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บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษาความกา้วหน้าทางการเรียน และ 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสาธิต  เร่ือง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 30 คน ปีการศึกษา 2557   แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน ขอ้มูลถูกเก็บรวบรวมโดยใช ้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  ขอ้มูลดงักล่าวนาํมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบที ความกา้วหนา้ทางการเรียน ค่าเฉล่ียเลข
คณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั
ในการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ความกา้วหน้าทางการเรียนทั้งชั้นเรียนอยู่ใน
ระดบัสูง (ค่าจีเท่ากบั 0.70)  นกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดต่อเทคนิคการสอนแบบสาธิต (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54)  
 

ABSTRACT 
This study aimed to promote students’ learning achievements, study students’ learning gains, and 

investigate students’ learning satisfaction after exposure to the demonstration technique in relation to the rate of 

reaction. The target group was 30 students in eleventh grade in the 2014 academic year. The study was of a one group 

pre-test/post-test design. Data were collected by the use of achievement tests and questionnaires, and were analyzed 

by t-test dependents, normalized gains, averages, percentages, and standard deviations. The results revealed that the 

students achieved learning outcomes at statistically different means in the pre-test and post-test at a significant level 

of .05. The class average normalized gain was in the high gain level (<g> = 0.70) and students were highly satisfied 

with the use of the demonstration technique (mean = 4.54). 

 

 
คาํสําคญั: เทคนิคการสอนแบบสาธิต  อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   ความกา้วหนา้ 
Key Words: Demonstration technique, Rate of reaction, Normalized gain 
 
* นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

1996



HMP13-2 
 
 

บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ระยะเวลาท่ีผ่านมายงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะวิชาเคมีซ่ึงเป็นวิชาท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง
ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ (Brown, 2014)  จาก
การศึกษางานวิจยัพบว่าปัญหาท่ีพบมากในการเรียน
การสอนวชิาเคมี คือ ในแต่ละการทดลองเนน้ใหผู้เ้รียน
ไดท้ั้งความรู้ และทกัษะกระบวนการ แต่เน่ืองดว้ยอาจ
มีขอ้จาํกดัมาจากสารเคมีและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  เวลา
เรียนน้อย  จึงตอ้งตดัทอนรายละเอียดสําคญับางอย่าง
ในการทดลองออกไป (ศกัด์ิศรี, 2554)  โดยเฉพาะเร่ือง
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงการทดลองแต่ละคร้ังใช้
อุปกรณ์ค่อนขา้งเยอะและตอ้งจดัเตรียมใหม่ทุกคร้ังทาํ
ให้เป็นอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน (ณัฐสุดา, 
2555)  
 เทคนิคการสอนแบบสาธิต  (Demonstration 
technique)  เป็นกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด โดย
การแสดงหรือทาํส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ให้
ผูเ้รียนสังเกตดู แล้วให้ผูเ้รียนซักถาม อภิปราย และ
สรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสังเกตการสอนแบบสาธิต 
(ทิศนา, 2557) การสอนด้วยวิ ธี น้ี จึงเป็น ท่ี นิยมใช ้
เน่ืองจาก การสาธิตใช้วสัดุอุปกรณ์น้อยกว่าการให้
ผูเ้รียนทดลองทาํเอง  ประหยดัเวลาในการเรียนการ
สอน และผูส้อนสามารถควบคุมชั้นเรียนไดดี้ (ปัญญา, 
2550) 
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบ
สาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ของ Wood, Breyfogle (2006) 
เพ่ือเปล่ียนแปลงแนวความคิดท่ีคลาดเคล่ือนในวิชา
เคมี เร่ือง อตัราส่วนโมลและสารกาํหนดปริมาณ โดย
นกัเรียนตั้งคาํถามในทั้งสองเร่ืองท่ีจะสาธิตไวใ้นระบบ 
Electronic keypad คําถามจะถูกถามข้ึนระหว่างการ
สาธิตการทดลอง ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนในเร่ืองอัตราส่วนโมลและสารกาํหนด
ปริมาณลดลงและมีแนวคิดเชิงบวกต่อการเรียนวิชาน้ี
มากข้ึน จากการทาํแบบทดสอบแบบตวัเลือกนกัเรียนมี

ผลการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยงัมีความ
เขา้ใจในเร่ืองปริมาณสัมพนัธ์มากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
การสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพนัธ์ ท่ีมีการตั้งคาํถาม
ผ่านระบบ  Electronic keypad ท่ีหลากหลายจะช่วย
แก้ปัญหาในเร่ืองของนักเรียนท่ีไม่กลา้ถามคาํถามท่ี
ตนเองสงสัย และคาํถามเหล่าน้ียงัสามารถศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้   สําหรับงานวิจัยใน
รายวิชาฟิ สิกส์ เป็นการวิจัยเปรียบเทียบการสอน
บรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพนัธ์กับการสอนแบบ
บรรยาย ผลการวิจยัพบวา่ การสอนบรรยายแบบสาธิต
เชิงปฏิสัมพนัธ์ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าการสอนแบบบรรยาย เพราะ การใช้ชุดการ
สาธิตทําให้ผูเ้รียนมองภาพในเร่ืองของแสงได้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน  ทาํให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี
เรียน ส่งผลให้นักเรียนทาํแบบทดสอบได ้(Sokoloff, 
2008) นอกจากน้ีการสอนท่ีมีการสาธิตใหดู้หรือสังเกต 
จะทาํใหผู้เ้รียน สนใจในส่ิงท่ีผูส้อนกระทาํอยู ่และยงัมี
โอกาสได้ทดลองด้วยตนเอง ทําให้ มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู ้เรียนกับผู ้สอนมากข้ึน  (ปรีดา, 2552) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาํพล (2550)   
 จากงานวิจยัดงัท่ีไดก้ล่าวมาพบว่าเทคนิคการ
สอนแบบสาธิต สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนได ้และทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว การวิจยั
คร้ังน้ีมีการนําวสัดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายประดิษฐ์เป็น
อุปกรณ์ ท่ี ใช้ในการทดลอง  ซ่ึ งนักเรียนสามารถ
ป ระ ดิ ษ ฐ์ แ ล ะท ดลอ งได้ด้ ว ยตน เอ ง  เป็ น ก าร
ป ระห ยัด เว ล า เรี ยน  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะส าร เค มี ใน
ห้องปฏิบัติการ และยงัส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัผูเ้รียนดว้ย  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํการสอนแบบน้ี
มาจดัการเรียนรู้ในวิชาเคมี เร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 วตัถุประสงค์ของการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
สาธิต เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สําหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มี 3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.  เพ่ือศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน 
 
สมมตฐิานของการวจิัย  
 สมมติฐานของการใช้เทคนิคการสอนแบบ
สาธิต เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สําหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มี 3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนอยูใ่น
ระดบัสูง 
 3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
รู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ระเบียบวธีิการวจิัย 
 วิ ธีการวิจัยในค ร้ังน้ี เป็นแบบกลุ่ม เดียว
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวจิยัไดแ้ก่       
 1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จาํนวน 30 ข้อ มีค่า
ความยากง่าย  (p) อยู่ในช่วง  0.32 – 0.71 ค่าอ ํานาจ
จาํแนก (r)  0.35 – 0.80 และค่าความเช่ือมัน่ (rtt) เท่ากบั 
0.82   
 2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิตท่ีผ่าน
การตรวจจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 
 

การสอนแบบสาธิต คือ เทคนิควิธีการสอน 
อีกรูปแบบหน่ึง ท่ีผูส้อนหรือผูเ้รียนแสดงวิธีการหรือ
ขั้นตอนวิธีทาํให้ผูเ้รียนดู เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งน้ีอาจมีการนาํส่ือ
การสอนเป็นตวักลางในการสาธิต เช่น การทดลองของ
จริง เทปบันทึกภาพ มาประกอบการสาธิตให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม เป็นการเตรียมตัวของผูส้อน
สําหรับทาํการสอนสาธิตรวมไปถึงการแบ่งลาํดบัขั้น
การนําเสนอ การช้ีกาํหนดวตัถุประสงค์ในการสอน
สาธิต พร้อมทั้ งการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียน 
 2. ขั้นสาธิต ขั้นดาํเนินการสอนร่วมกบัการ
สาธิตตามขั้นตอนท่ีจดัเตรียมไวโ้ดยการสาธิตการใช้
ส่ือประกอบการสาธิต เช่น ภาพประกอบการสอน การ
ทดลอง เป็นตน้ และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนระหวา่ง
ทําการสาธิต  เพ่ื อให้ ผู ้เรียน เกิดความ เข้าใจตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 3. ขั้นสรุปผล เป็นการซักถามความรู้ท่ีได้
จากการเรียนการสอนเพื่อให้ไดค้วามรู้ใหม่และทาํการ
สรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการสาธิต 
 4. ขั้นประเมินผล ทาํการประเมินผลจากการ
สังเกต การซักถาม การทาํแบบทดสอบ จนถึงการทด
ลอบปฏิบติังานตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ วชิาเคมี 3 เร่ืองอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี แบ่งออกเป็น 7 แผนจดัการเรียนรู้ 
เวลาทั้งหมด 12 ชัว่โมง โดยแผนท่ี 1 จาํนวน 3 ชัว่โมง 
แผนท่ี 2 และ 3 จาํนวน 1 ชั่วโมง นอกนั้ น 2 ชั่วโมง 
โดยแต่ละแผนมีกิจกรรมการสาธิตและส่ือ รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมสาธิตหรือส่ือท่ีใชใ้นแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้  
 
แผน
ที ่

เน้ือหา กจิกรรมการเรียนรู้/ส่ือ 

1 ความหมายและการ
คาํนวณหาอตัราการ 
ปฏิกิริยาเคมี 

สาธิตการทดลองปฏิกิริยา
ระหวา่งเปลือกไข่
บดละเอียดกบันํ้าสม้สายชู 

2 พลงังานกบัการ
ดาํเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี 

สาธิตการทดลองปฏิกิริยา
ระหวา่งนํ้าส้มสายชูกบัผงฟู 
(ปฏิกิริยาดูดความร้อน)  
และปฏิกิริยาระหวา่งด่าง
ทบัทิมกบันํ้าตาลทราย
(ปฏิกิริยาคายความร้อน) 

3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
อตัราการ
เกิดปฏิกิริยา 
- ความเขม้ขน้ 
 

สาธิตการทดลองปฏิกิริยา
ระหวา่งเปลือกไข่
บดละเอียดกบักรดอะซิติกท่ี
มีความเขม้ขน้ 0.5 และ 
 1 M 
 

4 - พื้นท่ีผวิ สาธิตการทดลองปฏิกิริยา
ระหวา่งนํ้าส้มสายชูกบั
เปลือกไข่ท่ีบดขนาดต่างกนั 
 

5 -อุณหภูมิ สาธิตการทดลองปฏิกิริยา
ระหวา่งเปลือกไข่
บดละเอียดกบันํ้าสม้สายชูท่ี
อุณหภูมิ  0, 20 และ 70           
องศาเซลเซียส  
 

6 -ตวัเร่งและ 
ตวัหน่วงปฏิกิริยา 

สาธิตการทดลอง ปฏิกิริยา
ระหวา่งเปลือกไข่
บดละเอียดกบันํ้าสม้สายชู
และโซเดียมฟลูออร์ไรด ์

 
  

 จากตารางท่ี 1 ทุกแผนเป็นกิจกรรมการสาธิต
โดยชุดอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจยัดดัแปลงมา Chairam, 
Somsook, Coll (2009) ซ่ึ ง เป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ห า ง่ า ย 
สามารถประดิษฐข้ึ์นใชไ้ดเ้อง ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพที ่1 ชุดอุปกรณ์สาธิตการทดลอง 
 จากภาพท่ี 1 เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสาธิต
การทดลองในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 โดยใส่สารตั้ง
ตน้ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ เปลือกไข่บดละเอียด 
20 g  ต่อนํ้ าส้มสายชู 50 cm3 ในขวดโซดาขนาดเล็ก   
นาํจุกคอร์กปิดปากขวดโซดาทนัที เพ่ือป้องกนัไม่ให้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนร่ัวไหล เขย่าขวด
โซดาเล็กน้อย จะสังเกตว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เกิดข้ึนและเขา้ไปแทนท่ีนํ้ าท่ีอยู่ในขวดนํ้ าด่ืม นํ้ าใน
ขวดนํ้ าด่ืมจะไหลออกมาท่ีกระบอกตวง สามารถวดั
อตัราการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปริมาตร
ของนํ้าท่ีลน้ออกมา   
 
 
 
 
 
 
 

เปลือกไข่กบันํ้าส้มสายชู 

CO2  

วดัปริมาตร CO2 ท่ีเกิดข้ึนจากนํ้าท่ีลน้ออกมา 

1999
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แบบตวัเลือก 4 ตวัเลือก และมีการเขียนแสดงเหตุผล
ประกอบ หลงัจากนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง วเิคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้สถิติ  คือค่ าเฉ ล่ีย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบสมมติฐานแบบ 
Dependent samples t-test แ ล ะ ค่ า ค ว าม ก้ า ว ห น้ า
ทางการเรียน หรือค่าจี (Normalized gain;<g>) กาํหนด
ระดบัของความกา้วหน้าทางการเรียนโดยวิธี Average 
normalized gain เ ป็ น  3 ร ะ ดั บ คื อ  low gain              
(<g>   0.3), medium gain (0.3 < <g> < 0.7) แ ล ะ 
high gain (<g>   0.7) (Hake, 1998) 
 2.  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์แบบสอบถาม ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลและอภิปรายผลการวจิัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นั ก เรี ยน ชั้ น มั ธ ยม ศึ กษ าปี ท่ี  5 เ ร่ื อ งอัต ร าก าร
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้การเรียนการสอนแบบสาธิต     
มีผลการวิจยั 3 ประเด็นไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความกา้วหนา้ทางการเรียนและความพึงพอใจ 
 
1.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
 ในงานวิจยัน้ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนจาํนวน 30 คนโดยนําข้อมูลคะแนนทั้ ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน ผล
ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
 

 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบสาธิต มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 8.83 และหลงัเรียนเท่ากบั 23.43 
จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน (ตารางท่ี 2) โดยนกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสํ าคัญทางส ถิติ ท่ี ระดับ  .05 (t = 22.71 ) 
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้และงานวิจัยของ 
Wood, Breyfogle (2006) ทั้ ง น้ี เน่ื องจากการจัดการ
เรียน รู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต  ช่วยให้
นักเรียนเขา้ใจความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีท่ีเป็นนามธรรมชัดเจนข้ึน สามารถคิดวิเคราะห์
เช่ือมโยงการทดลองเขา้กบัเน้ือหาท่ีเรียนได ้  
 
2.  ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน 
        2.1 ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบราย
ช้ันเรียน (Class normalized gain) 
  การวิเคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียน

แบบรายชั้นเรียนแสดงผลดงัตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 ความกา้วหนา้แบบรายชั้นเรียน 

 
 เม่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนแบบรายชั้นเรียน เท่ากับ 
0.70 (ตารางท่ี 3) แสดงวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิตทาํให้นักเรียนมีความ
เขา้ใจเน้ือหาเร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมมากข้ึนใน
ระดบัสูง สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละงานวิจยั
ท่ีใช้ชุดทดลองทัศนศาสตร์เพ่ือเสริมการเรียนรู้เร่ือง
เลนส์ และทศันอุปกรณ์ (สาโรจน์, 2554) 

การทดสอบ  ร้อยละ S.D. t 

ก่อนเรียน 8.83 29.43 2.48 
22.71 * 

หลงัเรียน 23.43 79.90 3.79 

Actual gain 
(% %post pre ) 

Maximum 
possible gain 

(100 %pre  ) 

Normalized 
gain <g> 
% %

100 %

post pre

pre




 

52.14 77.17 0.70(high) 

X

2000
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 2.2 แ บ บ ร า ย บุ ค ค ล  (Single student 
normalized gain)  เม่ือพิจารณาความกา้วหนา้ทางการ
เรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนหลงัเรียน 
เป็นรายบุคคล ผลดงัภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที ่2  ค่าความกา้วหนา้ทางการเรียนหรือรายบุคคล 

 จากภาพ ท่ี  2 ความก้าวหน้ าทางการเรียน
รายบุคคลของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนอยู่
ในช่วง    0.28 – 0.95  โดยจัดระดับความก้าวหน้า
ทางการเรียนเป็น 3 คือ กลุ่มตํ่า 1 คน กลุ่มปานกลาง  
15 คน  กลุ่มสูง 14 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.33 50 และ  
46.67  ตามลาํดับ นักเรียนท่ีมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.95  คือนกัเรียนเลขท่ี  17  ซ่ึงเป็น
นักเรียนกลุ่มเก่งท่ีมีผลการเรียนดีในทุกรายวิชา ส่วน
นักเรียนท่ีมีความกา้วหน้าทางการเรียนตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 
0.28 คือนักเรียนเลขท่ี 9 ซ่ึงเป็นนักเรียนกลุ่มอ่อนท่ีมี
ผลการเรียนตํ่าในทุกรายวชิา (ชนิตกานต,์ อุดม, 2555) 
 2.3 แบบรายเน้ือหา (Conceptual dimensional 
normalized gain) เม่ือพิจารณาความกา้วหน้าทางการ
เรียนใน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ (ตารางท่ี 1) ผลดัง
ภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที ่3 ค่าความกา้วหนา้ทางการเรียนรายเน้ือหา 
  
 เม่ือพิจารณาความกา้วหน้าทางการเรียนราย
เน้ือหาจากคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พบว่าเน้ือหานักเรียนท่ีมีระดบัความกา้วหน้าทางการ
เรียนสูงท่ีสุดหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบสาธิต เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใน
แผนท่ี 6 เร่ือง  ตวัเร่งปฏิกิริยาและตวัหน่วงปฏิกิริยา                 
ความกา้วหนา้ทางการเรียนอยูใ่นระดบัสูง เท่ากบั 0.79 
(ภาพท่ี 3) เน่ืองจาก เป็นเน้ือหาท่ีเพ่ิงเรียนผ่านมา และ
ข้อคาํถามในการจัดการเรียนรู้เร่ืองน้ีเป็นข้อคาํถาม
เดียวกนักบัขอ้คาํถามในแบบทดสอบหลงัเรียน  มีผล
ใหน้กัเรียนสามารถจาํคาํถามและคาํตอบได ้ ส่วนแผน
ท่ี 1 เร่ือง  ความหมายและการคาํนวณหาอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ใน
ระดบัปานกลางเท่ากบั 0.62 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความหมาย
และการคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เป็น
หวัขอ้ท่ีเรียนในหัวขอ้แรก เม่ือมีทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
หลงัเรียน นักเรียนจาํคาํถามและคาํตอบไม่ได ้และใน
หวัขอ้น้ีมีขอ้สอบคาํนวณดว้ย 
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  2.4 แบบรายข้อ (Single test  item  
normalized gain) 
 เม่ือพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนของ
แบบทดสอบรายขอ้ ผลดงัภาพท่ี 4 
 

 
 
ภาพที ่4  ค่าความกา้วหนา้ทางการเรียนรายขอ้ 
  
 จากภาพท่ี  4 จะเห็นว่าค ําถามข้อท่ี  20 ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิหลังเรียน  นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน สู งท่ี สุด เท่ ากับ  0.85      

(ภาพท่ี 4) ความกา้วหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบัสูง 
เน่ืองจาก เป็นคาํถามจากกิจกรรมสาธิตในชั้นเรียน 
เร่ืองความเขม้ขน้ของสารกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สอดคลอ้งกับผลวิจัยท่ีว่าเม่ือนักเรียนได้ทาํกิจกรรม
สาธิตจะเข้าใจเน้ือหาได้ดียิ่ง ข้ึน  (Sokoloff, 2008) 
อยา่งไรก็ตามคาํถามขอ้ท่ี  4  เร่ือง ความหมายและการ
คํานวณหาอัตราการเกิดปฏิ กิ ริยาเค มี  นักเรียน มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนน้อยท่ี สุดเท่ากับ  0.27 
เ น่ื อ ง จ าก  นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  53.33 มี ม โน ม ติ ท่ี
คลาดเคล่ือนตวัเลขจาํนวนโมล ร้อยละ23.33 มโนมติท่ี
คลาดเคล่ือนเก่ียวการสารตั้ งต้น และสารผลิตภัณฑ ์
และร้อยละ 10.00 ไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเลย มีเพียง
แค่ร้อยละ 13.33 ท่ีตอบถูกทั้ งตัวเลือกและการเขียน
แสดงเหตุผล 
 3. ผลการสอบถามความพงึพอใจ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต 
เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยมีรายการประเมิน  
4 ดา้นคือ ดา้นสาระการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต ด้านการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการใช้ส่ือ อุปกรณ์การ
เรียนรู้ แสดงผลดงัตาราง 4 
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 ตารางที ่4 ความพึงพอใจนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิต เร่ือง อตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต 

เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54  (ตารางท่ี 4) ความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียน รู้ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (สิริกมล, 2553) โดย

นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคการสอนแบบสาธิตมากท่ีสุด จากการสัมภาษณ์

นกัเรียน นกัเรียนรู้สึกชอบ แปลกใหม่ และต่ืนเตน้ ทั้ง

ยงัไดรั้บความรู้ และชอบท่ีครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้

ร่วมสาธิตด้วย จึงทาํให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวจิัย 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
สาธิต เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สําหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สรุปผลการวิจยัเป็น 3 ประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
สาธิต เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทาํให้นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 2.  ความก้าวหน้าทางการเรียน  
 2.1  แบบรายชั้นเรียน ความกา้วหนา้ทางการ
เรียนแบบรายชั้นเรียน อยู่ในทางบวกระดับสูงมีค่าจี 
เท่ากบั 0.70  
 2.2  แบบรายบุคคล ความกา้วหนา้ทางการเรียน
ร า ย บุ ค ค ล  นั ก เ รี ย น เล ข ท่ี  17 แ ล ะ  9 ไ ด้ รั บ
ความกา้วหนา้ทางการเรียนระดบัสูงสุดและตํ่าสุดมีค่า
จีเท่ากบั 0.95 และ 0.28  ตามลาํดบั   
 2.3  แบบรายเน้ือหา ความกา้วหน้าทางการ
เรียนแบบรายเน้ือหา เร่ือง ตวัเร่งปฏิกิริยาและตวัหน่วง
ปฏิกิริยา มีความกา้วหน้าทางการเรียนสูงท่ีสุด มีค่าจี
เท่ากบั 0.79  และเร่ือง ความหมายและการคาํนวณหา
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีความกา้วหนา้ทางการเรียน
ตํ่าสุด มีค่าจีเท่ากบั 0.62  
 2.4  แบบรายขอ้ ความกา้วหน้าทางการเรียน
แบบรายขอ้ คาํถามขอ้ท่ี 20 โดยเป็นแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง  ความเขม้ขน้ของสารกบั
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีความกา้วหนา้ทางการเรียน
มากท่ีสุด มีค่าจีเท่ากบั 0.85  ส่วนคาํถามขอ้ท่ี 4  เร่ือง 
ความหม ายของอัต ร าก าร เกิ ดป ฏิ กิ ริ ย า เค มี   มี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนนอ้ยท่ีสุด มีค่าจีเท่ากบั 0.27   
 
 
 
 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่
(Mean) 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน

(SD) 

ระดบั 

1) ดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอน
แบบสาธิต 

4.61 0.65 มาก
ท่ีสุด 

2) ดา้นการใชส่ื้อ 
อุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้ 

4.60 0.65 มาก
ท่ีสุด 

3) ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

4.47 0.73 มาก 

4) ดา้นสาระการ
เรียนรู้ 

4.46 0.73 มาก 

เฉลีย่ 4.54 0.70 มาก
ทีสุ่ด 
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  3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต 
   นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต  เร่ือง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54  
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