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การพัฒนาชดุสื่อประสม เรื่อง ระบบยอยอาหารของสิ่งมีชวีิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สําหรบันักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 

The Development of Multimedia Package on Digestion Biology Science Department 
for Mathayomsuksa 4 Students 

 
จันทรจริา ชาวบานเกาะ1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดส่ือประสม เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมกับแบบปกติ 4)เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  5) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมกับแบบปกติ 6) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบ

ยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู

ดวยชุดสื่อประสม ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 7) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอย

อาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวย

ชุดสื่อประสมกับแบบปกติ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 60 คน ไดจากการสุมอยางงาย(Simple  Random  Sampling) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2554 เครื่องมือที่ใชไดแก  1) ชุดสื่อประสม 2) แผนการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม 3) แผนการจัดการเรียนรู

แบบปกติ   4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.922 5) แบบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.892  6) แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร  มีคา

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.764 การวิเคราะหขอมูลโดย คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

และการทดสอบที (t-dependent และ t-independent)   

ผลการวิจัยพบวา 

1.ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเรื่องระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

พบวาชุดสื่อประสมที่ 1 เร่ืองการยอยอาหารของจุลินทรีย เทากับ 94.33/88.43 ชุดส่ือประสมที่ 2 เร่ืองการยอย

อาหารของสัตว เทากับ 92.20 / 86.10 และชุดส่ือประสมที่ 3 เร่ืองการยอยอาหารของคน เทากับ 91.86 / 86.00 ซึ่ง

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80  

                                          
1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15110  

Concentration Curriculum and InstructionFaculty of Education Thepsatri Rajabhat University City District, Lopburi Province  15110 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เ ร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมสูงกวาแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7. เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกวาแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ : ชุดสื่อประสม  ทักษะกระบวนการ เจตคติ  

 

ABSTRACT 
This experimental research aims to 1) development of multimedia package on digestion biology  

science department for mathayomsuksa 4 students its efficiency of 80/80, 2) compare their learning 

achievement of this topic taught by development of multimedia package on digestion biology science 

department for mathayomsuksa 4 students by multimedia package learning between pre-instructional  

package and post-instructional package design. 3) Compare their learning achievement development  

of multimedia package on digestion biology science department for mathayomsuksa 4 students by 

multimedia package learning and conventional method  4) compare the process skills on digestion 

biology science department for mathayomsuksa 4 students by multimedia package learning between 

pre-instructional package and post-instructional package design. 5) compare the process skills on 

digestion biology science department for mathayomsuksa 4 students by multimedia package learning 

and conventional method. 6) compare the scientific attitude on digestion biology science department 

for mathayomsuksa 4 students by multimedia package learning between pre-instructional package and  

post-instructional package design. 7) compare the scientific attitude on digestion biology science  

department for mathayomsuksa 4 students by multimedia package learning and conventional method. 
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The sample under the study were mathayomsuksa 4 students at the Prasatvitayakom School, 

Naksonratchasima Province, by drawing 60 students using the instructional package during the first 

semester of the academic year 2011. The instruments consisted of 1) multimedia package  2) 

multimedia teaching plan 3) a conventional teaching plan 4) a learning achievement equal confidence 

as 0.922  5) The science process skills achievement test equal confidence as 0.892  6) an attitude teat 

on science equal confidence as 0.764. The data was analyzed to calculate mean, standard deviation,  

t-test dependent and t-test independent. 

The findings were as follows: 1 The Efficiency of the development of multimedia package on 

digestion biology science department for mathayomsuksa 4 students. Efficiency of multimedia package  

1. Digestion of Microbiology 94.33/88.43, Efficiency of multimedia package 2 Digestion of Animal 

92.20/86.10. Efficiency of multimedia package and  3. Digestion of human 91.86/86.00 higher than 

80/80.  2. The study mathayomsuksa 4 students taught using multimedia package and culture learning  

substance group was higher than that of the pretest at a .01 level of statistical significance.  3. The  

study mathayomsuksa 4 students taught using multimedia package was higher than that of the students  

taught by conventional approach with statistical significance of .01  4. The process skills on digestion 

biology science department for mathayomsuksa 4 students taught using multimedia package and 

culture learning substance group was higher than that of the pretest at a .01 level of statistical 

significance.  5. The process skills on digestion biology science department for mathayomsuksa 4 

students taught using multimedia package was higher than that of the students taught by conventional 

approach with statistical significance of .01 6. Attitude test on science for mathayomsuksa 4 students   

taught using multimedia package and culture learning substance group was higher than that of the 

pretest at a .01 level of statistical significance.  7. Attitude test on science for mathayomsuksa 4 

students taught using multimedia package was higher than that of the students taught by conventional  

approach with statistical significance of  .01. 

Key Words : Multimedia, process skills, Attitude  

E-mail : poon.com@hotmail.com 

 
คํานํา 

จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปราสาทวิทยาคม โดยสถาบัน

ทดสอบการศึกษาแหงชาติ  รายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สาระการเรียนรูที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู  

ว 1.1 เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทากับ 2.44 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

เทากับ 8.75 จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ํากวาระดับจังหวัดมาก (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 

2552)ดังนั้นการแกปญหาดังกลาว จึงตองเปนหนาที่สําคัญของครูผูสอนโดยตรงในการจัดการเรียนการสอน การ

เลือกส่ือนวัตกรรมทางการเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได

อยางเต็มศักยภาพ 
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นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนสวนใหญมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  เนื่องมาจากการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรมีรายละเอียดของเนื้อหาคอนขางมาก โดยเฉพาะเรื่องระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต 

นักเรียนไมสามารถจินตนาการภาพ เนื้อหา และเขาใจไดยากเนื่องจากรายละเอียดของเนื้อหามีความซับซอนตอง

ทองจําเยอะ จึงทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับพรพีระ สังขกระแสร 

(2548:77) กลาววา ปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร พบวานักเรียนไมชอบเรียนวิทยาศาสตรเนื่องจากเนื้อหา

คอนขางมากและตองทองจํามาก โดยขาดนวัตกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา

ไดงายขึ้น  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดส่ือประสม พบวาชุดส่ือประสมเปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อชวยแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เพราะชุดสื่อประสม ชวยกระตุนใหผูเรียน

เกิดความสนใจ  ไมเบื่อหนายเพราะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเราอยูตลอดเวลา ทําใหเขาใจในเนื้อหาชวยในการจํา  

ชวยลดเวลาในการเรียนการสอน  และชวยใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตน สอดคลองกับ เพ็ชรรัตน  

ศรีสุวรรณ (2550:82) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ืองการใชชุดสื่อประสม เร่ือง“ระบบอวัยวะในรางกายมนุษย” สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรูชุดสื่อประสม  เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อใชนวัตกรรมการเรียนรูชุดสื่อประสม และเพื่อหาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีตอการใชนวัตกรรมการเรียนรูชุดสื่อประสม  ผลการวิจัยพบวา  ผลการหาประสิทธิภาพของ

นวัตกรรมการเรียนรูชุดสื่อประสมมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการเรียนสื่อประสมในระดับคุณภาพมากที่สุด  

เชนเดียวกบั วอนจ (Wang, Tsung juang, 2010: 47-57) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง ประโยชนของสื่อประสมในการจัดการ

เรียนการสอน โดยทดลองใชส่ือประสมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบปกติ 

เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูและโตตอบในกระบวนการเรียนการสอนได  ซึ่งผลการทดลองพบวานักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น จะเห็น

ไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดสื่อประสมน้ันจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู เพราะชุดส่ือ

ประสม จะสามารถสื่อความหมายใหผูเรียนเขาใจงายและเกิดความคิดรวบยอดไดอยางรวดเร็ว ชุดส่ือประสมนับวา

เปนปจจัยสําคัญที่จะนํามาใชแกปญหา ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจและมีความ

เขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  ตลอดจนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนรูจักคิด รูจักสังเกต 

ทําใหผูเรียน เรียนวิทยาศาสตรดวยความสนุกสนาน ไมเกิดความเบื่อหนาย ซึ่งเปนผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตรและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น   

จากแนวคิดและเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาชุดสื่อประสม สามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงขึ้น 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาชุดสื่อประสม เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเจต

คติตอการเรียนใหสูงขึ้น 
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อุปกรณและวิธีการ 
ผูวิจัยไดดําเนินการใชชุดสื่อประสมเรื่องระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้น และทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

1. เตรียมความพรอมและแจงวิธีการเรียน ใหนักเรียนกลุมทดลองกลุมที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดสื่อ

ประสม จํานวน 30 คน และกลุมที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูใน

แตละกลุมกอนที่จะเริ่มการทดลอง  

2. ทําการทดสอบกอนเรียน (pre-test) ทั้งสองกลุม โดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ โดยแตละชุดใชเวลา 40 นาที ดังนี้ 

 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 2.3 แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร 

 3. ดําเนินการทดลองกับกลุมที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดส่ือประสมเรื่องระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต 

และกลุมที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ จํานวน 15 ชั่วโมง 

 4. ทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) ทั้งสองกลุม โดยใชเครื่องมือขอท่ี 2.1,2.2 และ 2.3   

5. หาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเรื่องระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและคะแนนการ

ทดสอบหลังเรียน ของชุดสื่อประสม มาคํานวณหาคา E1/ E2 

6. ทําการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอการ

เรียนวิทยาศาสตร กับนักเรียนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 เร่ือง ระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต   

7. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาชุดสื่อประสม เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80โดยหาคา E1/ E2  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

ที่ตั้งไว โดยใชคารอยละ ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดส่ือประสม เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ที่ เร่ือง 

รอยละของคะแนน

กระบวนการ (E1) 

รอยละของคะแนน 

ผลลัพธ (E2) 

ผลการวิเคราะหตาม

เกณฑมาตรฐาน  

80/80 

1 การยอยอาหารของจุลินทรีย 94.33 88.43 ผานเกณฑ 

2 การยอยอาหารของสัตว 92.20 86.10 ผานเกณฑ 

3 การยอยอาหารของคน 91.86 86.00 ผานเกณฑ 
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จากตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดส่ือประสม เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมท่ี 1 เร่ือง

การยอยอาหารของจุลินทรีย เทากับ 94.33 / 88.43  ชุดส่ือประสมที่ 2 เร่ืองการยอยอาหารของสัตว เทากับ 92.20 / 

86.10 และชุดสื่อประสมที่ 3 เร่ืองการยอยอาหารของคน เทากับ 91.86 / 86.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่กําหนดไว 
 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม ระหวางกอนเรียนกับหลัง

เรียน  โดยใชสถิติทดสอบแบบ t-test (t-dependent ) ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม ระหวางกอน 

เรียนกับหลังเรียน 

      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม พบวา คาเฉลี่ย

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดส่ือประสมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  
 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสมกับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ

ปกติ โดยใชสถิติทดสอบแบบ t-test (t-independent) ดังแสดงในตาราง 3  
 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม 

กับกลุมจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

 

 

 

 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม คะแนนเต็ม n X  S.D. t p-value 

กอนเรียน 30 30 8.20 1.34   

     46.46 .000** 

หลังเรียน 30 30 24.06 2.14   

การจัดการเรียนรู คะแนนเต็ม n X  S.D. t p-value 

จัดการเรียนรูแบบปกติ 30 30 15.96 1.29   

     17.66 .000** 

จัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม 30 30 24.06 2.14   
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จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสมกับกลุม

ควบคุมที่เรียนแบบปกติ พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด

ส่ือประสมสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม ระหวางกอนเรียนกับหลัง

เรียน  ดังแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม 

 

 

 

 

 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม พบวา 

คาเฉลี่ยคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดส่ือประสม สูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตอนที่ 5  เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสมกับแบบปกติ  ดังตาราง 5 

 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสมกับปกติ 

 

 

 

 

 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร 

คะแนนเต็ม n X  S.D. t p-value 

กอนเรียน 30 30 12.26 2.54   

     17.67 .000** 

หลังเรียน 30 30 23.50 2.30   

ทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร 

คะแนนเต็ม n X  S.D. t p-value 

 จัดการเรียนรูแบบปกติ 30 30 13.66 2.56   

     15.63 .000** 

จัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม 30 30 23.50 2.30   
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จากตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสมกับแบบ

ปกติ  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดส่ือประสม สูงกวา 

จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตอนที่ 6 เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม ระหวางกอนเรียนกับหลัง

เรียน  ดังแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม 

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน   

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม พบวา 

คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดสื่อประสม สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตอนที่ 7 เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสมกับแบบปกติ  ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสมกับแบบ

ปกติ 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม n X  S.D. t p-value 

กอนเรียน 30 30 12.70 2.30   

     21.65 .000** 

หลังเรียน 30 30 24.60 2.40   

เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม n X  S.D. t p-value 

 จัดการเรียนรูแบบปกติ 30 30 13.50 2.30   

     18.28 .000** 

จัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม 30 30 24.60 2.40   
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จากตาราง 7 ผลการศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมกับแบบปกติ 

พบวา คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดสื่อสูงกวา จัดการเรียนรูแบบ

ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
สรุปผล 

จากการวิจัย เร่ืองการพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปที่ 4 สรุปผลไดดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมที่ 1 เร่ืองการยอยอาหารของจุลินทรีย เทากับ 94.33 / 

88.43  ชุดสื่อประสมที่ 2 เร่ืองการยอยอาหารของสัตว เทากับ 92.20/ 86.10 และชุดส่ือประสมที่ 3 เร่ืองการยอย

อาหารของคน เทากับ 91.86 / 86.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดส่ือประสม หลัง 

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมสูงกวาแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เ ร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมสูงกวาแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7. เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกวาแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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