
บทที ่ 4 
 

ผลการดาํเนินการ 
 

การศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม่  (2000-1423) ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ผูศึ้กษานาํเสนอผลการทดลองใชแ้ละการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ลาํดบัขนัตอนในการ้ นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน์  
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน 

 

ลาํดบัขั้นตอนในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดล้าํดบัขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ตอนท่ี 4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม่   

(2000-1423)  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
ตอนท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย์ เอกสารประกอบการ

เรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่ (2000-1423) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
ตอนท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ การเรียนการสอนดว้ยเอกสาร

ประกอบ การเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่ (2000-1423) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

 

ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
 

การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่ (2000-1423) ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพตามเกณฑม์าตรฐาน80/80  นาํเสนอผลการศึกษาตามลาํดบั คือ การทดลอง
แบบหน่ึงตอหน่ึง  การทดลองแบบกลุมเลก็  และการนาํไปใชก้บกลุมตวัอยาง โดย่ ่ ั ่ ่ พิจารณา ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) หรือคาเฉล่ียร้อยละของ่ คะแนนแบบทดสอบทา้ยหนวย่   และประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ (E2) หรือคาเฉล่ียร้อยละของคะแนน่ ท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 
ปรากฏผล ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.1    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่  
       (2000-1423) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

 

การทดลอง 
จํานวน 
(คน) 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 

ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ 

ค่าประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) 

แบบหน่ึงต่อหน่ึง   3 61.11 61.11 62.50/61.11 
แบบกล่มเลก็ุ  10 72.13  71.17 72.13 /71.17 
กล่มตัวอย่างุ  55 81.18  80.06 81.18 /80.06 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
สิงแวดลอ้ม ่ (2000-1423)  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพแบบหน่ึงตอหน่ึง นกัเรียนมีความรู้สามารถ่   
ทาํคะแนนแบบทดสอบทา้ยหนวย่ ระหวางเรียน่ ไดค้าคะแนนเฉล่ีย่ หรือคาประสิทธิภาพของกระบวนการ่            
คิดเป็นร้อยละ 62.50 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนตามเนือหาสาระของ้ เอกสารประกอบการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์
สิงแวดลอ้ม ่ (2000-1423) จนครบทุกหนวย สามารถทาํแบบทดสอบ่ วดัผลผลสัมฤทธิหลงัเรียน์  ไดค้า่
คะแนนเฉล่ียของการทดสอบหรือคาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ่ คิดเป็นร้อยละ 61.11 

ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่
(2000-1423) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ แบบกลุมเล็ก  นักเรียนสามารถทาํคะแนนแบบทดสอบ่
ทา้ยหนวย่ ระหวางเรียน่ ไดค้าคะแนนเฉล่ียหรือคาประสิทธิภาพขอ่ ่ งกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 72.13  
เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนตามเนือหาสาระของ้ เอกสารประกอบการเรียนจนครบทุกหนวย สามารถทาํแบบทดสอบ่
หลงัเรียน ไดค้าคะแนนเฉล่ียของการ่ ทดสอบหรือคาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นร้อยละ ่ 71.17  
แสดงวาเม่ือ่ ปรับปรุงแกไข้ ขอ้บกพรองของ่ เอกสารประกอบการเรียนตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพิจารณา
คะแนนเด็กเกงและเด็กออน ่ ่  และการสอบถามพูดคุยกบนกัเรีั ยนในการทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง่
สามารถทาํใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีพฒันาการในการเรียนรู้เพิมขึนจากเดิม  ่ ้  

เม่ือนาํเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่ (2000-1423) ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ไปทดลองใชก้บกลุมตวัอยางั ่ ่ ไดค้าประสิทธิภาพของกระบว่ นการหรือคาเฉล่ียร้อยละของ่ คะแนน
แบบทดสอบทา้ยหนวย่ ระหวางเรียน่  เทากบ ่ ั 81.18 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ หรือคาเฉล่ียร้อยล่ ะ
ของคะแนนทดสอบหลงัเรียนเทากบ ่ ั 80.06  ซ่ึงคา่ ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาหนดํ  คือ 80/80 
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ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน์ กอนและหลงัเรียน่ ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน วิชา 
วิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม่  (2000-1423) ของนกัเรียนกลุม่ ตวัอยาง จาํนวน ่ 55 คน ไดค้ะแนนทดสอบและ
ผลการเปรียบเทียบ ดงัตารางท่ี 3 และ 4 ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่ 4.2   คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน่ ดว้ย เอกสารประกอบการเรียน  
         วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่  (2000-1423) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ของกลุมตวัอยาง่ ่  

         
เลขที ่ คะแนนหลงัเรียน  (60) คะแนนก่อนเรียน  (60) 

1 48 22 
2 45 27 
3 48 29 
4 40 18 
5 44 21 
6 52 30 
7 42 24 
8 44 24 
9 47 19 
10 46 19 
11 48 22 
12 48 24 
13 52 29 
14 48 20 
15 54 31 
16 51 31 
17 45 22 
18 50 31 
19 48 21 
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ตารางที ่ 4.2  (ตอ่ )   
 

เลขที ่ คะแนนหลงัเรียน  (60) คะแนนก่อนเรียน  (60) 

20 48 22 
21 50 26 
22 47 21 
23 51 32 
24 52 30 
25 50 29 
26 49 22 
27 52 24 
28 48 23 
29 41 20 
30 56 34 
31 40 19 
32 41 21 
33 48 27 
34 48 28 
35 48 28 
36 53 34 
37 50 30 
38 50 31 
39 49 29 
40 54 35 
41 48 22 
42 41 20 
43 43 22 
44 55 36 
45 48 24 
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ตารางที ่ 4.2 (ตอ่ )   
 

เลขที ่ คะแนนหลงัเรียน  (60) คะแนนก่อนเรียน  (60) 

46 48 29 
47 52 34 
48 47 25 
49 40 24 
50 52 38 
51 44 24 
52 48 26 
53 47 26 
54 49 28 
55 55 35 
รวม 2642 1442 

ค่าเฉลีย่ 48.04 26.22 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.01 5.11 
 
 
 

ตารางที ่ 4.3    ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอน่ และหลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน 
      วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม่  (2000-1423)  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
                                             
                                                                                        

คะแนนทดสอบ นักเรียน / คน          X  S.D. t-test p-value 

หลงัเรียน (posttest) 55 48.04 4.01 
ก่อนเรียน (pretest) 55 26.22 5.11 

50.692* .000 

 

* แตกตางกนอยางมี่ ั ่ นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4 เป็นผลการเปรียบเทียบภายในกลุมตวัอยางวา่ ่ ่ คะแนนของการทดสอบกอน่
และหลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน แตกตางกนหรือไม ซ่ึง่ ั ่ พบวา่ หลงัจากเรียนดว้ยเอกสาร
ประกอบการเรียนแลว้ นักเรียนมีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน่ ่ อยางมี่
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (t=50.692 ; p < .05)  แสดงวาการ่ เรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน
ทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน์ สูงขึนจริง้  
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียน 
  
ตารางที ่ 4.4   ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ การเรียนการสอนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  
                  วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (2000-1423)   
 

ระดับความพงึพอใจ  

รายการ 
X  S.D. 

การ 
แปลผล 

1.  ด้านเนือ้หาสาระ    
1.1 เนือหาอธิบายไดช้ดัเจนและตรงกบจุดประสงคก์ารเรียนรู้้ ั  4.65 0.65 มากท่ีสุด

     1.2  เนือหาเรียงลาํดบัขนัตอนจากงายไปหายาก้ ้ ่  4.28 0.63 มาก 
     1.3  เนือหาเหมาะสมกบระดบัของผูเ้รียน้ ั  4.38 0.49 มาก 
     1.4  เนือหาแตละหนวยเหมาะกบเวลาเรียน้ ่ ่ ั  4.52 0.54 มากท่ีสุด 
     1.5  ความเหมาะสมของแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน ่  4.25 0.65 มาก 

รวม 4.42 0.52 มาก 

2.  ด้านรปเล่มและู การพมิพ์    
2.1 รูปเลมและกา่ รพิมพส์วยงาม นาสนใจ่  4.50 0.52 มากท่ีสุด
2.2  ความถูกตอ้งในการพิมพ ์ 4.40 0.62 มาก 
2.3 ขนาดของตวัอกัษรเหมาะสมชดัเจน 4.40 0.49 มาก 

     2.4  ปกสามารถส่ือความหมายของเนือหาได้้  4.30 0.53 มาก 
     2.5  ภาพประกอบสวยงามมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบเนือหาั ้  4.65 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.53 มาก 
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ตารางที ่ 4.4  (ตอ่ ) 
 
 

ระดับความพงึพอใจ  

รายการ 
X  S.D. 

การ 
แปลผล 

3.  ด้านการใช้ภาษา    

     3.1  ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบผูเ้รียนั  4.45 0.63 มาก 
     3.2  ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจงายและชดัเจน่  4.29 0.65 มาก 
     3.3  ใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 4.30 0.54 มาก 

รวม 4.35 0.55 มาก 

4.  ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ    
     4.1   สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม่  4.65 0.55 มากท่ีสุด
     4.2  การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั                                4.57 0.55 มากท่ีสุด
     4.3   เขา้ใจในสรรพสิงท่ีเกยวพนักนในสิงแวดลอ้ม่ ่ี่ ั  4.55 0.50 มากท่ีสุด
     4.4  การรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 4.50 0.65 มากท่ีสุด

รวม 4.57 0.52 มากทีส่ดุ
5.  ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน    

5.1  กจกรรมสอดคลอ้งกบจุดประสงค์ิ ั  4.40 0.58 มาก 
5.2  กจกรรมเหมาะสมกบระดบัของผูเ้รียนิ ั  4.45 0.62 มาก 
5.3  กจกรรมการเรียนมีรายละเอียดชดัเจนเขา้ใจงายิ ่  4.51 0.65 มากท่ีสุด

     5.4  กจกรรมการเรียนเหมาะสมกบเวลา ิ ั  4.34 0.69 มาก 
     5.5  กจกรรมการเรียนนาํไปใชก้บชีวติประจาํวนัได้ิ ั  4.53 0.54 มากท่ีสุด

รวม 4.45 0.60 มาก 

รวมทกด้านุ  4.45 0.52 มาก 
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จากตารางท่ี 4.4 นกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่ การเรียนการสอนดว้ยเอกสารประกอบการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ่ (2000-1423) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพในดา้นตาง ๆ่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย ่ 4.45 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา ่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีคาเฉล่ีย่          
มากท่ีสุด คือ 4.57 รองลงมา คือ ดา้นกจกรรมิ การเรียนการสอน และดา้นรูปเลมและ่  การพิมพ ์มีคาเฉล่ีย ่
4.45 สวนดา้นท่ี่ มีคะแนนนอ้ยกวา่ ดา้นอ่ืน ๆ คือ  ดา้นการใชภ้าษา มีคาเฉล่ีย ่  4.35 รายละเอียดแตละดา้่ น
อธิบายไดด้งัน้ี 

ด้านเนื้อหาสาระ ความพึงพอใจของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคาเฉล่ีย ่ 4.42  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เนือหาอธิบายไดช้ดัเจนและตรงกบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ้ ั มีคาเฉล่ีย ่ 4.65  
ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาขอ้อ่ืน่  ๆ รองลงมา คือ เนือหาแตละหนวยเห้ ่ ่ มาะกบเวลาเรียน ั มีคาเฉล่ีย ่ 4.52  
สวนขอ้ท่ี่ มีคะแนนนอ้ยกวาขอ้อ่ืน่  ๆ คือ ความเหมาะสมของแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน่            
มีคาเฉล่ีย ่ 4.25 
  ด้านรปเล่มู และการพิมพ์  ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยูในระดบัมาก มีคาเฉล่ีย ่ ่
4.45  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ภาพประกอบสวยงามมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบเนือหาั ้  
มีคาเฉล่ีย ่ 4.65  ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาขอ้อ่ืน่  ๆ รองลงมา  คือ รูปเลมและการพิมพส์วยงาม นาสนใจ่ ่
ติดตาม มีคาเฉล่ีย ่ 4.50  สวนขอ้ท่ี่ มีคะแนนน้อยกวาขอ้อ่ืน่  ๆ  คือ ปกสามารถส่ือความหมายของเนือหาได้้               
มีคาเฉล่ีย ่ 4.30          

ด้านการใช้ภาษา  ความพึงพอใจของนกัเรียนโดยรวมอยใูนระดบัมาก มีคาเฉล่ีย ่ ่ 4.35 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบผูเ้รียน ั มีคาเฉล่ีย ่ 4.45 ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาขอ้่ อ่ืน ๆ  
รองลงมา  คือ  ใชภ้าษาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 4.30  สวนขอ้ท่ี่ มีคะแนนนอ้ยกวาขอ้อ่ืน่  ๆ 
คือ ภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจงายและชดัเจน ่ มีคาเฉล่ีย ่ 4.29          

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจของนกัเรียนโดยรวมอยใูนระดบัมาก่ ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย ่
4.57 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม่  มีคาเฉล่ีย ่ 4.65  
ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาขอ้อ่ืน่  ๆ  รองลงมา  คือ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีคาเฉล่ีย ่ 4.57  สวนขอ้ท่ี่ มี
คะแนนนอ้ยกวาขอ้อ่ืน่  ๆ  คือ การรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง มีคาเฉล่ีย ่ 4.50        

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนกัเรียนโดยรวมอยใูนระดบัมาก มีคาเฉล่ีย ่ ่
4.41 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  กจกรรมการเรียนนาํไปใชก้บชีวิตประจาํวนัได้ิ ั  มีคาเฉล่ีย ่ 4.53  
ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาขอ้อ่ืน่  ๆ รองลงมา  คือ กจกรรมการเรียนมีรายละเอียดชดัเจนเขา้ใจงายิ ่  มีคาเฉล่ีย ่
4.51  สวนขอ้ท่ี่ มีคะแนนนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน ๆ คือ กจกรรมการเรียนเหมาะสมกบเวลาิ ั  มีคาเฉล่ีย ่ 4.34          

 
 


