่ผู้เรียนจะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา มีทักษะ และฝึก
ปฏิบัติอยู่เสมอ ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ดังนั้น แบบฝึกเสริมทักษะจัดว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ สามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ (ปรีชา ธรฤทธ์ิ 2539.) เพราะแบบฝึกเสริม
ทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน นอกจากนี้แบบฝึกเสริมทักษะยังช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มหรือเสริมความชำนาญคล่องแคล่วให้กับผู้เรียน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมเพิ่มเติมจากบทเรียน (พรรณี  เจนจิต. 2538)  

การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันให้มี ความต่อเนื่องเช่ือมโยงกันตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียน
จำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถ นำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิต หรื อศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้
วิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งเนื้อหาเรื่องสารละลาย เป็นส่วนหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.1 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ความรู้เกี่ยวกับสารละลาย
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลายประการ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นำมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

จากการทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง สารละลาย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 จำนวน 36 คน ของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ด้วยข้อสอบแบบปรนัย พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและยังมีปัญหาในด้านการเรียนรู้วิ ชาวิทยาศาสตร์ ช้ีให้เห็นว่า 
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เหมาะสมกับระดับช้ัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
นับเป็นการล้มเหลวในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็น
เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก  
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยการสร้างแบบฝึก
เสริมทักษะการเรียนรู ้เพื่อเสรมิทักษะการตั้งคำถาม การค้นหาคำตอบจากการทดลองและการแก้ปญัหาตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 ทั้ง 36 คน เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เน้นให้เห็น
ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ให้กับผูเ้รยีน เพื่อใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 โดยใช้แบบฝึก
เสรมิทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข. 2559) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน ซึ่งจัดการเรียนการสอนรหัสวิชา ว 22101 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ในเนื้อหาสาระต่อไปนี้ 

1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย                
2. การละลายของสารในตัวทำละลาย 
3. ความเข้มข้นของสารละลาย 
4. พลังงานกับการละลายของสาร 

 
3. ขอบเขตพ้ืนที่ 

 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ หมู่ 2 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีดังนี ้

1.1 แผนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ เรื่องสารละลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 3 แผน 
1.2 แบบฝึกหัดเรื่องสารละลายชั้นมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 2 ชุด 
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลาย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือก

คำตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ  
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดย

ใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
1.4.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะจากบทความจากเอกสาร 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ และวารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4.2 สร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการสอนแบบใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยแบบสอบถาม 

เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้กำหนดคะแนนของคำตอบแต่ละข้อ ดังนี้ 
 

       มากทีส่ดุ   ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ  5 
       มาก   ใหค้่าน้ำหนกัคะแนนเท่ากับ  4 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         257 

 

       ปานกลาง  ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ  3  
       น้อย   ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ  2 
       น้อยที่สุด  ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับ  1 
 
       คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
       คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49 มีความพงึพอใจในระดับมาก 
       คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
       คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 มีความพึงพอใจในระดับน้อย  
       คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 วางแผนการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
2.2 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 เรื่อง 

สารละลาย จากหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คู่มือครูและหนังสื่อต่าง ๆ 
2.3 รวบรวมข้อมูลการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
2.4 วางแบบข้ันตอนการทำงาน 
2.5 จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
2.6 จัดทำแบบทดสอบและทำการทดสอบ 
2.7 ใช้แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
2.8 ประเมินผลโดยแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิ 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (×) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

3.2 วิเคราะห์แบบประเมนิตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (×) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

3.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารละลาย ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 โดยใช้สถิติการหาค่าร้อยละ และความก้าวหน้าของข้อมูล 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
เสนอผลการศึกษา ดังนี ้

1. ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารละลาย ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 

จากกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนหญิง จำนวน 17 คน นักเรียนชาย จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.22 และ 52.78 ตามลำดับ    

จากการทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 จำนวน 36 คน ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชา
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วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็นในรายข้อ
มีดังนี้ นักเรียนไม่เคยนอนหลับในขณะที่ครูสอนหรือให้ทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70 ไม่เล่นเหย้าแหย่กับเพื่อนในขณะที่ครูสอนหรือให้ทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02  และอันดับสุดท้าย คือ  มีสมาธิเมื่อครูกำลังสอนหรือให้ทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 

ข้อที ่ รายการ X SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 ตั้งใจเรียนเข้าเรียน/ทำงานสม่ำเสมอ 3.67 0.84 มาก 
2 มีสมาธเิมื่อครูกำลังสอนหรือให้ทำงาน 2.88 0.97 ปานกลาง 
3 ไม่เล่นเหยา้แหย่กับเพื่อนในขณะที่ครูสอนหรือให้ทำงาน 3.99 1.02 ปานกลาง 
4 ให้ความเคารพในสิทธิของผู้อื่นในขณะครสูอนหรือให้ทำงาน 3.96 0.56 มาก 
5 ไม่เคยนอนหลับในขณะที่ครสูอนหรือให้ทำงาน 4.57 0.70 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.08 0.81 มาก 
 

2. ข้อมูลการประเมินตนเองของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึก
ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารละลาย 

จากกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนหญิง จำนวน 17 คน นักเรียนชาย จำนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.22 และ 52.78 ตามลำดับ  

จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินตนเองของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านเนื้อหาสาระ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งส่งงานตามเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับแรกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.51 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70 อันดับสุดท้าย คือ มีการค้นคว้าใช้แหล่งเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งการแต่งกายเหมาะสมและสุภาพเป็นอันดับแรก อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และอันดับสุดท้ายคือ ครูแจ้งงานเป็นระยะ ๆ ให้
นักเรียนทราบ ค่าเฉลี่ย 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 

ข้อที ่ รายการ X SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาสาระ 

1 เนื้อหาตรงกับรายวิชาที่กำหนด 3.90 0.30 มาก 
2 ความแปลกใหม่และความทันสมัยของเนื้อหา 3.69 0.83 มาก 
3 มีการปรับเนื้อหากิจกรรมมาทำงานเป็นกลุ่ม 3.31 1.08 ปานกลาง 
4 มีการนำเสนอผลงาน/แบบทดสอบหน้าช้ันเรียน 3.96 0.56 มาก 
5 ส่งงานตามเวลาที่กำหนดอยา่งต่อเนื่อง 4.51 0.70 มากที่สุด 
6 มีแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุด 4.25 1.36 มาก 
7 มีการทำสื่อการเรยีนการสอน 4.00 0.72 มาก 
8 มีการค้นคว้าใช้แหล่งเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียน 3.04 0.59 ปานกลาง 
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ข้อที ่ รายการ X SD 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาสาระ 

9 มีการเตรียมเนื้อหาสาระมาล่วงหน้า 3.10 0.45 ปานกลาง 
10 มีใบงาน / ใบความรู้นอกเหนือจากหนังเรียนตรงกับเนื้อหา 3.80 1.66 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาสาระ 3.75 0.82 มาก 
ด้านผู้สอน 

1 มีเทคนิคใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน 3.92 0.44 มาก 
2 เข้าสอนตรงตามเวลาและออกตรงตามเวลา 3.98 0.70 มาก 
3 มีการจัดสอบเป็นระยะ 3.82 0.65 มาก 
4 มีสื่อ ใบงาน/ใบความรู้ในการเรียน 4.24 1.03 มากที่สุด 
5 การแต่งกายเหมาะสมและสุภาพ 4.57 0.70 มากที่สุด 
6 ครูให้นักเรียนคิดวิเคราะห ์ 3.78 0.78 มาก 
7 ครูมีการอธิบายก่อนทำงาน 3.76 0.81 มาก 
8 ครูสอนตัวอย่างแล้วให้นักเรยีนทำงานใบงานต่อเนื่อง 4.06 0.64 มาก 
9 ครูมีการเตรียมการสอน 3.86 0.63 มาก 
10 ครูแจ้งงานเป็นระยะ ๆ ให้นักเรียนทราบ 3.73 0.85 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยด้านผู้สอน 3.97 0.72 มาก 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารละลาย 
จากกลุ่มประชากรผู้ร่วมวิจัยเป็นนักเรียนหญิง จำนวน 17 คน นักเรียนชาย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.22 และ 52.78 ตามลำดับ    
จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 เฉลี่ย 3.08 จากคะแนน 

10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.02 ผลสัมฤทธ์ิหลังเรยีนเฉลี่ย 6.16 จาก
คะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.66 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.18 จากการทดสอบทั้งสองครั้ง ผล
ปรากฏว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.08 คิดเป็นร้อยละ 30.83  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย 
ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 

คนที ่
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ความก้าวหน้า (X1)1 (X2)2 

คะแนน (X1) ร้อยละ คะแนน (X2) ร้อยละ 
1 2 20 5 50 3 4 25 
2 3 30 7 70 4 9 49 
3 3 30 5 50 2 9 25 
4 3 30 7 70 4 9 49 
5 2 20 4 40 2 4 16 
6 4 40 7 70 3 16 49 
7 3 30 7 70 4 9 49 
8 2 20 5 50 3 4 25 
9 3 30 7 70 4 9 49 
10 3 30 6 60 3 9 36 
11 3 30 6 60 3 9 36 
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คนที ่
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ความก้าวหน้า (X1)1 (X2)2 

คะแนน (X1) ร้อยละ คะแนน (X2) ร้อยละ 
12 2 20 3 30 1 4 9 
13 2 20 5 50 3 4 25 
14 3 30 7 70 4 9 49 
15 3 30 5 50 2 9 25 
16 2 20 7 70 5 4 49 
17 4 40 7 70 3 16 49 
18 3 30 6 60 3 9 36 
19 2 20 6 60 4 4 36 
20 3 30 5 50 2 9 25 
21 4 40 8 80 4 16 64 
22 2 20 7 70 5 4 49 
23 4 40 7 70 3 16 49 
24 5 50 8 80 3 25 64 
25 6 60 7 70 1 36 49 
26 2 20 6 60 4 25 36 
27 4 40 6 60 2 16 36 
28 4 40 6 60 2 16 36 
29 5 50 7 70 2 25 49 
30 3 30 7 70 4 9 49 
31 4 40 7 70 3 16 49 
32 3 30 8 80 5 9 64 
33 2 20 5 50 3 4 25 
34 2 20 4 40 2 4 16 
35 4 40 6 60 2 16 36 
36 2 20 6 60 4 4 36 
รวม 111 1110 222 2220 111 400 1418 
เฉลี่ย 3.08 3.08 6.16 6.16 3.08   

ร้อยละ 30.83  61.66  30.83   
(SD)2 1.04  1.40     
SD 1.02  1.18     

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 เฉลี่ย 3.08 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 30.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.02 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย 6.16 จากคะแนน 10 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 61.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.18 จากการทดสอบทั้งสองครั้ง ผลปรากฎว่านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.08 คิดเป็นร้อยละ 30.83 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงข้ึนหลังจากได้แบบฝึกทักษะเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

อภิปรายผลการวิจัย 
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 การจัดกิจกรรมพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย 
3.08 จากคะแนน 10 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.02 ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉลี่ย 
6.16 จากคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.18  จากการทดสอบทั้งสอง
ครั้ง ผลปรากฎว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 จำนวน 36 คน มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.08 คิดเป็นร้อยละ 
30.83 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากได้แบบฝึกทักษะ และสอดคล้องกับณพัฐอร 
บัวฉุน และสุพัตรา ถนอมวงษ์ (2559, หน้า 157-166) ท่ีได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 
หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับวิโรจน์ 
แสนคำภา (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ ตามคู่มือครูของ 
สสวท. พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการเรียนมี
ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมนึก การเกษ (2544) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นแบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารละลาย ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปีที่ 2 ได้ และมี
นักเรียนอีกจำนวน 10 คนท่ียังขาดความใส่ใจในเวลาเรียนซึ่งถ้าเป็นไปไดอ้ยากจะทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องกับเด็กกลุ่ม 10 
คน เป็นรายกรณี เพราะถ้าปล่อยไปเรื่อย ๆ เด็กนักเรียนจำนวนนี้ก็อาจจะสรา้งปัญหาให้กับรายวิชาอื่น ๆ ดังนั้นถ้าเป็นไป
ได้อยากจะศึกษาถึงปัจจัยที่นักเรียนกลุ่มนี้ขาดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์จะได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตัว
นักเรียนกลุ่มนี้ให้ได้รับความรู้วิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ช้ันปีท่ี 2 สามารถนำแบบฝึกทักษะเรื่องสารละลาย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบใช้
และพัฒนาต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ 
3. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและในระดับชั้นอื่น ๆ  
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