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บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัย  นายกมล  แก้วอ่อน 
ปีการศึกษา 1/2562 

 
 การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง 
ระบบนิเวศ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน 45 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการนำ
สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ พร้อมใบงานและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื ่อง ระบบนิเวศ จำนวน 40 ข้อ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ผลการศึกษา พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ อยู่ในระดับมาก 
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1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 ด้วยการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ในชั้นเรียน พบว่า มีนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ไม่สนใจและใส่ใจในการเรียนรายวิชานี้เท่าที่ควร มีการเล่นและคุยกันใน
ระหว่างทำกิจกรรมการเรียนรู้ อีกท้ังยังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถทำใบงานหรือใบกิจกรรมในแต่ละหัวข้อของ
การเรียนรู้ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาได้ เมื่อสอบถามทราบว่า นักเรียนในกลุ่มนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาของการจัดการเรียนรู้ สำหรับนำความรู้ไปใช้ในการตอบในใบงานหรือใบกิจกรรมนั้น และด้วยรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ยังเน้นในเชิงบรรยาย และมีการให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนบ้างแต่ยัง
ไม่หลากหลายเท่าที่ควร กอปรกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีจำกัด จึงต้องมีการปรับเปลี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
นักเรียนมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของนักเรียน จะทำ
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ สามารถพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่สำคัญของ
นักเรียนได้ (อดิศักดิ์  โคตรชุม.  2562: 68 – 69) สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ประกอบ จะช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนของเนื้อหาวิชา และมีความหลากหลายในการสร้างจินตนาการของ
นักเรียน สามารถกระตุ้นความสนใจ ดึงดูดใจได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ สามารถนำมาเปิดซ้ำได้ตามความ
ต้องการ (เริงชัย  พะวุฒ.  2556) โดยเฉพาะสื่อวีดิทัศน์จัดเป็นสื่อที ่มีบทบาทสำคัญกับการแสดงผล โดยมี
ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่สามารถนำมาเรียงลำดับกันอย่างมีประสิทธิภาพ (จิราภรณ์  เฟื้องฟุ้ง.  2559: 2 
อ้างอิงจาก วรพจน์  นวลสกุล.  2550) ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ ้น (พิชญา  เพิ่มไทย และ 
อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน.  2556 – 2557: 97; จิราภรณ์  เฟ้ืองฟุ้ง.  2559: บทคัดย่อ) และมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์อยู่ในระดับมาก (จิราภรณ์  เฟื้องฟุ้ง.  2559: บทคัดย่อ) จะเห็นได้ว่า การนำ
สื่อเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งภาพและเสียง ช่วยให้นักเรียนจดจำความ รู้ได้ดีขึ้น 
สามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 ผู้วิจัยจึงคาดหวังว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ในเนื้อหา
รายวิชาวิทยาศาสตร์ จะช่วยทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจ 
ตั้งใจ และตื่นตัวในการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ ด้วยการสืบค้น พัฒนา ปรับปรุง และคัดเลือกสื่อวีดิทัศน์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ซึ่งเป็นสื่อวีดิทัศน์จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กับนักเรียนไปลำดับต่อไป 
 
 

กม
ล แ

ก้ว
อ่อ
น 

โรง
เรีย

นสิ
งห์
บุรี



งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิงห์บุรี 4 

 

2. แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
 การจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง ระบบนิเวศ 
ด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีหลักการแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อวีดิทัศน์ 
(Video) ซ่ึงมีนักวิชาการกล่าวถึงความหมายของสื่อวีดิทัศน์ไว้ดังนี้ 
 กิดานันท์  มลิทอง (2543: 198) กล่าวว่า วีดิทัศน์ หมายถึง สิ่งที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง 
หลังจากบันทึกสัญญาณภาพและเสียงแล้วสามารถนำไปใช้งานได้ทันที สามารถใช้ทบทวนเนื้อหา ได้หลาย ๆ ครั้ง
เพื่อศึกษาบทเรียนให้มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้ชมจำนวนมากใน
เวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี ผู้ชมสามารถรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยการรับสัมผัสทางตาและหู 
 ศตพร  ศีรหาคำ (2551: 16) กล่าวว่า วีดิทัศน์ หมายถึง กระบวนการบันทึกสัญญาณด้านภาพและ
สัญญาณทางเสียงในสื่อกลางที่เป็นวัสดุทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมไปถึงกระบวนการถ่ายทอดภาพและเสียง โดยผ่าน
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ผู้รับด้วย 
 ชูชาติ  มงคลเมฆ (2553: 53) กล่าวว่า วีดิทัศน์ หมายถึง สื่อที่นำเสนอท้ังภาพและเสียง โดยถ่ายทอดผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างความบันเทิง ให้ความรู้ ให้ข่าวสาร รวมไปถึงการให้ผลทางด้านความรู้สึก 
อารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ โดยมีจุดประสงค์ในการใช้ต่างกันออกไป และนำมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนด้วย 
 รัชนก  ถิระแก้ว (2555: 38) กล่าวว่า วีดิทัศน์ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกได้ทั้งภาพและ
เสียงได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน สามารถเก็บวีดิทัศน์ที่บันทึกไว้เรียกกลับมาดูได้ทุกเวลา และสามารถลบการ
บันทึกออกได้ ซึ่งวีดิทัศน์นั้นครอบคลุมรวมไปทั่วทุกแห่งหน 
 จิตราภรณ์  ชั่งกริส (2559: 18) กล่าวว่า วีดิทัศน์ หมายถึง สื่อที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง 
หลังจากบันทึกสัญญาณภาพและเสียงแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที สามารถใช้ทบทวนเนื้อหาได้หลาย ๆ ครั้ง 
เพ่ือศึกษาบทเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน อีกท้ังวีดิทัศน์ยังเป็นสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้ชมจำนวนมาก
ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี ผู้ชมสามารถรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยการรับสัมผัสทางดาและหู 
 ฮิลส์ (Hills.  1982: 280) กล่าวว่า วีดิทัศน์ หมายถึง เป็นการบันทึกภาพจากโทรทัศน์ ซึ ่งสามารถ
บันทึกภาพรายการโทรทัศน์ที่กำลังออกอากาศอยู่หรือบันทึกขณะที่ถ่ายทำจากการเชื่อต่อจากกล้องโทรทัศน์ 
 จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า วีดิทัศน์ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบันทึกได้ทั้งสัญญาณภาพและ
เสียงพร้อมกัน แล้วสามารถนำไปใช้งานได้ในทันที โดยเฉพาะด้านการศึกษาสามารถใช้ทบทวนเนื้อหาได้หลายครั้ง
ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ ้น ซึ่งนักเรียนเป็นจำนวนมากสามารถรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย
ประสาทสัมผัสทางดาและหูในเวลากันได้เป็นอย่างดี 
 สำหรับประเภทของสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท (จิตราภรณ์  ชั่งกริส.  
2559: 19) คือ 
 1. วีดิทัศน์ความรู้ทั่วไป คือ การให้ความรู้เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แง่คิด คติ
สอนใจในการดำเนินชีวิต เป็นสื่อที่ใช้ในการสอนเสริมเพื่อประกอบเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ 
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 2. วีดิทัศน์การสอน คือ การให้ความรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนในระดับชั้นใดระดับชั้นหนึ่ง มีการออกแบบให้ตรง
กับบทเรียนที่นักเรียนต้องศึกษาและเรียนรู้ 
 เราจะพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้น สื่อวีดิทัศน์ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่เอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาหลาย ๆ ประการ ดังนี้  (พิชญา เพิ่มไทย 
และ อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน.  2556 – 2557: 101; วชิระ  อินทร์อุดม.  2539: 142, อ้างอิงใน จิตราภรณ์  ชั่งกริส.  
2559: 24 – 25) 
 1. สามารถนำสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องเรียนเข้ามาในห้องเรียนของนักเรียนได้ 
 2. นักเรียนสามารถรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทางตาด้วยการเห็นภาพและทางหูด้วยการได้ยินเสียงไป
พร้อม ๆ กันได ้
 3. สามารถใช้เทคนิคในการถ่ายทำที่ทำให้นักเรียนเห็นภาพ โดยเฉพาะภาพของสิ่งที่มีขนาดเล็กได้อย่าง
ชัดเจนด้วยตาเปล่า ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการบางอย่างซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถเห็นได้ตามปกติ 
 4. สามารถนำเสนอภาพและเสียงจากสื่ออื่น ๆ ที่ใช้กันในสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ได้เกือบทุกชนิด 
ซึ่งทำให้การจัดการเรียนรู้นั้นมีความน่าสนใจ และชวนให้น่าติดตามมากขึ้น 
 5. สามารถตัดต่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้การจัดการเรียนรู้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับความต้องการของครูผู้สอน 
 6. เอื้ออำนวยให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะสามารถดูซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าจะเกิด
ความเข้าใจและจดจำได ้
 เมื่อผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อวีดิทัศน์เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้มาพอสมควรแล้ว ผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ที่มีการ
สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ระบบนิเวศ ซึ่งผลิตขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องของเนื้อหาจากครูผู้เชี่ยวชาญ 
 

3. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 

วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
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4. สมมติฐานการวิจัย 
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียนรู้

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ระบบนิเวศ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวี ดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
5 เรื่อง ระบบนิเวศ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนภายหลังเมื่อ
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื ่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้  โดยประเมินจากคะแนนสอบที่ผู ้เรียนลงมือทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ด้วยการวัดความสามารถ
ด้านพฤติกรรมการเรียน 6 ด้าน ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบลูม (Bloom) ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
โดยแอนเดอร์สันและคราทวอฮ์ล (Anderson & Krathwohl) เป็นดังนี้ 

 1.1 การจำ (Remembering) คือ ความสามารถในการเรียกข้อมูลกลับมา (Retrieving) และการ
จดจำความรู ้ (Recognizing) แล้วสามารถนำออกมาใช้ได้ด้วยตนเอง (Recalling) โดยผู ้เรียนสามารถเลือก 
บรรยาย นิยามคำจำกัดความ จับคู่ ให้ชื่อ เป็นต้น 

 1.2 การเข้าใจ (Understanding) คือ ความสามารถในการสร้างความรู ้ที ่แสดงถึงความเข้าใจ
ความหมายที่ปรากฏด้วยการพูด การเขียน หรือใช้สัญลักษณ์ สามารถจับใจความสำคัญและยกตัวอย่างสิ่งที่เป็น
ตัวแทนของสาระสำคัญนั้น มีความสามารถในการจัดกลุ่ม สรุปความ การคาดคะเน การเปรียบเทียบ และการ
อธิบาย 

 1.3 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Applying) คือ ความสามารถในการดึงความรู้ที่มีอยู่ไปใช้โดยผ่าน
กระบวนการคิด เมื่อประสบปัญหาสามารถนำความรู้เดิมนั้นไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่จนบังเกิดผล ด้วย
การทีผู่้เรียนสามารถเลือก อธิบาย สรุป เตรียม สร้าง แก้ปัญหา แสดง ใช้ เป็นต้น 

 1.4 การวิเคราะห์ (Analyzing) คือ ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่เรียนรู้ออกเป็นส่วน ๆ แล้ว
ทำการศึกษาองค์ประกอบของส่วนย่อยนั้น โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ โครงสร้างของสิ่งที่ศึกษา วิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่าง รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดของโครงสร้าง และการวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของสิ่งที่
เรียนรู้นั้น ด้วยการที่ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ แบ่งกลุ่ม เปรียบเทียบ เป็นต้น 

 1.5 การประเมิน (Evaluating) คือ ความสามารถในการตัดสินใจภายใต้กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่
กำหนดไว้ โดยผ่านการตรวจสอบและการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด ด้วยการที่ผู้เรียนสามารถ
ประเมินค่าคุณภาพ คุณลักษณะ การตัดสินใจ การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 

 1.6 การสร้างสรรค์ (Creating) คือ ความสามารถในการนำความรู้เดิมที่สอดคล้องกันมาบูรณาการ
เชื่อมโยงด้วยการสร้าง การผลิต การวางแผน และการสร้างผลิตภัณฑ์ แล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จนก่อให้เกิดเป็นวิธีหรือกระบวนการใหม่ โดยผู้เรียนสามารถสร้าง ออกแบบ ประดิษฐ์ วางแผน พัฒนา จัดระบบ 
เป็นต้น 

2. วีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ หมายถึง สื่อวีดิทัศน์ที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งผู้วิจัยนำมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5E ที่ผ่านการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความถูกต้องของเนื้อหาจากครูผู้เชี่ยวชาญ 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบเชิงบวกของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   

 

6. วิธีดำเนินการศึกษา 
 6.1 ประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 495 คน 
 6.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ที่ได้มากจาก
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 6.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาตร์ 5 (ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้สื่อ
วีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ โดยวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) การจำ 2) การเข้าใจ 3) การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4) การวิเคราะห์ 5) การประเมิน 
และ 6) การสร้างสรรค์ 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื่อง ระบบ
นิเวศ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
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 6.4 กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ 

 

การจัดการเรียนรู้รายวิชา 
วิทยาศาตร์ 5 (ว23101) เรื่อง 
ระบบนิเวศ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์

ประกอบการเรียนรู้ 

 

ตัวแปรตาม 
 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 6 ด้าน 
   2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื ่อง ระบบนิเวศ โดยใช้สื ่อวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนรู้ 

6.5 แผนการดำเนินการวิจัย 
  การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดแผนการดำเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

20 – 24 พ.ค. 62 - ศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการไม่ตั้งใจของนักเรียน 
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางใน
การทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจและสนใจเรียนในชั้นเรียนให้มากข้ึน จน
สรุปได้ว่า แนวทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ คือ การใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นสื่อวีดิทัศน์มาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 

27 – 31 พ.ค. 62 - สืบค้นจัดหาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนำมาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ระบบ
นิเวศ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ แล้วทำการตัดต่อปรับแก้จนมีความเหมาะสำหรับ
นำไปใช้ 

 

3 – 7 มิ.ย. 62 - จัดทำใบงาน ใบกิจกรรม และแบบฝึกหัด ประกอบการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
ระบบนิเวศ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำสื่อวีดิทัศน์นี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ครูผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนำข้อมูลมาปรับแก้พร้อม
นำไปใช้จริงในชั้นเรียน 
- สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ โดยผ่านการตรวจสอบจากครูผู้เชี่ยวชาญแล้วทำการปรับแก้ 
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วัน / เดือน / ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

20 – 24 พ.ค. 62 - ศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการไม่ตั้งใจของนักเรียน 
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางใน
การทำให้นักเรียนเกิดความตั้งใจและสนใจเรียนในชั้นเรียนให้มากข้ึน จน
สรุปได้ว่า แนวทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ คือ การใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นสื่อวีดิทัศน์มาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 

27 – 31 พ.ค. 62 - สืบค้นจัดหาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนำมาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ระบบ
นิเวศ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ แล้วทำการตัดต่อปรับแก้จนมีความเหมาะสำหรับ
นำไปใช้ 

 

3 – 7 มิ.ย. 62 - จัดทำใบงาน ใบกิจกรรม และแบบฝึกหัด ประกอบการใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
ระบบนิเวศ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำสื่อวีดิทัศน์นี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ครูผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนำข้อมูลมาปรับแก้พร้อม
นำไปใช้จริงในชั้นเรียน 
- สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ โดยผ่านการตรวจสอบจากครูผู้เชี่ยวชาญแล้วทำการปรับแก้ 

 

10 – 28 มิ.ย. 62 - นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบ
นิเวศ พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม และแบบฝึกหัด ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
จริงในชั้นเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวน 45 คน 

 

2 ก.ค. 62 - วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
- ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 

8 – 12 ก.ค. 62 - วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
- เขียนรายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
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6.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 จำนวน 3 สัปดาห์ (9 คาบ) โดยดำเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสภาพปัญหานักเรียนไม่สนใจในการเรียนในประเด็นต่าง ๆ  รวมทั้ง
การสอบถามนักเรียนโดยตรงถึงสาเหตุว่าทำไมจึงไม่สนใจและตั้งใจในการเรียน ทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และลงข้อสรุปได้ว่า ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายและสืบค้นทำใบงาน ไม่กระตุ้นหรือเร้าให้
นักเรียนเกิดความสนใจ ควรใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสื่อรูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจ คือ สื่อวีดิทัศน์ ที่อาจกระตุ้นและสร้างความสนใจ
ให้กับนักเรียนมากขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นจัดหาสื่ อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
เรื่อง ระบบนิเวศ แล้วได้ทำการตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องกับเนื้อหาที่จะนำมาใช้จัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากครูผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 3. จัดทำใบงาน ใบกิจกรรม และแบบฝึกหัดประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ สำหรับเอกสารและเครื่องมอืที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้อง ความถูกต้องจากครูผู้เชี่ยวชาญ แล้วได้ทำการแก้ไขจน
พร้อมสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนจริง 
 4. ดำเนินการจัดการเรียนรู ้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื ่อง ระบบนิเวศ ที ่นำสื ่อวีดิทัศน์มาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้  
 5. ภายหลังเมื่อนักเรียนผ่านการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้นแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 60 นาที และทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 6. นำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการ
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบันทึกและประมวลผล จนสามารถเรียบเรียงแล้วนำเสนอในรูปความ
เรียง  

6.7 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 
เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ เป็นดังนี้ 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ  

 1.1 นำคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ มาหาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 1.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้สถิติ t – 
test ในการทดสอบชนิด One – Sample T Test  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ 
 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตามเกณฑ์
ของบุญชม ศรีสะอาด (2546: 100) ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
         ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
         ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

7. ผลการศึกษาวิจัย 
ตาราง 1  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื่อง  
 ระบบนิเวศกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม 
X  S.D. t p-value 

หลังเรียน 45 40 21.689 2.961 3.821* .000 

t0.05,44= 1.680 
 จากตารางแสดงผลการทดสอบทางสถิติสามารถสรุปได้ว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 สูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตาราง 2  สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 3/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ 
 ประกอบการเรียนรู้ 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
X  S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านบทบาทผู้สอน 4.45 0.32 มาก 
2. ด้านบทบาทผู้เรียน 4.20 0.46 มาก 
3. ด้านวิธีสอน 4.36 0.48 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.31 0.57 มาก 
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.28 0.58 มาก 
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พิจารณาจากตาราง 2 สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู ้รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) เรื ่อง ระบบนิเวศ โดยใช้สื ่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู ้ ทั ้ง 5 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 

8. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
กำหนดไว้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากสื่อวีดิทัศน์ที่ผู้วิจัยนำมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน มีเนื ้อหาที ่ไม่ยากและใช้เวลาในการศึกษามากจนเกินไป 
ภาพประกอบมีความชัดเจนและมีสีสันสวยงาม จึงกระตุ้นความสนใจของนักเรียน สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด 
(2559) ที่กล่าวว่า สื่อมัลติมีเดียที่มีขนาดตัวอักษรและภาพประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อนักเรียน
มองเห็นภาพที่คมชัด มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหานั้นได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ พิชญา เพิ่มไทย และอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน (2556 – 
2557: บทคัดย่อ) และ อดิศักดิ์ โคตรชุม (2562: 67) ที่ได้ทำการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้แล้วนำไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนเกิดมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดีขึ้นและนักเรียนมีความ
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน                                                      
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลวิจัยไปใช้ 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ ครูผู้สอนควร
คำนึงถึงการจัดตำแหน่งที่นั่งของนักเรียนในชั้นเรียนสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสื่อวีดิทัศน์นั้นอย่าง
ชัดเจน 
 2) หากครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับการ
ใช้สื่อวีดิทัศน์ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นจะเน้นให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากวีดิทัศน์ด้วยตนเอง จึงควรจัดกลุ่มที่มีการ
คละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยคนเก่งทำ
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ส่วนคนปานกลางและอ่อนคอยทำหน้าที่เสนอความคิด ร่วม
แสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะการเป็นผู้ตามที่ดี 
 3) ภายหลังเมื่อครูผู้สอนให้นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ ควรมี
การกำกับติดตาม ประเมินผล และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนอย่างเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นและตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา 
 9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
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 1) ครูผู้สอนควรออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ ให้มีความสอดคล้องกับบทเรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ แล้วทำการศึกษาผลที่เกิดขึ้นเมื่อนำสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ประกอบการเรียนรู้แก่นักเรียน สามารถ
ส่งเสริมหรือพัฒนานักเรียนในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ หรือสมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนได้
อย่างไร 
 2) ควรศึกษาผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น การ
เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นต้น 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ด้วยการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีโอกาสใช้สื่อสำหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากลักษณะการ
เรียนรู้ (Learning Style) ของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน จึงทำให้นักเรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ด้วยการใชส้ื่อ
วีดิทัศน์เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 2. สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามช่วงเวลาที่
นักเรียนพร้อมเรียนรู้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้แก่บุคคลอ่ืนที่มีความสนใจ    
 3. เมื่อนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้โดยการใช้สื ่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ นอกจากจะทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้นแล้ว อาจทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมี
ความหมาย เป็นทรัพยกรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาชาติให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
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