
 

 
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศกึษา ๒๕๖4 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดยใชรปูแบบการสอน 
แบบรวมมือรายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส 

สําหรับชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 
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โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

อําเภอเสริมงาม    จังหวัดลําปาง 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



 
 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  อําเภอเสริมงาม  จังหวัดลําปาง 
ท่ี  ......................../……………………………                  วันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5          
เรื่อง  รายงานวิจัยในช้ันเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖4 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

       ตามท่ีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมไดมีนโยบายใหคณะครูทุกคนจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน โดยการ
ออกแบบสรางนวัตกรรม/ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรู เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนรู ใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะสําคัญและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
         บัดนี้ ขาพเจานายวิแทน  ปวกพรมมา ไดจัดทํารายงานวิจัยในช้ันเรียน ปการศึกษา ๒๕๖4 เรียบรอย
แลว รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                          ลงช่ือ............................................................. 
                          (นายวิแทน  ปวกพรมมา) 

                        ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
ความคิดเห็นรองผูอํานวยการโรงเรียน 
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    ลงช่ือ       

(นางฐิตารฎาฏ  อมรสิริหิรัญ) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

ความคิดเห็นผูอํานวยการโรงเรียน 
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............................................................................... 
............................................................................... 
 
    ลงช่ือ       

(นายสุมล  สัญญเดช) 
ผูอํานวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
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คํานํา 
 

 แบบรายงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ เปนการสรุปผลการออกแบบสรางนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนรู ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะผูบริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ขอมูล รวมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในช้ันเรียนนี้ ประสบผลสําเร็จดวยดี 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนนี้ ผูศึกษาหวังวาจะเปนประโยชนในการจัดการ
เรียนท่ีสามารถนําไปบูรณาการในทุกรายวิชาตอไป 
          
             
            นายวิแทน  ปวกพรมมา 

           ผูศึกษา 
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สารบัญ 
 

เร่ือง  หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
๑. ช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน 1 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 1 
๓. วิธีการศึกษา 2 
๔. การนําวิธีการศึกษาลงสูการปฏิบัติ  6 
๕. ผลการศึกษา 6 
๖. สรุปผลการศึกษา 10 
๗. ประโยชนท่ีเกิดจากการศึกษา 10 
๘. เอกสารอางอิง 11 
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๑. ช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือรายวิชา เคมี 4         
ว32224 เรื่อง กรด  เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge based 
society) มีบทบาทสําคัญในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต และมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา 
ประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม ดังนั้นผูเรียนจําเปนตองเรียนวิทยาศาสตรเปน
พื้นฐาน เพื่อใหสามารถนําความรูนี้ไปใชในการดํารงชีวิตหรือศึกษาตอในวิชาชีพท่ีตองใชวิทยาศาสตร
ได โดยการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับช้ันตองมีการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการเรียนรู 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสําคัญท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ในการคนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถ
แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบ
ได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (สสวท.) : 2560) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสําคัญตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจะตองคํานึงถึงหลักท่ีสําคัญดังนี้ ความตองการหรือความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง เปนการพึ่งพาตนเองเพื่อใหเกิดทักษะท่ีจะนําส่ิงท่ีเรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และ
สามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได เนนการประเมินตนเองจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนข้ึน 
รูจุดเดนจุดดอยและพรอมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การประเมินในสวนนี้เปน
การประเมินตามสภาพจริงและใชแฟมสะสมผลงานชวย เนนความรวมมือ ซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน และเนนรูปแบบการเรียนรู ซึ่งอาจจัดไดท้ังในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 
(สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน : 2544) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน
วิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนและเกิด
ความสําเร็จรวมกันของกลุม ผูสอนจะตองพยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนไดใชกระบวนการประมวล 
ส่ิงท่ีมาจากการทํากิจกรรมตางๆ จัดระบบความรูสรุปเปนองคความรูดวยตนเองเปนหลักการสําคัญ 

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเคมี 4 ว32224 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีข้ึน ผูศึกษาจึงไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคมี 4  
ว32224 เรื่อง กรด  เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
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 ๓. วิธีการศึกษา 
     3.1 วัตถุประสงคการศึกษา  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคม ี4 ว32224 เรื่อง กรด 
เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง 
กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

      3.2 สมมติฐานการศึกษา  
 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคม ี4         
ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคมี 4    
ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับมากข้ึนไป 

 

     3.3 ขอบเขตการศึกษา  
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาคนควา ดังนี้  
1) กลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1  แผนการเรยีนวิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลําปาง สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 33 คน 

2) เนื้อหา (Content)  
เนื้อหาท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยกําหนดขอบเขตเนื้อหา
ตามหลัก สูตรการศึกษาข้ันพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช  2551 (ฉ บับปรับปรุ งป  2560 ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเนื้อหาในเรื่องดังตอไปนี้  

- ทฤษฎีกรด-เบส 
- คูกรด – เบส 
- การแตกตัวของ กรด เบส และน้ํา 
- สมบัติกรด-เบสของเกลือ 
- pH ของสารละลายกรดและเบส 
- ปฏิกิริยาเคมีระหวางกรด-เบส 
- การไทเทรตกรด-เบส 
- สารลายปฟเฟอร 
- การประยุกตในความรูเกี่ยวกับกรด-เบส 
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  3) ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาเคมี 4 ว32224 โดยใชการสอน 

รูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคม ี4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
2. ตัวแปรตาม ไดแก  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส  
2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ 

รวมมือ รายวิชาเคม ี4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
   3.4 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  

ผูศึกษาใชเวลาในการทดลองกับนักเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 9 
สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวม 27 ช่ัวโมง โดยแบงเปน 2 ชวง คือ การปฐมนิเทศช้ีแจงวิธีจัด
กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 2 ช่ัวโมง และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบ
รวมมือ จํานวน 25 ช่ัวโมง 
 
   3.5. ขอตกลงเบื้องตน  

1.  กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไมเคยเรียนเนื้อหา เรื่อง กรด เบส มากอน ไมคํานึงถึง
ความแตกตางในดานวุฒิ วัย เพศ และประสบการณในการเรียนการสอน  

2.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัด
ลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูทางความรู 
ความเขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช รายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส 
 
   3.6 วิธีดําเนินการ  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร     

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเสริม
งามวิทยาคม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน  73  คน 
    2) กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 33 คน ซึ่ง
ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเปนหองท่ีผูศึกษารับผิดชอบสอนในช้ันเรียนนี้ 
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2. ตัวแปรท่ีศึกษา  
1)  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาเคมี 4 ว32224 โดยใชการสอน

รวมกับรูปแบบการแบบรวมมือ รายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
2)  ตัวแปรตาม ไดแก  

 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ของนักเรียนหลังเรียนดวย การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 

2.2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 
รายวิชาเคม ี4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
3. กรอบแนวคิด  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (มนตชัย เทียนทอง. [Online]) โดยดําเนินการ 
ทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design ดังแผนภาพนี้ 

 
 

O1    X    O2 
 

 
เมื่อ  O1  หมายถึง   การวัดผลกอนการทดลอง 

X  หมายถึง   การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 
O2  หมายถึง   การวัดผลหลังการทดลอง 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชา เคมี 4  
ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

2.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด 

เบส เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน

แบบรวมมือ รายวิชารายวิชา เคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

5. การวิเคราะหขอมูล  
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
       1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียนมาตรวจใหคะแนนบันทึกผลการสอบของนักเรียน
เปนรายบุคคล 
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     2) นําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
     3) ทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียกอนเรียนกับหลังเรียน ดวยสถิติ
ทดสอบที (t- test for dependent sample) แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน 
     4) แปลความหมายผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนตาม ขอท่ี 3    
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอความพึงพอใจโดยใชแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด 
เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
   1) นําคะแนนแบบสอบถามมาหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยกําหนดคาเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้     
    5 หมายถึง มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก 
    3 หมายถึง มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอย 
    1 หมายถึง มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอยท่ีสุด 
   2)  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
กําหนดคาในการแปลความหมายดังนี ้
    คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
    คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
    คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
    คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 เกณฑการพิจารณาระดับความพึงพอใจโดยใชแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยกําหนดเกณฑดังนี้  X  ≥ 3.50 และ S.D. < 1 
   3) แปลความหมายของคาเฉล่ียและเปนการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

 
 6. สถิติท่ีใชในการวิจัย   
  1. คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ คะแนนการ
ประเมินความพึงพอใจ 
 2.  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนการ
ประเมินความพึงพอใจ   
 3.  การทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ใชสถิติ
ทดสอบที แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน (t – test for dependent samples)  
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๔. การนําวิธีการศึกษาลงสูการปฏิบัติ  
     ผูศึกษาดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดยการดําเนินตามข้ันตอนตอไปนี ้ 

1. ศึกษาเอกสารตาง  ๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ  
2. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการใชวิธีการสอนแบบเดิมและนํามาวิเคราะหหา แนวทางในการ

แกไข  
3. สรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ ใน รายวิชาเคมี 4 

ว32224 เรื่อง กรด เบส  
4. สรางแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย เพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวิชาเคม ี4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
5. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมเปาหมาย โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
6. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผน โดยใชเวลาสอน 27 ช่ัวโมง และมีการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนทุกคาบท่ีมีการเรียนการสอน  
7. ทดสอบหลังสอน (Post-test) กับนักเรียน หลังจากเรียนจบบทเรียนท้ัง 27 ช่ัวโมง โดย

ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5  

8. ศึกษาความพึงพอใจโดยใชแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนเรียนดวย
รูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคม ี4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 
๕. ผลการศึกษา 
     ผูศึกษาดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ไดผลการศึกษาดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 
วิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส  

 
ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลงัการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน 

   แบบรวมมือ วิชาเคมี 4 ว32224 เร่ือง กรด เบส 
 

คนท่ี 
การทดสอบ 

ผลตาง 
D 

ผลตางยกกําลัง
สอง 
D2 

คะแนนกอนเรียน 
30 คะแนน 

คะแนนหลังเรียน 
30 คะแนน 

1 12 26 14 196 
2 13 28 15 225 
3 14 24 10 100 
4 12 23 11 121 
5 18 25 7 49 
6 16 26 10 100 
7 15 24 9 81 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

คนท่ี 
การทดสอบ 

ผลตาง 
D 

ผลตางยกกําลัง
สอง 
D2 

คะแนนกอนเรียน 
30 คะแนน 

คะแนนหลังเรียน 
30 คะแนน 

8 18 23 5 25 
9 13 25 12 144 

10 18 28 10 100 
11 15 22 7 49 
12 16 23 7 49 
13 17 24 7 49 
14 15 23 8 64 
15 15 23 8 64 
16 13 25 12 144 
17 17 25 8 64 
18 18 26 8 64 
19 19 27 8 64 
20 16 26 10 100 
21 17 24 7 49 
22 15 23 8 64 
23 16 22 6 36 
24 17 25 8 64 
25 18 26 8 64 
26 19 25 6 36 
27 18 21 3 9 
28 16 24 8 64 
29 12 25 13 169 
30 11 26 15 225 
31 14 24 10 100 
32 12 25 13 169 
33 18 25 7 49 
รวม 513 811 298 2950 

X  15.55 24.58 9.03 - 
S.D. 2.32 1.64 2.84 - 
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ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช  
               ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชา 
      เคมี 4  ว32224 เร่ือง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

df = 33-1 = 32, t.05(32) = 2.0369 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช ของนักเรียนท่ีมี
ตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบรวมมือ รายวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังเรียน ( X = 24.58, S.D. = 1.64) สูงกวาคะแนนเฉล่ีย
การทดสอบกอนเรียน ( X = 15.55, S.D. = 2.32) คา tคํานวณ = 18.24  คา tตาราง = 2.0369 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 การคํานวณคา t–test (Dependent)  คํานวณไดดังนี้ 
 

     

1-n

2D)(2Dn

D
t

∑−∑
∑=  

  

 แทนคา   

133

2(298)(33)(2950)

298

−
−

=t  

 
     =t   18.24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบ N X  S.D. D  S.D.D t 
กอนเรียน 33 15.55 2.32 

9.03 2.84 18.24** 
หลังเรียน 33 24.58 1.64 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 
              วิชาเคมี 4 ว32224 เร่ือง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

1. บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรม 

4.66 0.48 
มากท่ีสุด 

2. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุม 

4.68 0.62 
มากท่ีสุด 

3. บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนเกิดความคิดท่ี
หลากหลาย 

4.47 0.60 
มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.71 0.57 มากท่ีสุด 
5. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความรู
ความคิดและมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

4.32 0.81 
มาก 

6. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากข้ึน 4.63 0.71 มากท่ีสุด 
7. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน 4.37 0.75 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอื่น 4.55 0.83 มากท่ีสุด 
9. การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย 4.37 0.79 มาก 
10. การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจ
ดวยตนเองได 

4.89 0.39 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.57 0.18 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 3  พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ

รวมมือวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เสริมงามวิทยาคม จํานวน
นักเรียน 33 คน ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
ท่ีสุดอันดับแรก ไดแก การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได ( X = 
4.89, S.D. = 0.39) รองลงไปไดแก กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ( X = 4.71, 
S.D. = 0.57) และ บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม ( X = 
4.68, S.D. = 0.62) สําหรับขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก อันดับแรกไดแก บรรยากาศ
ของการเรียนทําใหนักเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย ( X = 4.47, S.D. = 0.60) รองลงไปไดแก 
กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน ( X = 4.37, S.D. = 0.75) และการจัดการเรียนรูทําให
เขาใจเนื้อหาไดงาย ( X = 4.37, S.D. = 0.79) 
 
 
 



10 

 

   

 

 
๖. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา  
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ คะแนนเฉล่ีหลังเรียน ( X
=24.58, S.D. = 1.64) สูงกวาคะแนนเฉล่ียการทดสอบกอนเรียน ( X = 15.55, S.D. = 2.32) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ วิชาเคมี 4       
ว32224 เรื่อง กรด เบส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง กรด เบส โดยภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.57, S.D. = 0.18)   

 อภิปรายผลการศึกษา  
1. การเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการกลุม 

ความรวมมือของกลุม คะแนนการทําใบงาน ใบกิจกรรมตางๆ ระหวางเรียนของกลุม จะนํามาหา
คาเฉล่ียและเปนคะแนนของสมาชิกกลุมนั้นๆ นักเรียนจึงชวยเหลือกันในการเรียนรู จึงทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยรูปแบบนี้มีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน  

2. การเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ เพิ่มความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนในกลุม 
มีกิจกรรมรวมกัน ไดชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน สงผลใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี
สูงข้ึน 
 
๗. ประโยชนท่ีเกิดจากการศึกษา 

1. ไดแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือวิชาเคมี 4 ว32224 เรื่อง 
กรด เบส สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เพื่อนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
เคมี ใหเกิดประโยชนกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน  

2. เปนทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือวิชาเคมี 4 
ว32224 ในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ  

3. เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน  

4. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาเจตคติตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบการสอนแบบรวมมือในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
1. อาจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ ไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเรื่องอื่นๆ  
2. อาจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ ไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระอื่นๆ  
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