
  

บทท่ี  5 
สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เพื่อพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและ
การเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีน
บา้นใหม่สุขเกษม ต าบลบา้นใหม่สุขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยัเพื่อให้ผู้เรยีนเกดิ
การเรียนรู้ได้เร็วและจดจ าได้นาน และเป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการ
เรยีนรู ้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยมุ่งหวงัให้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์75/75 และท าการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
2 ก่อน - หลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์  เรื่อง สารและการ
เปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรร์วมทัง้ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการ
ใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยในการศึกษากลุ่มตวัอย่าง คอื 
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรยีนบ้านใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทัย 
จ านวน 16 คนทีท่ าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sample) ซึง่
ในส่วนของเนื้อหาเรยีนแบ่งออกเป็นแบบทดสอบก่อนเรยีน  เนื้อหาบทเรยีน  แบบทดสอบท้าย
บทเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน มกีารวเิคราะห์ทางสถิติโดยใช้การประเมนิการวดัผลการ
เรยีนรูจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบ
จะน าไปใชห้าประสทิธภิาพของบทเรยีนและน าไปวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเพื่อหาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผู้เรยีนก่อนและหลงัเรียนด้วยการเรยีนโดยใช้หลักการเรียนรู้ที่พฒันาขึ้น โดยการ
ทดสอบค่าเฉลีย่ t (t-test dependent sample) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอ-รี่
ไลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 
     จากการจดัการเรยีนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิีการสอนสตอรี่ไลน์ 
เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์  ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 โรงเรยีนบา้นใหมสุ่ขเกษม ต าบลบา้นใหมสุ่ขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั  
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ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 16 คนพบว่าผลการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้ ด้วย
ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ทุกหวัขอ้เรื่องมอีตัราส่วนของคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรอืเท่ากบัร้อยละ 70  และเมื่อท าการวิเคราะห์เป็นรายหวัข้อ พบว่า แผนการ
จดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิปฏกิริยิามอีตัราส่วนของคะแนนเฉลีย่มากทีสุ่ด คดิ
เป็นรอ้ยละ 83.13 และแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่องปฏกิริยิาเคม ี มอีตัราส่วนของคะแนนเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 78.75  แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอน
สตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 2  มปีระสิทธิภาพเท่ากับ  80.16/83.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 โดยมี
คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบท้ายบทเรยีนในแต่ละหวัขอ้เรื่อง (E1)  คดิเป็น รอ้ยละ 80.16 และมี
คะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงัเรยีน (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.75 ดงันัน้จงึสามารถกล่าวได้
ว่าแผนการจดัการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถไปใช้ในการเรียนการสอน  เรื่อง สารและการ
เปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 นี้ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อน - หลงัเรยีนชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์
    จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง โดยทดสอบหาค่าความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง โดยทดสอบค่าแจกแจงแบบที (t-test dependent 
sample) แสดงให้เหน็ว่า นักเรยีนที่เรยีนด้วยการใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้โดยวธิกีารสอนสตอรี่
ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สูงขึ้นและผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีาร
สอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
    จากการแจกแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบา้นใหม่สุขเกษม ต าบลบา้นใหม่สุขเกษม  อ าเภอ
กงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558  จ านวน 16 คนทีพ่ฒันาขึน้จ านวน 
16 ชุด เพื่อหาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ พบว่า นักเรยีน
มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.37 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.62 เมื่อพจิารณาเป็น
รายการประเมนิ พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด คอื การจดัล าดบัเนื้อหามี
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ความเหมาะสม ค่าเฉลีย่ 4.75 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.50 ส าหรบัรายการประเมนิทีน่ักเรยีน
มคีวามพงึพอใจต ่าทีสุ่ด แต่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก คอื ความยากง่ายของเนื้อหามคีวาม
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ดงันัน้ แสดงว่า การจดัการเรยีนการ
สอนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 นี้มคีวามเหมาะสมสามารถใช้
จดัการเรยีนการสอนได ้ทัง้ยงัช่วยกระตุน้นกัเรยีนใหส้นใจในการเรยีนไดม้ากขึน้ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 1. การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ 
เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 2 ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่พฒันาขึ้นโดยมกีลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรยีนโรงเรยีน
บ้านใหม่สุขเกษม ต าบลบ้านใหม่สุขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยัภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศกึษา 2558 จ านวน 16 คน มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ขึน้กล่าวคอื ประสทิธภิาพของ
การเรยีนโดยใชห้ลกัการเรยีนรูฯ้เมื่อคดิคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน
แต่ละเรื่อง กบัแบบทดสอบหลงัเรยีนที่ผูร้บัการฝึกท าไดม้คี่าเท่ากบั80.16/83.75  สูงกว่าเกณฑ ์
75/75 ที่ตัง้ไว้ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยัของ    ศนิี  ปรชีาเชาว์ (2555) ได้ท า
วิจ ัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน  หน่วยการเรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียงและ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จากการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลน์ พบว่า ภายหลงัจากการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าว นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หน่วยการเรยีนรู้วิถีพอเพียง  มคีวามก้าวหน้าของผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงขึน้ รอ้ยละ 25.40  โดยมคีะแนนเฉลี่ย รอ้ยละ 89.50 และมคีะแนนสูงกว่าเกณฑ ์
รอ้ยละ 70 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ทัง้ยงัสอดคลอ้ง
กบัอมรรตัน์  ถงึใจ (2556) ที่ไดท้ าวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นสตปิญัญาและ
ความเชื่อมนัในตนเองของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจดัประสบการณ์แบบโครงการกบั
การจดัประสบการณ์แบบสตอรี่ไลน์ประสทิธภิาพของแผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 88.18/85.00 หมายความว่านักเรยีนมคีะแนนประเมนิผลงานและทดสอบ
ย่อยระหว่างเรยีนคดิเป็นร้อยละ 88.18 มคีะแนนจากแบบทดสอบความสามารถด้านสติปญัญา
หลงัเรยีนคิดเป็นร้อยละ 85.00 และการจดัประสบการณ์แบบสตอรี่ไลน์มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 
87.75/80.00  หมายความว่านักเรยีนมคีะแนนประเมนิผลงานและทดสอบย่อยระหว่างเรยีนคดิ
เป็นรอ้ยละ 87.75 มคีะแนนจากแบบทดสอบความสามารถดา้นสตปิญัญาหลงัเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 
80 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าการสรา้งแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
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ได้ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรแนวคิดกระบวนการสร้างอย่างละเอียดและแผนการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ต่ละแผนไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อน - หลงัเรยีนชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ที่พฒันาขึ้นหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05ซึ่งมี
ความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กนัทมิา  ธนะไพรนิทร ์(2556) ไดท้ าการวจิยัเรื่องชุดกจิกรรม
การเรยีนรูผ้่านกระบวนการสตอรีไ่ลน์ เรือ่งการเขยีนสรา้งสรรค ์ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน โดยการทดสอบค่า t-test พบว่า เท่ากบั 39.63 
ซึง่มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่แสดงว่าผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
สงูขึน้กว่าก่อนเรยีน  ทัง้นี้เป็นเพราะพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้เป็นสื่อการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตังิานเพื่อเปิดโลกทศัน์หาค าตอบดว้ยตนเอง 
 3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้  
โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดบัมาก  อาจเป็นเพราะว่าแผนการจดัการเรยีนรู ้
จดัท าอย่างเป็นระบบทุกเนื้อหาย่อย มีกิจกรรมที่เป็นไปตามล าดับ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
แผนการจดัการเรยีนรูม้คีุณภาพอยู่ในระดบั ด ีท าใหน้ักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
สอดคล้องกบัอมรรตัน์  ถึงใจ (2556) ที่ได้ท าวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบความสามารถด้าน
สตปิญัญาและความเชื่อมนัในตนเองของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจดัประสบการณ์
แบบโครงการกบัการจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์ ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้
อนุบาลปีที ่2 ที่ได้รบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการและการจดัประสบการณ์แบบสตอรี่-ไลน์ 
พบว่า จากการใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจโดยรวมนักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทุก
กจิกรรม  ทัง้นี้เนื่องจากการจดักจิกรรมในแต่ละวนัของการจดัประสบการณ์แบบโครงการเป็นการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบหนึ่งของการเรยีนแบบร่วมมอื (Co-operative-Learning) ซึง่เป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ครูเป็นผู้ช่วยให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นด้านความคดิรวบยอดโดยเน้นให้
นักเรยีนเป็นผู้ท ากิจกรรมเองซึ่งท าให้นักเรยีนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่มมคีวามเป็นผู้น าและผู้
ตามทีด่นีกัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองและไดพ้ฒันาตนเองตามความสามารถซึง่เป็นผลใหน้ักเรยีนมี
ความสามคัคใีนการท างานมรีะเบยีบวนิัยในการเรยีนและมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็
ตระหนักถงึคุณค่าของตนเองร่วมกนัแก้ปญัหาเพื่อเป้าหมายคอืความส าเรจ็ของกลุ่มซึ่งส่งผลให้
นักเรยีนแต่ละคนมพีฒันาการทีม่คีวามพรอ้มขึน้และการจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์เป็นการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูเ้ดมิตามทฤษฎโีครงสรา้งความรูผ้สมผสานกบั
ความรูท้ีไ่ดป้ฏบิตัแิละสรา้งองคค์วามรูข้ ึน้มา 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
    1.1 ควรจดัประสบการณ์โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       1.2 การจดัประสบการณ์แต่ละวธิคีรคูวรค านึงถงึความเหมาะสมกบัช่วงวยั 
       1.3 การจดัประสบการณ์ระดบัมธัยมศกึษานัน้ครคูวรใหค้ าปรกึษาและใหแ้นะน าแก่ 
                นกัเรยีน 
       1.4 การจดัประสบการณ์ในแต่ละวธิคีรคูวรปรบัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มและ  

        ประสบการณ์เดมิของนกัเรยีนทีม่อียู่ 
       1.5 ควรสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให ้เอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละการสรมิแรง 
                  ทางบวกที ่จะกระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการเรยีน 
2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
        2.1 ควรมกีารศกึษาถงึการน าวธิกีารจดัประสบการณ์แบบโครงการและการจดั 

  ประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์ไปใชใ้นการพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ ของ      
         นกัเรยีน 

        2.2 การหาคุณภาพของเครือ่งมอืควรน าไปทดลองกบักลุ่มทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบักลุ่ม 
                  ตวัอยา่ง 

 


