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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือประสมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
เร่ือง สิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบางมะรวด จังหวัดปตตานี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองสิ่งตางๆ 
รอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบางมะรวด จังหวัดปตตานี กับเกณฑรอยละ 70 และ 
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ประชากร 
เปนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 26 คนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานบางมะรวด จังหวัดปตตานี ไดมา
โดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานและ  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ
ประสม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยปรากฏวา (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีได รับการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยใชสื่อประสม เร่ือง สิ่งตางๆ รอบตัวเราหลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนท่ีไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยใชสื่อประสม เร่ือง สิ่งตางๆ รอบตัวเราหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร, สิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา, ประถมศึกษา 
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Abstract  
The purposes of this research were (1) to compare science learning achievement on the 

topic of Things around Us of Prathom Suksa I students at Ban Bangmaruad School in Pattani 
province with the 70 percent criterion; and (2) to compare the pre-learning and post-learning 
basic science process skills of the students. 

The research sample consisted of 26 Prathom Suksa I students of Ban Bangmaruad 
School ,Pattni primary educational service area office 1, Pattani province in the second semester 
of the 2015 academic year, obtained by cluster random sampling. Research instruments 
consisted of (1) a science learning achievement test, and (2) a basic science process skills test.  
Statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. 

The results of this study were that (1) science learning achievement on the topic of 
Things around Us of Prathom Suksa I students at Ban Bangmaruad School, who received learning 
experience from learning management using multimedia, was higher than the 70 percent criterion 
at the .05 level of statistical significance; and (2) the post-learning science process skills of the 
students who received learning experience from learning management using multimedia on the 
topic of Things around Us was higher than their pre-learning counterpart skills at the .05 level of 
statistical significance. 
Keywords:  Learning management using multimedia, Basic science process skills, Science learning 
achievement, Things around Us, Prathom suksa 

 
บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรซ่ึงเปนวิชาท่ีมีความสําคัญเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในยุค
ปจจุบัน ตองเร่ิมจากการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถใน
การแสวงหาความรูดวย และแกปญหาไดดวยตนเอง และเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาสติปญญา ทําใหมีความคิด
ท่ีเปนระบบระเบียบ กลาวคือเมื่อมีความสนใจหรือมีปญหาคนควาหาคําตอบ หรือคําอธิบาย ก็มักเร่ิมตนดวยการต้ังสมมติฐาน
ขึ้นกอน แลวหาวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตหรือวิธีการทดลองเกี่ยวกับปญหาน้ัน ๆ แลวใหขอสรุปเปนคําตอบ
ของปญหา (สุวัฒน นิยมคา, 2531) และการใหเด็กไดรับประสบการณการเรียนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยางสม่ําเสมอ เปนการปลูกฝงใหเปนคนมีจิตใจเปนนักวิทยาศาสตร ไมหลงเชื่ออะไรงายๆ รูจักใชความคิดพิจารณา
อยางมีเหตุผล รูจักแสวงหาความรูอยางมีความสุข ดังน้ัน การฝกหรือการย่ัวยุใหเด็กรูจักใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยูเสมอน้ัน จะเปนการชวยใหเด็กไดใชความคิดของตนอยูเสมอ เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนของเด็กดีขึ้นดีกวา
จะฝกใหเด็กใชแตความจําเพียงอยางเดียว (ดวงเดือน ออนนวม, 2538) 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท 
ทักษะการวัด ทักษะการใชเลขจํานวน ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการทํานาย โดยท่ีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานจะตองอยูใน
ระดับท่ีเรียบงาย ไมซับซอน และอยูในวิสัยท่ีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง 
 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคน้ันมีหลายวิธี การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนคอนขางจะเนนการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุนการคิด การลงมือปฏิบัติของนักเรียน
คอนขางนอยมาก เพ่ือสนองการปฏิรูปการเรียนรูตามนโยบายรัฐบาล จึงไดเห็นความสําคัญวา การนําสื่อประสมมา
ใชในการเรียนการสอน ทําใหการเรียนบรรลุวัตถุประสงค เน่ืองจากสื่อเปนตัวกลางท่ีชวยใหการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (Heinich and other, 1996: 34-56) ทําใหผูเรียนเขาใจ
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ความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดตรงกับผูสอนตองการ โดยผูสอนตองจัดเตรียมสื่อประกอบการสอน เพ่ือการนําเสนอ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
            โรงเรียนบานบางมะรวด ตั้งอยูในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานีเขต 1 การดําเนินการ
ดานการเรียนการสอนของเขตพ้ืนท่ีมีเกณฑอยูวาทุกตัวชี้วัดในแตละหนวยการเรียนรูนักเรียนตองไดไมต่ํากวารอยละ 
60 และโรงเรียนบานบางมะรวดมีเกณฑอยูวา ทุกๆตัวชี้วัดในแตละหนวยการเรียนรูตองไมตํ่ากวารอยละ 65   ซ่ึง
พบวา คะแนนนักเรียนแตละตัวชี้วัดในรายวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยสวนใหญเกินกวา รอยละ 60 
เมื่อศึกษาโดยละเอียดพบวา ในเร่ืองสิ่งตางๆรอบตัวเรา นักเรียนมีคะแนนแตละตัวชี้วัดโดยเฉลี่ย ตํ่ากวาเกณฑท่ี
โรงเรียนกําหนด เมื่อยอนดูสถิติพบวา ปการศึกษา 2555 รอยละเฉลี่ย อยูท่ี 60  ปการศึกษา 2556 รอยละเฉลี่ย 61  
และปการศึกษา 2557 รอยละเฉลี่ย 61 ผลท่ีเกิดขึ้นดังกลาวมีความเปนไปไดหลายสาเหตุ นักเรียนจะจําจากสิ่งท่ีครู
พูด มากกวาการเขาใจ การเรียนการสอนไมนาสนใจ นักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่า  ซึ่งก็พบวา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรของครูเนนการบรรยายตามหนังสอืเรียนจริง ไมมสีิ่ง
ท่ีชวยกระตุนความนาสนใจในการเรียน  สือ่ท่ีจะชวยใหนักเรียนไดปฏิบัติเองคอนขางนอย  ดังน้ันสิ่งท่ีจะชวยให
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และสามารถเสริมทักษะและผลสัมฤทธิ์
ทางกาเรียนวิชาวิทยาศาสตรได คอื สือ่ประสม เน่ืองจาก เปนสือ่ท่ีประกอบดวย วสัดุ อุปกรณ และวิธีการ ท่ีจะชวย
ใหนักเรียนเขาใจบทเรียน และเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีจะชวยสงผลให นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีสูงขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเร่ืองสิ่งตางๆ รอบตัวเราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบางมะรวด จังหวัดปตตานี กับเกณฑรอยละ 70 
2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  1. สื่อประสม หมายถึง การนําสื่อท่ีมีคุณคาหลายๆอยางมาใชอยางสัมพันธกัน และเสริมซ่ึงกันและกัน สื่อ
อยางหน่ึงเหมาะแกการเราความสนใจ สื่ออีกอยางหน่ึงเหมาะแกการอธิบายขอเท็จจริง และอีกอยางหน่ึงเหมาะแก
การอธิบายเพ่ือปองกันการเขาใจผิด (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 2531) 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติและการฝกฝนอยางเปน
ระบบ ในการแสวงหาความรู ดังน้ันในวิชาวิทยาศาสตร ตองปลูกฝงใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางสติปญญา แกปญหา และคนควาหาความรูใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  พันธ ทองชุมนุม (2547, น. 20) กลาววา การสอนวิทยาศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพน้ันครูวิทยาศาสตร
ตองคํานึงถึงความสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรไมนอยกวาเน้ือหาวิชา มีความตระหนักอยู
เสมอวาเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความเชื่อวากระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตรน้ันสามารถนําไปศึกษาหาความรูใหมๆได 
  สมาคมเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (American Association for the Advancement 
of Science [AAAS]) ไดเสนอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับครูผูสอนวิทยาศาสตร เมื่อป ค.ศ. 1970 
โดยไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ และทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทักษะ (พันธ ทองชุมนุม 2547, น. 21 และ วรรณทิพา 
รอดแรงคา 2544) 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process skill) ประกอบดวย 8 
ทักษะดังน้ี 
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1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการวัด 
3) ทักษะการคํานวณ 
4) ทักษะการจําแนกประเภท 
5) ทักษะการหาความสัมพันธสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
6) ทักษะการลงความเห็นจากขอมลู 
7) ทักษะการสื่อความหมาย 
8) ทักษะการทํานายหรือการพยากรณ 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของความสามารถทางการเรียนการสอนของบุคคล เมือ่ไดรับการ 
จัดการเรียนรู โดยใชเคร่ืองมือในการชวยวัด ถาเปนวิชาวิทยาศาสตร ก็จะศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ท่ีไดจากกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงวัดได

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (สุธรรม ออนคํา 2534, น. 88, พิมพันธ เดชะคุปต 

และพเยาว ยินดีสุข 2548, น. 125 ) 

 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือนําไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสําหรับเปนเกณฑวัดผลวา นักเรียนไดเรียนรูไปมากหรือนอยหรือลึกซึ้งเพียง 6 พฤติกรรมดังน้ี 

1) ดานความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีเคยเรียนรูมาแลว เก่ียวของกับ

ขอเท็จจริง ขอตกลง ศัพท กฎ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ี

2) ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอภิปราย จําแนก เขียนภาพประกอบ จับใจความ 

ขยายความไดเมื่อปรากฏอยูในรูปใหม และแปลความรูจากสญัลักษณหนึ่งไปยังอีกสญัลักษณหน่ึงไดโดยอาศัย

ขอเท็จจริง ขอตกลง ศัพท กฎ หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

3) ดานการนําความรูไปใช  หมายถงึ ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตรไปใชใน

สถานการณใหมหรือแตกตางไปจากท่ีเคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

4) ดานการวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเน้ือหา ความรูใดความรูหน่ึงออกเปน

สวนประกอบยอยๆและเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสวนประกอบยอยๆท้ังหลายน้ัน รวมถึงลักษณะการจัดเขาเปน

ระบบของสวนประกอบตางๆเหลาน้ัน 

5) ดานการประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตัดสินประเมินคาความคิด ผลงาน หรือวิธีการ

ตางๆ ซ่ึงตองอาศยัความสามารถในการใชความรูความจํา การนําความรูไปใช การวิเคราะหและการสังเคราะห

ผสมผสานกัน เพ่ือพัฒนาเกณฑในการประเมินคาสิ่งตางๆ 

6) ดานการคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ วางแผน ผลติ 

        4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สุนันทา ยินดีรมย และคณะ (2557) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อประสม กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา 1) สื่อประสมท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.03/89.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อประสมสูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไมไดเรียนดวยบทเรียนสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิเปนไปในทาง
ท่ีเพ่ิมขึ้น 3) เจคคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อประสมหลังการเรียนดวยสื่อประสมอยูระดับดีมาก
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ประชารักษ ศรีบรรเทา (2555) ไดศึกษาการใชชุดสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง
ระบบสุริยะและพลังงานแสง ผลการศึกษาพบวา 1) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เร่ืองระบบสุริยะและพลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 85.35/82.50 ซ่ึงตาม
เกณฑท่ีต้ังไว 80/80 2) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองระบบสุริยะ
และพลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.7495 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความกาวหนา
ในการเรียนรอยละ 74.95 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภายหลังการใชชุดสื่อประสม กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองระบบสุริยะและพลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลังเรียนมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองระบบ
สุริยะและพลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก  

จันทรสุดา  บุตรชาติ (2554) ไดศึกษาการใชชุดการเรียนดวยสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 6 พบวา 1)ประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
มีประสิทธิภาพโดยรวมและท้ัง 39 เร่ือง ตามเกณฑท่ีกําหนด  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียน สูงกวากอนเรียน จากชุดการเรียนดวยสื่อประสม กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมและท้ัง 6 หนวย 3) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุด
การเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  พบวา ชุดการเรียนดวยสื่อ
ประสมโดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
           1. ประชากร เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558  โรงเรียนบาน
บางมะรวด จังหวัดปตตานี  จดัหองเรียนแบบคละความสามารถ จํานวน  2 หองเรียน 
           2. กลุมตวัอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ไดมาจากการสุม
แบบกลุม 1 หองเรียน จํานวน 26 คน  

3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
1) ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจําแนกพฤติกรรมท่ีตองการวัด คือ 

ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การประเมินคา ความคิดสรางสรรค  
3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสรางเปนแบบเลือกตอบชนิด  3 ตัวเลือก จํานวน 

30 ขอ โดยใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
4) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองของเน้ือหา  จุดประสงคการเรียนรู ภาษาท่ีใช ความเหมาะสมของตัวเลือก ตัวลวง และปรับปรุงแกไข
ขอความใหถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงาย 

5) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
ภาษาท่ีใช ความเหมาะสมของคําตอบ ความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัดและความเหมาะสมของเกณฑ โดย
ถือความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญมากกวา 0.5 ขึ้นไปเปนเกณฑ แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมให
สมบูรณซึ่งไดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 20 ขอ  

6) นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบาง
มะรวด อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี จํานวน 30 คนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

7) นําแบบทดสอบตรวจหาคาความยาก คาอํานาจจําแนก และคาความเท่ียงของแบบทดสอบ พบวา 
ความยากตั้งแต 0.30-0.57  อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20-0.60 มาจัดฉบับ ไดแบบทดสอบกอนเรียน 20 ขอ และหลัง
เรียน 20 ขอ คาความเท่ียงอยูท่ี 0.86 โดยใชสตูรของ คูเดอร - ริชารดสัน KR-20 
 4. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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  1) สรางแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของสุวรรณี ขอบรูป (2540) นํามาเปนแนวทาง
ปรับปรุงและสรางเพ่ิมเติม 
  2) นําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โรงเรียนบานบางมะรวด อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
  3) นําแบบทดสอบตรวจหาคาความยาก คาอํานาจจําแนก และคาความเท่ียงของแบบทดสอบ พบวา 
ความยากต้ังแต 0.23-0.50 อํานาจจําแนกตั้งแต 0.23-0.63 นํามาจัดฉบับ ไดแบบทดสอบกอนเรียน 20 ขอ และ
หลังเรียน 20 ขอ คาความเท่ียงอยูท่ี 0.97 โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
 5. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสื่อประสม 
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย 
สมรรถนะของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด 
  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร สาระมาตรฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 
  3) ศึกษาเน้ือหาเร่ืองสิ่งตางๆรอบตัวเรา โดยแบงเปน 9 แผน ไดแก  รอบตัวเรามีอะไร การจัดกลุม
สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ในดินมีอะไรบาง อากาศในดิน ซากพืชซากสัตวในดิน ลักษณะของดิน  
การอุมนํ้าของดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2544  กําหนดไวเปนหลัก และศึกษารายละเอียดของเน้ือหาจาก
หนังสือ และเอกสารตาง ๆ 
  4) ศึกษางานวิจัยและเอกสารตางๆ เก่ียวกับการเลือกใชสื่อ จากน้ันทําการ เลือกสื่อใหตรงกับ
จุดมุงหมายและความเหมาะสมของเน้ือหาในบทเรียนและใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  5) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของ
เน้ือหาและความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนท่ีเปนสื่อประสม  และองคประกอบ
อื่น ๆ 
  6) นําแผนการสอนท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบานบาง
มะรวด ท่ีไมใชกลุมทดลองจํานวน 30 คน เพ่ือหาขอบกพรองเก่ียวกับเวลาท่ีใชจัดกิจกรรม ความชัดเจนของบทเรียน
ท่ีใชสื่อประสม และความเหมาะสมของสื่อท่ีนํามาใชกับบทเรียน 
  7) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลอง ดานสาระสําคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู และ 
การวัดผลและประเมินผล โดยถือความเห็นท่ีสอดคลองกับผูเชี่ยวชาญรอยละ 80 ขึ้นไป แลวนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมใหสมบูรณ  
 6. เก็บรวบรวมขอมูล 
  1) นําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนบานบางมะรวด อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี เพ่ือขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  2) ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียน 
  3) ใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E  จํานวน 10 แผน ใชเวลาท้ังสิ้น 20 คาบ ดําเนินการต้ังแตวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
   การดําเนินการสอนดวยวิธีสอนแบบสื่อประสมโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 5E ประกอบดวย 
   (1) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนขั้นการนําเขาสูบทเรียน อภิปรายรวมกันระหวางครู
และนักเรียน เพ่ือทบทวนเน้ือหาท่ีไดเรียนมา และกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยใช เพลง รูปภาพ การศึกษา
นอกสถานท่ี เปนตน 
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   (2) ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เปนขั้นท่ีนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถคนพบ
หรือสรางความรูดวยตนเอง โดยใช การศึกษานอกสถานท่ี วิดีทัศน  การทดลอง ใบกิจกรรมเปนตน 
   (3) ขั้นอธิบาย เปนการอธิบายความรูท่ีไดจากขั้นสํารวจและคนหา ครูผูสอนมีบทบาทในการต้ัง
คําถามและใหความรูเพ่ิมเติม โดยใช ใบกิจกรรม ใบงาน รูปภาพ มาใชในการอธิบายและลงขอสรุป  
   (4) ขั้นขยายความรู เปนขั้นท่ีนักเรียนนําแนวคิดใหมท่ีไดจากขั้นอธิบายมาประยุกตใชโดยใชวีดิทัศน 
ใบความรู รูปภาพ เปนตน 
   (5) ขั้นประเมินผล เปนการนําผลการคนพบความรูจากขั้นขยายความรู มาทําการวัดผลและ
ประเมินผลและทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใช แผนผังความคิด ใบงาน แบบฝกหัด เปนตน 
  4) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูผูวิจัยใหนักเรียนทดสอบหลังเรียน และทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียน 
 
 7. วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน  
  นําคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบกับเกณฑ ท่ีรอยละ 70 แลวนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหทางสถิติ โดยใชการทดสอบ one sample t-test   ไดผลดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม  เร่ืองสิ่ง
ตางๆรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เปรียบเทียบกับเกณฑ 70%    

การทดสอบ n k X  รอยละ S.D 0 (70%) t 

หลังการทดลอง 26 25 14.80   74 2.22      14 1.86* 

( (.05,25)t )  = 1.708 

*p < .05 
 จากตาราง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบางมะรวด จังหวัดปตตานี มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง สิ่งตางๆรอบตัวเรา มีคาเฉลี่ย 14.80  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.22 และมีคาเฉลี่ยรอยละ 74 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑรอยละ 70 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 

 8. การวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
  ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบท่ีสรางขึ้น ซ่ึงเปนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ือง สิ่ง
ตางๆรอบตัวเรา  ทดสอบโดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ
ประสม แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชการทดสอบ paired sample t-test ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชสื่อประสม เร่ือง สิ่งตางๆรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

การทดสอบ n X  รอยละ S.D df t 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

26 
26 

9.83 
16.19 

49.15 
80.95 

1.08 
1.14 

25 17.613* 

*p < .05 
 จากตาราง  พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบางมะรวด จังหวัดปตตานี มีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการจัดการเรียนรู คาเฉลี่ย  9.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.08 และหลังการจัดการ
เรียนรู คาเฉลี่ย 16.19  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.14  เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรู พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 แสดงวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบางมะรวด จังหวัด
ปตตานี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม สูงกวากอนการจัดการเรียนรู 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชสื่อ
ประสม เร่ือง สิ่งตางๆ รอบตัวเราหลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนท่ีไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูโดย
ใชสื่อประสม เร่ืองสิ่งตางๆ รอบตัวเราหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสมเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช
รวมกัน ทําใหเกิดการสงเสริมและเพ่ิมพูนความรู ดังคํากลาวของ กิดานันท มลิทอง (2540) ไดกลาวถึงความหมาย
ของสื่อประสมไววา สื่อประสม หมายถึง การนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใชรวมกันรวมท้ัง วัสดุ อุปกรณและวิธีการ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการเรียนการสอน โดยใชสื่อแตละอยางตามลําดับขั้นตอนของการ
นําเสนอเน้ือหา หลังจากท่ีนักเรียนเรียนดวยสื่อประสมจบในแตละแผน แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ หรือ
แบบฝกหัด หลังเรียน ทําใหนักเรียนไดรับความรูอยางเต็มท่ี สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลังการไดรับการเรียนรูโดยใชสื่อประสม เร่ือง สิ่งตางๆรอบตัวเรา สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย 14.80 คะแนน คิดเปนรอยละ 74 
 การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม น้ัน ดุสิต ขาวเหลือง (2549, 37) ไดกลาวถึงขอดีของการใชชุดสื่อ
ประสมไววา ชุดสื่อประสม ชวยกระตุนความสนใจและตอบสนองตอประสาทสัมผัสทุกสวน ซ่ึงสงผลทําใหการทํา
แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนน้ัน นักเรียนมีความพยายามในการใชประสาทสัมผัสในทุกๆ
ดาน เพ่ือตอบคําถามในสิ่งท่ีครูถาม สงผลใหคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการเรียนรูโดยใชสื่อประสม เร่ืองสิ่งตางๆรอบตัวเรา หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย 16.19 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.97 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ใชภาพวีดีทัศนเทาท่ีจําเปนจริง ๆ บางท่ีอาจใชภาพสรางจากโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
แทนก็ได 
 2. การจัดการเรียนรูในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน ตองใชท้ัง 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษายา
วี และเมื่อครูผูสอนอธิบายเปนภาษายาวี นักเรียนจะมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ดังน้ัน ควรสรางขอสอบเปน
ภาษายาวี จะทําใหนักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงขึ้นอีก 
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