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ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง 

พันธะเคมีของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 2) เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง 

พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพ่ือศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้วิจัยคร้ังน้ีเป็นได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 

“ตันติวิทยาภมูิ” ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คนโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน                

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อ

วิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ข้อ 4) แบบสังเกต

พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 ข้อ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน

การสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 หมวด 

ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อวิดีทัศน์ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ รวมเป็น

จ านวน 18 ข้อ  

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรุกจิบณัฑติย์ 
2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จ รูปเพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่างๆ 

ได้แก่ ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  ผล

การศึกษาพบว่า 

1)  ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน

วิชาพันธะเคมี โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์หลังเรียน ( X  = 8.76, S.D = 1.69) สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 4.13, S.D = 1.09) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  

2)  ผลสมัฤทธิ์ทางการจัดการเรียนหลังการเรียนวิชาพันธะเคมี โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 มีจ านวน 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 

จะเหน็ได้ว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑม์ากกว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

3)  ผลพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ามีพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น คืออยู่ในระดับดี  

4)  ผลแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน ที่มี

ต่อการจัดการเรียนการสอน เร่ือง พันธะเคมี ของ โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ พบว่าความพึงพอใจภาพโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากจะเหน็ว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X  = 4.05, S.D = 0.83) ด้านสื่อ

วิดีทศัน์ ( X  = 4.12, S.D = 0.80) และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ ( X  = 4.13, S.D = 

0.78) 

 

ค าส าคญั : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ , สื่อวิดีทศัน์ , พันธะเคมี  

 

Abstract 

 This study aims to 1) compare Matthayom 4 students’ analytical thinking 

abilities of the chemical bond lesson before and after using audio-visual 2) investigate the 

effect of audio-visual on students’ analytical thinking abilities on the lesson of chemical 

bond and 3) study the students’ satisfaction on using audio-visual to develop their 

analytical thinking in the chemical bond lesson. The sample in this study was 38 students 

who have studied in Wisetchaichan Tanti Wittayapoom School, Angthong province in 

semester 1 of academic year 2559. Purposive sampling technique was used to select the 

sample in this study. The research instruments consist of 1) 5 Lesson Plans of chemical 

bond lesson for Matthayom 4 students using audio-visual 2) The tests of chemical bond 
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lesson using audio-visual for Matthayom 4 students which consists of 20 items in total 3) 

students’ analytical thinking abilities tests on the topic of chemical bond using audio-visual 

and 4) questionnaires of students’ satisfaction on using audio visual for “chemical bond” 

lesson. The questionnaires consist of 18 items that are divided into 3 aspects: learning 

activities, audio-visual and the benefit of learning with audio visual. The collected data 

were analyzed by using SPSS for descriptive analysis and t-test independence. 

 The research findings were as follows: 

 1.  The result revealed that there was a statistical difference on Matthayom 4 

students’ analytical thinking abilities test scores of chemical bond lesson before and after 

using audio-visual; after using audio visual in chemical bond lesson, Matthayom 4 

students’ test score ( X = 8.76 ,S.D 1.69) were higher than before using audio visual. 

( X = 8.76, S.D 1.69) ( X  = 4.13, S.D = 1.09) 

 2.  The students’ test scores on chemical bond lesson after using audio visual  

showed that there were 33 out of 38 students who reached the test criteria which was 80% 

or 86.84% of students while there were 5 students who have failed the test criteria or 

13.15% of students. The results showed the number of students who have passed the tests 

was more than the students who did not reached the test criteria scores. 

 3)  The students developed their group behavior at a good standard level. 

 4)  The results that obtained from the students’ satisfaction questionnaires 

showed that the overall score of satisfaction of Matthayom 4 students was at a high level 

( X = 4.26, S.D = 0.70). In the aspect of learning activities, the students’ satisfaction was 

also at a high level ( X  = 4.05, S.D = 0.83), followed by audio aspect ( X  = 4.12, S.D 

= 0.80) and the benefit ( X = 4.13, S.D = 0.78). 

 

Key words:  A Development of Analytical Thinking ; Audio-Visual  Media ; and Chemical 

Bond of  Mathayom Suksa 4 Students 
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิง เ น่ืองจาก

วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตมนุษย์ นับต้ังแต่การด าเนินชีวิตประจ าวันและการงาน

อาชีพ   ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นผลที่เกิดจาก

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา

ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  และมีทักษะส าคัญใน

การค้นคว้าหาความรู้ซ่ึงน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   วิทยาศาสตร์ถือเป็นวัฒนธรรม

ของสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) อันช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์  และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุน้ีทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์

ส ร้ างสรรค์ขึ้ น  สามารถน าความ รู้ ไปใ ช้อ ย่า งมี เหตุผล ส ร้ า งสรรค์  และมี คุณธรรม 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553)   

พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 ระบุว่า หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดย

สามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4–6) การศึกษาระดับน้ีเน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 

สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตาม

บทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2553)โดยครูหรือผู้สอนควรท าหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้นและสร้าง

บรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้ วิจารณ์ พานิช

(2553)  กล่าวว่า  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอีกทักษะหน่ึงที่ มี

ความส าคัญมากในศตวรรษที่ 21 ทกัษะด้านสารสนเทศ (Information  Literacy) จะต้องมีทกัษะ

ที่ต้องการคือ 1) ทกัษะในการเข้าถึง (access) อย่างรวดเรว็และรู้แหล่ง 2) ทกัษะในการประเมิน

ความน่าเช่ือถือ 3) ทกัษะในการใช้อย่างสร้างสรรค์ และนอกจากน้ันคนในศตวรรษที่ 21 ยังต้อง

มีความสามารถใช้เคร่ืองมือสร้างสื่อและสื่อสารออกไปได้หลากหลายทาง เช่น วีดีโอ (video) 

ออดิโอ (audio) พอดคาส์ท (podcast) เวบ็ไซต์ (website) เป็นต้น และวิจารณ์ พานิช ยังกล่าว

อีกว่า Center  for Media  Literacy ระบุว่า  ทกัษะด้านสื่อประกอบด้วยความสามารถด้านการ

เข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ (message)ในรูปแบบต่างๆ อันได้แก่ ในรูปสิ่งพิมพ์

กราฟิก แอนิเมชัน ออดิโอ วีดีโอ เกม  มัลติมีเดีย เวบ็ไซต์  และอื่นๆ   
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ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันมากมายและมีการ

พัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสาร เคร่ือง

คอมพิวเตอร์  หรือโปรแกรมส าเรจ็รูปประเภทต่างๆโดยเฉพาะสื่อวิดีทศัน์ เป็นสื่อการเรียนการ

สอนประเภทหน่ึง ที่มีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย(Multimedia) ซ่ึงได้รวมเอาความโดด

เด่นของรูปแบบ และแนวทางการน าเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษอีกมากมาย ช่วยสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน ช่วย

ลดความยุ่งยากซับซ้อนของเน้ือหาวิชา และมีความหลากหลายใน ด้านการสร้างจินตนาการของสื่อ

การสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมถึงสามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจได้เป็นอย่างดี และอีก

สิ่งหน่ึงที่เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญคือ สามารถน ามาเปิดซ า้ได้ตามความต้องการ (เริงชัย พะวุฒ, 

2557) อีกทั้งผู้ชมกส็ามารถควบคุมการเรียนการสอนได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ือมต่อ

กบัระบบเครือข่าย (วรพจน์ นวลสกุล, 2550)  

การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการสอนที่มีทั้งภาพและเสียงยังสามารถช่วยให้นักเรียน

จดจ าได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสรุปเนื้ อหาการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและ

รวดเรว็ (จินดา พราหมณ์ชู, 2553) 

เป็นที่ทราบกนัดีว่าวิชาเคมี  มีเน้ือหาเป็นนามธรรมสูง และจดจ าได้ยาก เน่ืองจากเป็น

วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบทั้งในระดับอะตอมและโมเลกุล ด้วยเหตุน้ีนักเรียนส่วน

ใหญ่รู้สึกเบ่ือหน่าย และมีทัศนคติด้านลบต่อวิชาน้ี  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การสอนโดยการใช้สื่ อสื่อ

วิดีทศัน์น่าจะเป็นวิธีหน่ึงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเน้ือหาที่เรียนได้มากข้ึน  และสามารถปรับ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม อนัจะส่งผลให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนได้ 

 

วตัถุประสงค ์        

 1.   เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 2.   เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวีดิ

ทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 3.   เพ่ือศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 4.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะ

เคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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สมมติฐาน 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ืองพันธะเคมี สงูขึ้นกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.   นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้

สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี  อยู่ในระดับมาก 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

1.  สื่อวิดีทศัน์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ภาพเคล่ือนไหวที่อาศัยเทคนิคที่ได้

จากภาพน่ิง การสร้างภาพเคล่ือนไหว คือ การเอาภาพน่ิงมาเรียงล าดับกัน สมองของมนุษย์จะ

สามารถเช่ือมโยงต่อเน่ืองกันซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย

เข้าใจตรงกัน  เน่ืองจากสามารถแสดงให้เน้ือหาที่ต้องการสื่อผ่านทางภาพเคล่ือนไหวซ่ึงแสดง

รายละเอียดสิ่งที่ต้องการศึกษาภายในบทเรียนได้ชัดเจนมากกว่าจะเรียนเพียงตัวหนังสือหรือ

ภาพน่ิง   

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียน ซ่ึงวัดได้จาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 1 ชุด โดยเป็นการวัดความเข้าใจในเน้ือหาวิชา 

เร่ืองพันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

3.  การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่เกี่ยวข้องกับ 1) ทกัษะการ

จ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้งเหตุการณ์เร่ืองราวสิ่งของออกเป็น

ส่วนย่อยๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได้ 2) ทกัษะ

การจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดล าดับ จัดกลุ่มของสิ่งที่ มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกนั โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภทเดียวกัน 3) ทกัษะ

การเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ว่าสัมพันธ์กัน

อย่างไร 4) ทักษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเดน็และสรุปผลจากสิ่งที่

ก  าหนดให้ 5) การประยุกต์  เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์  ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกดิข้ึนในอนาคตได้ แนวคิดการ

คิดวิเคราะห์ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยปรับจากกรอบการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (2001) 

4.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก  าลังศึกษาช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิเศษ

ไชยชาญ “ตันติวิทยาภมูิ” จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คนโดย

การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
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5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน 

สื่อวิดีทศัน์ และบรรยากาศของการเรียน ในที่น้ีความพึงพอใจ จะมีความหมายถึง ความรู้สึกในแง่

บวก หรือการมีทัศนคติที่ดี อันส่งผลให้นักเรียนมีความตื่นตัว สนใจ และต้องการมีส่วนร่วมใน

การเรียน 

6. พันธะเคมี หมายถึง แรงยึดเหน่ียวโมเลกุลของโครงสร้างอะตอม สามารถท าให้เกิด

เป็นพันธะเคมี ได้แก่ พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ แล้วยังท าให้เกิดเป็น

ปฏกิริิยาเคมีต่างๆ ได้ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนวิเศษ 

ไชยชาญ “ตันติวิทยาภมูิ” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 จ านวน 38 คนโดยการ

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

ตวัแปรทีใ่ช ้

ตัวแปรต้น  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ตัวแปรตาม  

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี  

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

- พัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

- ความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี          

ระยะเวลาในการวิจยั  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

1.   แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  5  แผน 

2.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง  พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  20  ข้อ 

3.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง  พันธะ

เคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 ข้อ 
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4.  แบบสงัเกตพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง  พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  5  ข้อ 

5.   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เร่ือง  

พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 หมวด ได้แก่ ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ ด้าน

สื่อวิดีทศัน์ และประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  รวมเป็นจ านวน 18 ข้อ 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจยั 

ข้ันที่  1  อธบิายวิธกีาร วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เร่ือง  พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ข้ันที่  2  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน (Pre-test)   

ข้ันที่ 3  ด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

พัฒนาความคิดวิเคราะห์การเรียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร)  โดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์  เร่ือง  พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  5  แผน แผนละ 3 คาบ

เรียนต่อสปัดาห์   

ข้ันที่  4  ระหว่างการทดลอง นักวิจัยในฐานะครูผู้สอนให้คะแนนนักเรียนในแบบ

บันทกึพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ในแผนการเรียนที่ 2 แผนการเรียนที่ 3 และแผนการเรียนที่ 4

กบักลุ่มตัวอย่าง 

ข้ันที่  5  ขั้นหลังการทดลอง นักวิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน หลังการเรียนเร่ืองพันธะเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และให้นักเรียนท า

แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการเรียน (Post-test) และแบบวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อวิดีทัศน์  เพ่ือรวบรวมข้อมูล  และน ามา

ประมวลผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1.  หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ที่ได้รับจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

2.  วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ 

โปรแกรมส าเรจ็รูปหาค่า t – test (Dependent Samples)   

3.  วิเคราะห์หาค่าคะแนนพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่เรียนโดยใช้สื่อวิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ( X ) 
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4.  วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้สื่อ

วิดีทศัน์เร่ือง พันธะเคมี โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

ผลการวิจยั 

1. ผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน

วิชาพันธะเคมี  โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์หลังเรียน( X  = 8.76, S.D = 1.69) สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 4.13, S.D = 

1.09) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 

2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการจัดการเรียนหลังการเรียนวิชาพันธะเคมี โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 มีจ านวน 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 

จะเหน็ได้ว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑม์ากกว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์  

3.  ผลพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อวีดิทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่ามีพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มสงูขึ้น คืออยู่ในระดับดี   

4. ผลแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 คน ที่มี

ต่อการจัดการเรียนการสอน เร่ือง พันธะเคมี ของ โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ พบว่าความพึงพอใจภาพโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีค่าความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากจะเหน็ว่า ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ( X  = 4.05, S.D = 

0.83) ด้านสื่อวิดีทศัน์ ( X  = 4.12, S.D = 0.80) และประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอน 

( X  = 4.13, S.D = 0.78) 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนโดยจัดการเรียนการสอน โดยใช้

สื่อวิดีทศัน์ เร่ือง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 38 คน มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84  แต่มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 สาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเป็นนักเรียนเรียนรู้ช้า

กว่านักเรียนคนอื่น จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะการจ าแนก การจัดหมวดหมู่  การเช่ือมโยง การ

สรุปความและตีความ และน าไปประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน่ได้ จะเหน็ได้ว่านักเรียนที่มี

คะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่า

จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่มากนัก คิดเป็นร้อยละ 73.69 ผลที่ได้น้ีแสดงให้เหน็ว่าการใช้สื่อ

วิดีทศัน์สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาประเภทเน้ือหาได้ (Subject-matter)  
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CPB (2004) และ Mayer (2001) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้สื่อวิดีทศัน์ไว้ว่า 

การใช้วิดีทัศน์ ที่ถือว่าเป็นสื่อการสอนที่มีภาพเคล่ือนไหว มีสีสัน ดูเพลินตา สามารถช่วยให้

กระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ และช่วยลดความเครียดในการเรียนเน้ือหาที่หนักเกินไป เม่ือ

นักเรียนสนใจและสนุกต่อการเรียน และพร้อมจะเปิดรับเน้ือหา นักเรียนกจ็ะสามารถจดจ าและ

เข้าใจเน้ือหาได้ดี   Macintyre (1995) ได้แสนอแนะว่า นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียน รู้สึกเครียด 

หรือเบ่ือหน่ายกจ็ะไม่สามารถจดจ า และเข้าใจบทเรียนได้ โดย  Macintyre (1995ได้เสนอค าว่า 

“ Mental Block”  หรือภาวะที่เกิดจากความเครียด หรือความเบ่ือในการเรียน อันเป็นอุปสรรค

ส าคัญในการเรียน การจดจ า และความเข้าใจเน้ือหา Mayer (2001) และ Marshall (2002) 

เสนอว่าการจะลดภาวะ Mental Block  ได้ สื่อการเรียนการสอนควรน่าสนใจ และเป็น

ภาพเคล่ือนไหว  

นอกจากน้ี การใช้สื่อวิดีทศัน์ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านช่องทางมากกว่าหน่ึง

ช่องทาง ดังที่  Silverman (2006) และ Marshall (2002) กล่าวว่า การจะสร้างความจดจ า และ

ความเข้าใจในบทเรียนให้ได้ดี นักเรียนควรเรียนรู้ด้วยการใช้ช่องทางมากกว่าหน่ึง และควรมีภาพ

และเสยีงไปพร้อมๆ กนั ศุภพักตร์ จารุเศรณี (2552) กล่าวไว้ว่า การรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้

ที่ส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม

ของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพน้ันๆ  ดังน้ันการเรียนรู้ที่ มี

ประสทิธภิาพจึงข้ึนอยู่กบัปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย 

ประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิตคือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้จะ

ประกอบด้วยกระบวนการสามด้านคือ การรับ สัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์การรับรู้   

จากการวิจัยมีการค้นพบว่าการรับรู้ของคนเกิดจากการเหน็ 75% จากการได้ยิน 13% การสัมผัส 

6% กล่ิน 3% และรส 3% 

ด้วยเหตุน้ีนักเรียนในงานวิจัยเร่ืองน้ีจึงมีผลคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังการใช้สื่อวิดีทศัน์อยู่ในระดับสงู และสอบผ่านเกอืบทุกคน   

ความส าเร็จในการใช้สื่อดีวีทัศน์ช่วยให้นักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์ในงานวิจัยเร่ืองน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธานินทร์ จันทอง (2547) กล่าวคือ 

ธานินทร์ได้ใช้สื่อวิดีทัศน์ในการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง มลพิษทางน ้า ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยของเขาพบว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวสามารถท า

แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 มากกว่าร้อย

ละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

2.  ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียน พบว่า

คะแนนการความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ผลที่ได้น้ี

ช่วยยืนยันประโยชน์ของการใช้สื่อวิดีทศัน์ในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ การใช้มีภาพและ

เสยีง เร่ืองราว ของสื่อวิดีทศัน์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียน โดยเฉพาะ
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การ    ดูและคิดตาม ดังที่ Marshall,2002 เสนอแนะว่า การใช้สื่อการสอนชนิดน้ีถือเป็นการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏบัิติ หรือที่เรียกว่า Active learning  และการคิดเน้ือหาตามน้ีเอง

ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

ถึงแม้ว่าในงานวิจัยเร่ืองน้ีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ

หลังเรียนจะต่างกันสองเท่า คือ คะแนนก่อนเรียน X = 4.13 และหลังเรียน = 8.76 และมี

คะแนนสูงข้ึนสูง ข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 ซ่ึงผลความส าเร็จของการพัฒนา

ความสามารถในการวิเคราะห์โดยการใช้สื่อวีทศัน์น้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิไลวรรณ ซาว

บุญตัน (2551)  บรรจบ โนนพิลา (2556) และถาดทอง ปานศุภวัชร และคณะ (2556)   

อย่างไรกต็ามผู้วิจัยเหน็ว่าการจะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้สื่อ

วิดีทัศน์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเท่าที่ควร หากไม่มีการใช้วิธีการสอนอื่นๆ ร่วมด้วย  

กล่าวคือจากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่าในการเรียนแผนที่ 1 นักเรียนยัง

ขาดการกระตือรือร้นในการตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ โดยมีระดับคะแนนจากแบบบันทึก

พฤติกรรมกลุ่ม คร้ังที่ 1  ในด้านความกระตือรือร้นในการตั้งค าถาม  อยู่ในระดับพอใช้   แต่เมื่อ

ผู้วิจัยใช้การตั้งค าถามประกอบร่วมกับสื่อวิดีทัศน์  พบว่านักเรียนมีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์

เร่ืองพันธะเคมี  โดยแบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มคร้ังที่ 3 มีคะแนนอยู่ระดับดี 

กล่าวได้ว่าการที่งานวิจัยเร่ืองน้ีมีผลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน

สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้สื่อวิดีทศัน์ ได้แก่ การ

ต้ังค าถามปลายเปิด ดังที่ Emerson (2007) ได้เสนอแนะว่า การตั้งค าถามปลายเปิดสามารถช่วย

ให้นักเรียนเกดิการทกัษะทางการคิดในระดับสงูอนัได้แก่ การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์  

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546: 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถาม

อยู่ในขอบข่าย “5 WS  1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความ

สงสัยใคร่รู้ของผู้ถาม เม่ือเห็นสิ่งหน่ึงสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งน้ันมากข้ึนในแง่มุมต่างๆ 

เพ่ือให้ได้ข้อเทจ็จริงใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการ

แก้ปัญหาขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากข้ึน ค าถามปลายเปิดที่

ผู้วิจัยใช้ได้ใช้กรอบค าถามตามกรอบความคิดของมาร์ซาโน (Marzano. 2001: อ้างอิงจากประ

พันธศิริ สเุสารัจ.58) ได้แก่   

 1) ทักษะการจ าแนก  เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้ง

เหตุการณ์เร่ืองราวสิ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถบอก

รายละเอยีดของสิ่งต่างๆได้ 

 2) ทกัษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดล าดับ จัดกลุ่ม

ของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภท

เดียวกนั 
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 3) ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล

ต่างๆว่าสมัพันธก์นัอย่างไร 

 4) ทกัษะการสรุปความ  เป็นความสามารถในการจับประเดน็และสรุปผลจากสิ่งที่

ก  าหนดให้   

 5) การประยุกต์  เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตได้ 

3. ผลการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ ในเร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จ านวน 38 คน พบว่าการนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมกลุ่มสูงขึ้ น 

หรือถือว่าพัฒนาจากคร้ังแรก คืออยู่ในระดับดี  การเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานกลุ่มร่วมไปกับ

การใช้สื่อวิดีทศัน์และการต้ังค าถามช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน

ร่วมช้ันอันน าไปสู่แลกเปล่ียนความคิด  มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยการ

พยายามคิดแสวงหาค าตอบ ไม่ว่าจะเป็นการจ าแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การเช่ือมโยง การ

สรุปตีความ และการน าไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น  ดังที่ Johnson and Johnson (1998 : 53) ได้

เสนอแนะว่าเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานกลุ่ม หรือมีลักษณะการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning)  สามารถกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนพยายามช่วยเหลือกันและกัน  อันน าไปสู่การ

พัฒนาความสามารถทางการเรียน การท ากจิกรรม ทกัษะการคิด และผลการเรียน  

4.  ผลความพึงพอใจที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเร่ือง พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวิดีทศัน์ จ านวน 38 คน ผลที่ได้นักเรียนระดับความพึง

พอใจภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D = 0.70) ที่จะให้มีการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เพราะมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การที่บรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจัยน้ีอยู่

ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานของธานินทร์ จันทอง (2547) ที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 6 

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย  มีความพึงพอใจการเรียนการสอนที่ใช้สื่อวิดีทศัน์วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับ

มาก โดยผลงานวิจัยของธานินทร์ยังเสนอแนะว่า ที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเพราะ

การใช้สื่อวิดีทัศน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย จดจ าได้ดี และไม่น่าเบ่ือ  นอกจากน้ียัง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ กาญจนา ตุ่นค าแดง (2554) ที่ใช้สื่อวิดีทศัน์ในเร่ืองการสร้างงานสาม

มิติ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่โดยรวมยู่ในระดับ

มากเช่นกนั  

CPB (2004) และ Mayer (2001) ยังได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การใช้สื่อวิดีทศัน์ซ่ึง

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เสียง และภาพเคล่ือนไหวที่มี มีสีสัน สนุกสนาน และน่าติดตาม 

สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและลดความเครียดในวิชาที่เน้นเน้ือหา ( subject 
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matter) และยังช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดระดับการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วย

เหตุน้ีทั้งครูและนักเรียนต่างมีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อวิดีทศัน์  

นอกจากน้ี Silverman (2006) ได้เสนอแนะว่า การเรียนการสอนใดๆ ที่สามารถช่วย

ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย และจดจ าได้นานขึ้ น จะช่วยให้นักเรียนท าคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู้หลังเรียนได้สงูและสอบผ่านได้ง่าย ดังน้ันการที่การจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยที่

ใช้สื่อวิดีทศัน์ ซ่ึงถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความจดจ าของนักเรียน

ได้ดี จึงสามารถเป็นสื่อการสอนที่ท  าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้

อย่างชัดเจน 

นอกจากน้ีจากการที่งานวิจัยเร่ืองน้ี ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนใช้ค าถามแบบปลายเปิด

ประกอบการใช้สื่อวิดีทศัน์สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่มีส่วนร่วมในการติดตาม มีการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ นักเรียนฝึก การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่  การเช่ือมโยง  

การสรุปตีความ  และการน าไปประยุกต์ใช้ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด

วิเคราะห์น้ีเป็นส่วนส าคัญที่ท  าให้นักเรียนเลง็เหน็ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับได้โดยตรง  เหน็จาก

คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนหมวดประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนได้คะแนน X = 

4.34 ถือว่าอยู่ในระดับมาก ดังที่ Kami et al (2008) ได้กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้ง

ค าถามและแสวงหาค าตอบผ่านงานเด่ียวและงานกลุ่ม ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสร้างกระบวนการ

คิด และการมีโอกาสสร้างกระบวนการคิด คือการท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนอย่าง

แท้จริงอนักเ็ป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยลดความรู้สกึเบ่ือหน่ายเน้ือหาวิชา   

 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้   

ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการท าวิจัยคร้ังน้ี มีดังน้ี 

การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อวิดีทัศน์ควรมีการใช้วิธีการตั้งค าถาม โดยจากการ

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน  ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์เป็นข้ันตอนได้ และมีการแลกเปล่ียนความคิดจากกิจกรรมการต้ังค าถามหลังการใช้

สื่อวิดีทศัน์  กล่าวได้ว่าครูควรมีบทบาทเป็นนักกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถาม แสวงหาค าตอบ 

อันน าไปสู่การเช่ือมโยงความคิดไปยังหัวข้อต่างๆ ได้  กล่าวได้ว่าการจะพัฒนาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์อาจจ าเป็นต้องใช้กจิกรรมการตั้งค าถาม ประกอบร่วมกบัการใช้สื่อวีดิทศัน์ด้วย 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1.  การพิจารณาการจัดกลุ่ม ครูควรก าหนดให้นักเรียนมีระดับความสามารถ

แตกต่างกนั  คือ เก่ง 1 ปานกลาง 2 และอ่อน 1  เพ่ือให้นักเรียนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และคน

เก่งจะอยู่ในฐานะพ่ีเล้ียง และฝึกทกัษะการเป็นผู้น า   
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2.  การจัดห้องเรียนที่ใช้สื่อวิดีทศัน์ควรจัดโตะ๊ให้นักเรียนน่ังให้เหน็สื่อวิดีทศัน์ ได้

ชัดเจนขึ้น  

3.  หลังการใช้สื่อวิดีทศัน์ครูควรช่วยสรุปเนื้อหา โดยอาจผ่านการตั้งค าถาม เพ่ือให้

แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเข้าใจเนื้อหาวิชา   

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1.  ควรมีงานวิจัยที่ มุ่งการออกแบบ สร้าง และการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพ่ือให้

สอดคล้องกบับทเรียนและสาระวิชาต่างๆ 

2.  ควรมีงานวิจัยการพัฒนาด้านเทคนิค และการผลิตสื่อวิดีทัศน์ให้ทันสมัย แต่

สะดวกในการใช้   

3.  ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยรายการ

วิดีทศัน์ด้วยเทคนิคต่างๆเช่น เปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วย รายการวิดีทศัน์

ด้วยสื่อการ์ตูน และ รายการวิดีทศัน์ด้วยเทคนิคการถ่ายท าแบบ Stop motion เป็นต้น 
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