
  

บทท่ี 4 
ผลการวิเคระหข้์อมลู 

 
 การวจิยัในครัง้นี้  เป็นการวจิยัเพื่อการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรี่
ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหม่สุขเกษม ต าบลบา้นใหม่สุขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดั
สุโขทยั ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยัตามล าดบัดงันี้ 
 1. ผลการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้ ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรี่
ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อน - หลงัเรยีนชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์
 3. ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรี่-
ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนบา้นใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั มจี านวนทัง้สิ้น 
16 คน ผูว้จิยัไดท้ าการเลอืกใชก้ลุ่มตวัอยา่งทุกคนและเลอืกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธิแีบบเจาะจง 
 
ผลการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอร่ี
ไลน์ เร่ือง สารและการเปล่ียนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
 1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่องสาร
และการเปลีย่นแปลง  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มี
จ านวน  4 แผน ไดแ้ก่แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 1 เรื่องปฏกิริยิาเคม ี,  แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ 2  
เรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการเกิดปฏกิิรยิา , แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่องปฏิกิรยิาเคมทีี่พบใน
ชวีติประจ าวนัและแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เรือ่ง ประโยชน์และผลกระทบทีเ่กดิจากปฏกิริยิาเคมี
ต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม   ผลการประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการ
เรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์โดยการตรวจสอบความถูกต้องดา้นเนื้อหา  รปูแบบการสอนและ
ความเหมาะสมของกจิกรรมเพื่อน าไปใชใ้นการปฏบิตักิารสอน  โดยได้น าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
และสื่อประกอบการเรยีนการสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านประเมนิ  ผลการประเมนิคุณภาพฯ 
พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมคีวามเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.38) รายละเอยีดดงัภาคผนวก ก 
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 2. ผลการวเิคราะหแ์บบทดสอบทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบแก้ไขและปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้จงึ
น าไปท าการทดลองโดยใช้ทดสอบกับนักเรยีน จ านวน 30 คนซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จากนัน้น ามาหาค่าความยากงา่ย (P) และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (r) ท าการ
คดัเลอืกขอ้สอบ ซึ่งได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-1.00 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-
0.80  จ านวน 20 ขอ้และน าแบบทดสอบทีไ่ด้คดัเลอืกแล้วไปหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
ทัง้ฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอรร์ชิารด์สนั (Kuder - Richardson) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.74 (ภาคผนวก ข) 
 3. ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ของสดัส่วนคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนกบัแบบทดสอบ
หลังเรียน  จากการน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีน
บ้านใหม่สุขเกษม ต าบลบ้านใหม่สุขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยัภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศกึษา 2558 จ านวน 16 คน เลอืกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธิแีบบเจาะจงไดผ้ลดงันี้ 
 
ตาราง 3   ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ของสดัส่วนคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนกบั 
            แบบทดสอบหลงัเรยีน 

รายการ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลงั

เรียน (E2) 
(20 คะแนน) 

แผนท่ี 1 
(10 คะแนน) 

แผนท่ี 2 
(10 คะแนน) 

แผนท่ี 3 
(10 คะแนน) 

แผนท่ี 4 
(10 คะแนน) 

คะแนนรวม
(160คะแนน) 

126 133 127 127 268 

เฉลีย่ 7.88 8.31 7.94 7.94 16.75 
S.D. 1.025 0.946 0.998 0.772 1.612 
ประสทิธภิาพ 
(รอ้ยละ) 

78.75 83.13 79.83 79.38 83.75 

 
     จากการพจิารณาผลการวเิคราะห์ตามตาราง 3 พบว่า ผลการพฒันาแผนการจดัการ
เรยีนรู ้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อพิจารณาคะแนน
แบบทดสอบทา้ยบทเรยีนทุกหวัขอ้เรื่องมอีตัราส่วนของคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 
70 และเมื่อท าการวเิคราะหเ์ป็นรายหวัขอ้ พบว่า แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การเกดิปฏกิริยิามอีตัราส่วนของคะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 83.13 และแผนการจดัการ
เรยีนรูท้ี่ 1 เรื่องปฏกิิรยิาเคมมีอีตัราส่วนของคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคดิเป็นรอ้ยละ 78.75 และ
คะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีนมปีระสทิธภิาพ คดิเป็นรอ้ยละ 83.75 
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ตาราง 4   การทดสอบประสทิธภิาพแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีาร 
            สอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
      ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

แบบทดสอบ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนนรวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

ค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉล่ีย 

ทา้ยบทเรยีน (E1) 40 513 8.02 0.94 80.16 

หลงัเรยีน (E2) 20 268 16.75 1.612 83.75 

 
     จากการพจิารณาผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพแผนการเรยีนรูต้ามตาราง 4 พบว่า 
แผนการจดัการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 16 
คน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.16/83.75  สูงกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 75/75 โดยที ่รอ้ยละ 80.16 คอื 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละจากแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนของจ านวนค าตอบทีน่ักเรยีนกลุ่มเป้าหมายตอบ
ไดถู้กตอ้งในแต่ละหวัขอ้เรือ่ง (E1)และรอ้ยละ 83.75 คอื คะแนนเฉลีย่รอ้ยละจากแบบทดสอบหลงั
เรยีนของจ านวนค าตอบที่นักเรยีนกลุ่มเป้าหมายรบัการทดสอบหลงัเรยีน (E2) จากผลดงัที่ได้
กล่าวมาแลว้นัน้แสดงใหเ้หน็ว่าแผนการจดัการเรยีนรูส้ามารถน าไปใชใ้นจดัการสอนดว้ยแผนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง 
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 นี้ได ้
 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อน - หลงัเรียนชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอร่ีไลน์ เร่ือง สารและการเปล่ียนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
     จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยทดสอบหาค่าความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง โดยทดสอบค่าแจกแจงแบบที (t-test dependent 
sample) ปรากฏผลดงันี้  
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ตาราง 5    การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุ่มเป้าหมาย 
         ดว้ยแบบทดสอบชุดเดยีวกนั 

แบบทดสอบ N  ̅ S.D. df t 
Sig. 

(1-tailed) 

ก่อนเรยีน 20 15 1.83 
19 7.56 0.05 

หลงัเรยีน 20 17 1.61 
 

     จากตาราง 5 แสดงให้เหน็ว่า ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้ทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า หลงัเรยีนดว้ยดว้ย
แผนการจดัการเรยีนรู้ นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้นและผลคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรยีน  โดยมคี่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 15 และ 1.83 ตามล าดับ ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหลงัเรยีนเท่ากบั 17 และ 1.61  เนื่องจากมกีลุ่มตวัอย่างเพยีงกลุ่มเดยีว และมกีารวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสองครัง้ ถอืว่ากลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่อสิระต่อกนั จงึท าการทดสอบแบบทางเดยีว 
(One Tailed) คอื มกีารแจกแจงเพยีงดา้นเดยีว ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า ค่า t ทีไ่ด้จากการค านวณ มคี่าเท่ากบั 7.56  จากนัน้ท า
การเปรยีบเทยีบตารางหาค่าวกิฤตของ t มคี่า df (20-1) = 19 (ภาคผนวก ค) ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 พบว่า มคี่า t จากการเปิดตารางมคี่าเท่ากบั 1.7291 ซึ่งค่า t ที่ค านวณได้มคี่า
มากกว่าค่า t ที่ได้จากตาราง แสดงให้เห็นว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วย
แผนการจดัการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการ
สอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปล่ียนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ส าหรบั
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
     จากการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่พฒันาขึน้จ านวน 16 ชุด เพื่อหาความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอแผนการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ ปรากฏผลดงันี้ 
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ตาราง 6    แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใช ้
   ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง 
   กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. แปลผล 

1. เนื้อหามคีวามเหมาะสมกบัระดบันกัเรยีน 
2. กจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหรู้ส้กึสนุก น่าสนใจ และ 
เพลดิเพลนิไมเ่บื่อหน่ายในการเรยีน 
3.รายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
ชดัเจน 
4. ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกบัเนื้อหา 
5. รปูแบบผงัมโนมตสิื่อความหมายเขา้ใจงา่ยและชดัเจน 
6. ค าอธบิายเนื้อหาแต่ละหน่วยชดัเจน 
7. การจดัล าดบัเนื้อหามคีวามเหมาะสม 
8. ความยากงา่ยของเนื้อหามคีวามเหมาะสม 
9. ปรมิาณเนื้อหามคีวามเหมาะสมกบัเวลาเรยีน 
10. แบบทดสอบมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

4.24 
4.47 

 
4.23 
4.23 
4.50 
4.44 
4.57 
4.22 
4.37 
4.45 

0.65 
0.59 

 
0.71 
0.65 
0.54 
0.65 
0.50 
0.63 
0.65 
0.61 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีสุ่ด 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.37 0.62 มาก 

  จากตาราง 6 พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนโดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ 
เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.37 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.62 เมื่อพจิารณารายการประเมนิ พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด คอื การ
จดัล าดบัเนื้อหามคีวามเหมาะสม ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 ส าหรบัรายการประเมนิที่นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต ่าที่สุด แต่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก คือ ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63  ดงันัน้แสดงว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการ
สอน ซึง่ใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  ดงันัน้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้นี้
จงึมคีวามเหมาะสมสามารถใช้จดัการเรยีนการสอนและช่วยกระตุ้นนักเรยีนให้สนใจในการเรยีน
มากขึน้ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัทมิา  ธนะไพรนิทร ์วจิยัเรื่อง ชุดกจิกรรมการเรยีนรูผ้่าน
กระบวนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ เรือ่งการเขยีนสรา้งสรรค ์ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  5  
ผลการวิจยัพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในระดับ มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.47  และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.5 


