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บทคดัยอ่ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือ  1) พฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิค 
แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง วชิาเคมี  เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์   
2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคมี 
เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ และเจตคติต่อวชิาเคมี ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการ
ค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง  3) เปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียของดชันีประสิทธิผล  ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคมี  
เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ และเจตคติต่อวชิาเคมี  หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิค 
แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนต่างกนั  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 /2 โรงเรียนหนองสูงสามคัคี
วทิยา  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2554  จ านวน  44  คน   
ซ่ึงไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
1) แบบฝึกเสริมทกัษะ และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าแบบฝึกเสริมทกัษะไปใชจ้ านวน 6 ชุด   2) แบบวดั 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง วชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ ์ 3) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคมี  
เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์   4) แบบวดัเจตคติต่อวชิาเคมี   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย    ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness  Index : E.I.) สถิติทดสอบใช ้Paired  t – test    การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว  (One  way  MANOVA)  และ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way ANOVA) 
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                ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วย
ร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง วชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.61 
แสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.61 หรือคิดเป็นร้อยละ 61 
 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิค 
แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง วชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์  
มีคะแนนเฉล่ียดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง  ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และดา้นเจตคติต่อวชิาเคมี 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ทั้ง 3 ดา้น 
 3. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนต่างกนั หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟคเตอร์
เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง วชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ แลว้ท าใหด้ชันี
ประสิทธิผลดา้น การรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี และเจตคติต่อวชิาเคมี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                4. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของดชันีประสิทธิผล ดา้นการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในวชิาเคมี  เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคมี เร่ือง 
ปริมาณสมัพนัธ์ และดา้นเจตคติต่อวชิาเคมี  พบวา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกนั มีดชันี
ประสิทธิผลรายดา้น ทั้ง 3 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
 
ABSTRACT 
 The  purpose  of  this  research  were  to  1) develop the  use  of  number  drills  focusing  on   
the conversion  factor  technique  with  double – entry  responses  learning  logs entitled “Stoichiometry”   
for  Mathayom  Suksa 5 students,  2)  compare average  scores  of  the  chemistry  learning  achievement  
 on  “Stoichiometry”   and   attitude  toward  chemistry  before  and  after  through  the employment of 
number  drills  focusing  on conversion factor  technique  along  with  double – entry  responses  learning   
logs, 3) compare average scores of  the  Effectiveness  Index  of  self – efficacy and  chemistry  learning  
achievement  titled “ Stoichiometry”  and  attitudes  toward chemistry  of  Mathayom  Suksa 5 students to 
see the differences of  learning ability after  using  number  drills  emphasizing  on  the  conversion factor  
technique  in association with  double – entry  responses learning  logs. The  samples  consisted of   44  
students  of  Mathayom  Suksa 5 / 2 in  the first semester  of  semester  of  2011  academic  year   using  
random  sampling technique  at   Nong Sung Samakkhiwitthaya  School  under  the  Office  of  the  
Secondary  Educational  Service Area  22.  The research  instruments  were composed of :  1)  number 
 drills  using the conversion  factor  technique along  with double – entry  responses  learning  logs  titled 
“Stoichiometry” and  6 lesson  plans,  2)  a form of the test of  academic self – efficacy  in  the  title  of 
“Stoichiometry”,  3) a  test of chemistry learning achievement on “Stoichiometry and  4)  a form  of  attitude  



3 
 

มหาราชภฏัสกลนคร 

test  toward  chemistry.  The  collected  data  were  analyzed  using  mean, standard  deviation,  Effectiveness  
Index ( E.I.),  paired t – test,  One- way  MANOVA  and  One – way  ANOVA. 
 The  finding of  this study   were  as  follows : 
 1) The  Effectiveness  Index  of  the application of   the  number drills with an emphasis on  
 the conversion  factor technique  in conjunction with double – entry responses  learning  logs  in  the title  
 of “Stoichiometry” indicated that  the  learners gained better understanding  at  0.61  or  61 percent. 
 2) The students of  Mathayom  Suksa 5  using  the number drills with a focus on  the 
conversion factor technique in conjunction with  Double-entry Responses  Learning Logs  in chemistry 
entitled"  Stoichiometry" obtained  higher  average  scores  on  the  perception of self-efficacy,  learning  
achievement, attitudes toward  chemistry after  the  learning in all 3 facets  at  the 0.5  level of  significance. 
 3)  The effects  of  analyzing  One- way  MANOVA  revealed  that  the  students gained  
different  learning  achievement.  After the  employment of  the number drills with  an  emphasis  on the 
conversion  factor  technique  in  an  association  with  double – entry  responses  learning  logs  in chemistry  
in  the  title of " Stoichiometry", the students  gained  the  Effectiveness  Index  on  the  perception  self-
efficacy, chemistry learning  achievement and  attitudes  toward  chemistry at the  0.5  level of significance. 
 4)   The effects  of  the  analysis of  One  way ANOVA  compared to the Effectiveness Index 
on the perception of self-efficacy , chemistry learning achievement in the title of "Stoichiometry"  and 
attitudes toward chemistry  showed that  the  students gained  different  learning achievement.   
The Effectiveness Index in  all 3  aspects  was  statistically different at  the  0.5  level. 

ภูมิหลงั 
             วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีบทบาท
ส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดและศกัยภาพ
ของบุคคลในดา้นความมีเหตุผล ความมีระบบ
และระเบียบ การส่ือสาร การเลือกสรร   สาร 
สนเทศ และก าหนดกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา
ซ่ึงลว้นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติของทุกคน   
และยงัเป็นเคร่ืองมือสร้างเสริมทกัษะเพื่อ
การศึกษาในศาสตร์อ่ืน ๆ  อีกดว้ย   (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 
2545 : 1)ประเทศไทยไดค้วามส าคญัต่อ
การศึกษา 

การศึกษาวทิยาศาสตร์โดยระบุไวใ้นรัฐธรรม 
นูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540
ไดก้ล่าวไวส่้วนหน่ึงวา่   “รัฐตอ้งเร่งรัดพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อพฒันา
ประเทศ”นบัไดว้า่เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย  
ท่ีกล่าวถึงบทบาท ของวทิยาศาสตร์อยา่งชดัเจน
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ   ในส่วนของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.
2550 – 2554 : 47-50 )ก าหนดทิศทางในการ
พฒันาประเทศไว ้  ใหถื้อวา่คนเป็นศูนยก์ลาง
ของการพฒันาในทุกมิติอยา่งเป็นองคร์วม 
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และก าหนดเป้าหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 4  วชิาหลกั คือ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ของทุกระดบัชั้น
ไวสู้งกวา่ร้อยละ 55 แต่จากรายงานการทดสอบ
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีด าเนินการโดย
ส านกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  รายวชิา
วทิยาศาสตร์ซ่ึงรวมวชิาเคมีเขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ดว้ย      ในช่วงชั้นท่ี 4 (ม.6)  3 ปียอ้นหลงั   คือ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2553 ผลระดบัชาติ
เป็น  33.70 , 31.03 และ 30.90 ตามล าดบั ผลใน
ระดบั โรงเรียนของโรงเรียนหนองสูงสามคัคี
วทิยา เป็น 30.35  29.42  และ 28.15 ตามล าดบั   
จากผลการประเมิน ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานน้ี     
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของครู  ไม่สามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้
และความคิดเป็นไปตามเป้าหมายของชาติได ้
           วชิาเคมีเป็นวทิยาศาสตร์ท่ีมีความส าคญั
มากสาขาหน่ึง  และเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ
ของมนุษยต์ลอดเวลา    ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาวชิา
เคมีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั และสภาพแวด 
ลอ้ม   ความรู้ในวชิาเคมีจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจ
เร่ืองราวต่าง ๆ ของสารท่ีอยูร่อบ ๆ ตวันอกจาก  
นั้นยงัไดมี้การน าความรู้เก่ียวกบัวชิาเคมีมาใช้
ในอุตสาหกรรมหลายประเภท  เน่ืองจากวชิา
เคมีเป็นวชิาท่ีมีเน้ือหาซบัซอ้นเขา้ใจยากตอ้ง
อาศยัแบบจ าลอง  สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในรูปสูตร
เคมี และเคมี และสมการเคมีในการอธิบาย
ความรู้( พลูศิริ  สรหงษ.์  2540 : 1, อา้งอิงมา

จาก Fensham.  1975)  เม่ือวเิคราะห์ผลการ
ทดสอบระดบัชาติพ้ืนฐาน (O – NET)    ใน
มาตรฐานว 3.1 และ ว 3.2 ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ทางดา้นวชิาเคมี ในปีการศึกษา 2551 – 2553   
คะแนนเฉล่ีย ของโรงเรียน หนองสูงสามคัคี
วทิยา ไดร้้อยละ   44.22, 58.83 และ 21.83 

 ตามล าดบั ส่วนผลในระดบัชาติเป็น 47.75, 
60.61 และ 24.88ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ผลใน
ระดบัโรงเรียนหนองสูงสามคัคีวทิยา มีคะแนน
เฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียในระดบัชาติทุกปีการศึกษา 
           เน้ือหาวชิาเคมีในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพ้ืนฐานทางเคมีท่ี
ส าคญั ๆ เน้ือหามีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ทั้ง 
น้ีในแต่ละเร่ืองอาจมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคค านวณ
และภาคปฏิบติัผสมผสานกนัอยู ่  ดงันั้นถา้
นกัเรียนเกิดปัญหาในการท าความเขา้ใจใน 
ส่วนใดส่วนหน่ึง ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือมี
ปัญหาใดปัญหาหน่ึงก็จะเกิดอุปสรรคอยา่งยิง่
ในการเรียนวชิาเคมีเก่ียวกบัเร่ืองนั้น (พลูศิริ  
สรหงษ.์  2540 : 2)  และจากการรายงานวจิยั
ของ วราภรณ์  ถิรสิริ(2532 : 3) ไดท้ าการศึกษา
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนในวชิาเคมีของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่นกัเรียนมีมโนทศัน์
คลาดเคล่ือนในวชิาเคมี  เร่ืองปริมาณสาร
สมัพนัธ์  มากท่ีสุดคือร้อยละ 44.14 
           การท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ต ่า โดยเฉพาะในหน่วยการเรียนรู้ท่ีส าคญัอยา่ง
ยิง่ เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์  ผูว้จิยัวเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาพบวา่ท่ีส าคญัมาจากแหล่งปัญหา 2 
แหล่งคือ 
            1.ตวัผูเ้รียนมีปัญหาท่ีส าคญั 3 ประการ
คือ 
              1.1 มีการรับรู้ความสามารถของ
ตวัอยา่งต ่า พฤติกรรมท่ีสงัเกตได ้เวลาท า 
แบบทดสอบหรือภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
จะขาดความเช่ือมัน่ท่ีจะท าแบบทดสอบหรือ 
ภาระงานนั้นใหส้ าเร็จดว้ยตนเอง 
             1.2 นกัเรียนขาดทกัษะการค านวณ 
นกัเรียนมีพ้ืนฐานในเร่ือง การคูณ การหาร  
เลขยกก าลงัและการแกส้มการต ่า 
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            2. ตวัครูมีปัญหาท่ีส าคญั 2 ประการคือ 
                2.1 ขาดส่ือท่ีดีมีคุณภาพท่ีช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
               2.2  ขาดการใชค้  าพดูชกัจูงใหน้กัเรียน มี
ความมัน่ใจ มีก าลงัใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จ 
        เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษา
ทฤษฎี หลกัการ จากเอสาร ต ารา และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง พบวา่วธีิการท่ีดีท่ีสุดคือควรประยกุตใ์ช ้
 

ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ แบน
ดูรา (Bandura. 1977) โดยการเติมเตม็ปัจจยัพ้ืนฐาน
ท่ีส าคญัเพ่ือนกัเรียนเกิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองก่อน หลงัจากท่ีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองของนกัเรียนดีข้ึนก็จะเกิดผลดีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อวชิาเคมี โดยวางแผนการ
พฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ และ 
เจตคติต่อวชิาเคมีดงั  แผนภาพท่ี 1 
 
 
 

กฎการฝึก  กฎแห่งความพอใจ  แรงจูงใจ  การเสริมแรง 
     ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  จิตวทิยาการฝึก 
 

 บนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสอง
ทาง      แบบฝึกเสริมทกัษะ 

 

ปัจจยัพ้ืนฐาน 
ตามทฤษฎี 
ของแบนดูรา 

ความส าเร็จของ 
การกระท า 

การไดเ้ห็นประสบการณ์ 
ของผูอ่ื้น 

การใชค้  า 
พดูชกัจูง 

สภาพ 
ร่างกาย 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อวชิาเคมี 
 
 
 

แผนภาพที ่1   การวางแผนเพ่ือพฒันา การรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสมัฤทธ์ิทางการ  
                       เรียน และเจตคติต่อวชิาเคมี 

เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วย 
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    กรอบแนวคดิในการวจิยั 
             ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีการเรียนรู้และหลกัจิตวทิยา ดงัน้ีคือ  กฎแห่งความพร้อม (Law of  Readiness) 
กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise)  กฎแห่งผล (Law of Affect) แรงจูงใจ(Motivation)  การเสริมแรง
(Reinforcement)   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  (Individual Differences)  จิตวทิยาการฝึก (Psychology Drill)  
ประโยชน์ของแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วย และประโยชน์ของบนัทึกการเรียนรู้  มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างกรอบ
แนวคิดของการวจิยั  ดงัแผนภาพท่ี 2 

                                                                                               ตวัแปรตาม 
 ตวัแปรอิสระ(ตวัแปรจดักระท า) 
 
 
 
 
 
 
 ตวัแปรอิสระ(ตวัแปรจดัประเภท) 
 
 
 
 
 
 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
          1. เพื่อพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการค านวณ 
ท่ีเนน้ทกัษะเทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบั 
บนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง ท่ีมีประสิทธิ 
ภาพ เพ่ือน าไปใชส่้งเสริมการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคมี เร่ืองปริมาณ 
สมัพนัธ์  และเจตคติต่อวชิาเคมี 
        2. เพื่อเปรียบคะแนนเฉล่ียดา้น การรับรู้ความ 
สามารถของตนเอง  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 
เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ และเจตคติต่อวชิาเคมี ก่อน 
เรียน กบัหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการ 
 
 

ค านวณท่ีเนน้ทกัษะเทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วย 
ร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง  ของ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
          3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของดชันี 
ประสิทธิผล ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์  
และเจตคติต่อวชิาเคมี หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึก 
เสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้ทกัษะเทคนิคแฟค
เตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบ
โตต้อบสองทาง  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต ่า 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เจตคติต่อวชิาเคมี 

การเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ การ
ค านวณท่ีเนน้แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วม 
กบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง 
วชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 

ความสามารถทางการเรียนของนกัเรียน 
 นกัเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสงู 
 นกัเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนปานกลาง 
 นกัเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต ่า 

แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
        ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
        ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 – 5 / 3 โรงเรียนหนองสูง
สามคัคีวทิยา  จงัหวดัมุกดาหาร  ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22  ท่ีเรียนอยูใ่น
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554   จ านวน 135 คน  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2  
จ านวน 44  คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม จากนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 หรือ ม.5 /3 ซ่ึงเป็นหอ้งเรียน
ท่ีทางโรงเรียนจดันกัเรียนเขา้หอ้งเรียนแบบคละ
ความสามารถ   แลว้ใชร้ะดบัผลการเรียนเฉล่ีย  
(GPA)  ซ่ึงเป็นผลการเรียนในทุกวชิาท่ีเรียนมา
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มาจดักลุ่มนกัเรียน
ออกเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
สูง  ปานกลาง  และต ่า  โดยใชเ้กณฑร้์อยละ 33 
(ประยกุตห์ลกัการแบ่งกลุ่มโดยหลกัการวเิคราะห์

ขอ้สอบแบบอิงกลุ่ม เทคนิค  
3

1   ) 

 (ลว้น สายยศ และ องัคณา  สายยศ.  2539 : 186 ) 
 

         เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท   ประกอบดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล   ดงัน้ี 
            1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
               1.1 แบบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ี
เนน้เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบั 
บนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง วชิาเคมี  
เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 
   
 

             1.2 แผนการจดัการเรียนรู้วชิาเคมี เร่ือง 
ปริมาณสมัพนัธ์ ท่ีน าแบบฝึกเสริมทกัษะการ
ค านวณท่ีเนน้แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบั
บนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทางไปใช ้
         2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
             2.1 แบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในวชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ ์
             2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 
              2.3 แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมี 
              2.4 แบบบนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบ
สองทาง 
 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 
         1 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ
โดยใชค้่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness  Index : 
E.I.) 
         2. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนวดัผล
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ
การค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วย
ร่วม กบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง 
ของคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี เร่ืองปริมาณ
สมัพนัธ์ และเจตคติต่อวชิาเคมี โดยการทดสอบ
ค่าที (Paired t – test ) 
        3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดชันีประสิทธิผลดา้น 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาเคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ และ
เจตคติต่อวชิาเคมี หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริม
ทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียน
หน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสอง
ทาง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   ท่ีมี 
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ความสามารถทางการเรียนต่างกนัโดยการวเิคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว  (One – way  
MANOVA)  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง 
เดียว(One – way  ANOVA) 
 

     สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
            การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีการใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
               1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
               2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คุณภาพของ
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การหาค่าความยาก (difficulty)  หา
ค่าอ านาจจ าแนก (discrimination)  การหาความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ค านวณจากสูตร KR-20  การหาความเช่ือมัน่ของ
แบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนเอง และแบบ
วดัเจตคติต่อวชิาเคมี ทั้งฉบบัดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา(α - coefficient) ของ  Cronbach   หาค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้  ของแบบวดัการรับรู้ความ 
สามารถของตนเองและแบบวดัเจตคติต่อวชิาเคมี
ดว้ยค่าที (t– test  for  Independent  Samples ) และ 
สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ทกัษะ   ใชค้่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness  
Index : E.I ) 
           3. สถิติท่ีใหท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired  
t – test  การวเิคราะห์ ความแปรปรวนพหุคูณทาง
เดียว ( One – way  MANOVA )   โดยใชแ้ลมดา้ 
   ของ Wilks เพื่อค านวณหา F ตามวธีิของ 
Rulon และ Brooks และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว(One – way  ANOVA 
 

สรุปผลการวจัิย 
       การวจิยัการเปรียบเทียบการรับรู้ความ สามารถ
ของตนเอง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วชิาเคมี เร่ือง 
 
 
 

ปริมาณสมัพนัธ์ และเจตคติต่อวชิาเคมี  โดยใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟค
เตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบ
โตต้อบสองทางของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 สรุปผลไดด้งัน้ี 
        1. ดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทกัษะ
การค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วย
ร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง วชิา
เคมี เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์  มีค่าดชันีประสิทธิผล
เท่ากบั 0.61 แสดงวา่ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.61 
หรือคิดเป็นร้อยละ 61 
       2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟค
เตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบับนัทึกการเรียนรู้แบบ
โตต้อบสองทาง วชิาเคมี   เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์  มี
คะแนนเฉล่ียดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และดา้นเจตคติต่อ
วชิาเคมี หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ทั้ง 3 ดา้น 
       3. จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทาง
เดียว (One – way  MANOVA) พบวา่นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาท่ี 5 ท่ีมีความสามารถทางการเรียน
ต่างกนั หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการ
ค านวณท่ีเนน้เทคนิคแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยร่วมกบั
บนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสองทาง วชิาเคมี 
เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์แลว้ท าใหด้ชันีประสิทธิผล
ดา้น การรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาเคมี และเจตคติต่อวชิาเคมี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
          4. จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way  ANOVA) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ของดชันีประสิทธิผล ดา้นการรับรู้ความสามารถ  
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ของตนเอง  ในวชิาเคมี  เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์    
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาเคมี เร่ือง 
ปริมาณสมัพนัธ์ และดา้นเจตคติต่อวชิาเคมี  พบ 
วา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกนั 
มีดชันีประสิทธิผลรายดา้นทั้ง3ดา้น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 

       จากผลการวจิยัดงักล่าว ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 
       1. ส าหรับการน าเอาผลการวจิยัไปใช ้
           1.1 แบบฝึกเสริมทกัษะยงันบัวา่เป็นส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
เม่ือตอ้งการยกระดบัหรือตอ้งการพฒันาทกัษะ
ท่ีส าคญัเฉพาะดา้น   ไม่วา่จะเป็นการเรียนการ
วชิาใด ระดบัใด   ดงันั้นเม่ือพบวา่นกัเรียนขาด
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนแบบฝึกเสริมทกัษะ
ควรไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นส่ือเพื่อใชใ้นการ
แกปั้ญหาเป็นอนัดบัแรก ๆ  เพียงแต่ครูจะตอ้ง
ศึกษาหลกัการสร้าง  วธีิการและขั้นตอนการ
น าไปใชใ้หเ้ขา้ใจอยา่งท่องแทเ้พ่ือใหแ้บบฝึก
เสริมทกัษะสามารถแกปั้ญหาไดต้รงประเด็น มี
ความเหมาะสมกบัหลกัจิตวทิยาพฒันาการของ
นกัเรียน ตลอดจนสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

          1.2  แฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยเป็นวธีิการ
แกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนท่ีขาดทกัษะการคิด
ค านวณท่ีไดผ้ลดี โดยเฉพาะกบักลุ่มนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนต ่า ถึง ปานกลาง 
จะเห็นชดัเจน คือนกัเรียนพยายามท าแบบฝึกหดั
ท่ีครูมอบหมายใหด้ว้ยตนเองมากข้ึน และ
ประสบความส าเร็จในการท างานมากข้ึน   

ดงันั้นครูวทิยาศาสตร์ควรส่งเสริมการน าเอา
วธีิการแฟคเตอร์เปล่ียนหน่วยไปใชแ้กโ้จทย์
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณในเร่ืองอ่ืน ๆ 
ดว้ย 
          1.3 จากการวเิคราะห์เน้ือหา(Content  
Analysis)ในบนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบสอง
ทางของนกัเรียนพบวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถ  
ทางการเรียนสูง (นกัเรียนเก่ง)    สามารถเขียน
บนัทึกการเรียนรู้ ในประเด็นค าถาม “ นกัเรียน
ไดรู้้สาระและกระบวนการอะไร”ไดอ้ยา่งชดัเจน
ครอบคลุมทั้งสาระและกระบวนการ    และยงั
สามารถบอกรายละเอียดอยา่งไรไดด้ว้ย  ส่วน
นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต ่าและ
ปานกลาง (นกัเรียนอ่อนและนกัเรียนปานกลาง ) 
จะบนัทึกการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีขอ้จ ากดั  ดงันั้นขอ้
ค าถามท่ีใชใ้นแบบบนัทึกการเรียนรู้แบบโตต้อบ
สองทางส าหรับนกัเรียน ท่ีมีความสามารถทาง 
การเรียนสูง ปานกลาง และต ่า  จึงควรปรับปรุง 
ใหมี้ความแตกต่างกนั 
          1.4  เม่ือครูวทิยาศาสตร์สงัเกตพบ
ปรากฏการณ์ในหอ้งเรียน นกัเรียนมีความเบ่ือ
หน่าย ทอ้แท ้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ แทนท่ีตั้งใจเรียน  
เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ท่ีมี
เน้ือหาค่อนขา้งยากซบัซอ้น    การรับรู้ความ 
สามารถของตนเองซ่ึงเป็นตวัแปรดา้นจิตวทิยา   
ครูควรใหค้วามส าคญัมากข้ึนคือควรพฒันาควบ 
คู่ไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาดา้นผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนจึงจะท าใหบ้รรยากาศในการเรียนการ
สอนดีข้ึน 
    2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
          2.1 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบ
แผนการวจิยัแบบ กลุ่มเดียวสอบก่อนเรียน 
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 (One – Group  Pretest – Posttest  Design) ซ่ึงจดั
วา่เป็นแบบแผนการวจิยัเชิงทดลอง ท่ีมีการควบ 
คุมนอ้ย เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของกลุ่มนกัเรียนท่ีใช้
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง    ถา้ไม่มีขอ้ 
จ ากดัของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งควรใชแ้บบ
แผนการทดลองท่ีมีการควบคุมมากกวา่คือแบบ 
กลุ่มทดลอง – กลุ่มควบคุม ไดจ้ากการสุ่มและมี
การสอบก่อนหลงั (Randomized  Control – 
Group Pretest – Posttest  Design) 
           2.2 ดว้ยตวัแปรอิสระน้ี ถา้จะท าการวจิยั
คร้ังต่อไปควรศึกษาในตวัแปรตามอ่ืน ๆเช่น 
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์   คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  คิดสงัเคราะห์  และกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เป็นตน้ 
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