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 The results showed that the achievement of these two groups is significantly different at 
0.05 level. In addition, it is also indicates that the learning practice method  has had a higher 
studying achievement than that of the lecture method. 
 
KEYWORDS: Lecture method, Learning practice method 

 
1. บทนาํ 

ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกเต็มไปด้วย
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ล้วนมีผลในการดําเนินชีวิต ผู้
ที่สามารถเข้าถึงข่าวสาร ความรู้ที่มากกว่าย่อมมี
โอกาสตัดสินใจได้เหมาะสมกว่า เช่นเดียวกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ทํา
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับระบบ
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ที่จะนําไปสู่
พัฒนา ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะการ
ส่ือสาร  และความสามารถในการตัด สินใจ  อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดํารงชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ที่กล่าวส่งเสริมให้สามารถมีการศึกษานอก
ระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยได้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการนําความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาตนเองใน
การดํารงชีวิต  อันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ สังคม 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554) 
       อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนยัง
ประสบปัญหาอยู่ดังที่ อัมมาร สยามวาลา (2555) ได้
กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาไทย โดยมีความตอนหน่ึงว่า 
“จากการรายงานของ OECD บอกว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีเวลาเรียนมากที่สุด แต่กลับมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา 
โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีเวลา
เรียนมาก แต่ผลคะแนนจากการสอบต่ํา เห็นได้จากผล
สอบ O-Net ที่ไทยมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ข้อมูลของ 
Programme for International Student (PISA) ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ เชื่อถือได้พบว่า ผลการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ําลงมาโดยตลอด ซึ่ง
อาจต่ํากว่า 50 %” ซึ่งตรงกับปัญหาหลักในการเรียน
การสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมา 
คือ นักศึกษาบางคนไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร ทําให้ผล
การเรียนออกมาไม่ดี เท่าที่ควร  ซึ่ งอาจส่งผลให้
การศึกษาในระดับสูงขึ้นไม่ดีตามไปด้วย ผู้สอนจึงทํา
การทดลองเปลี่ยนวิธีการสอนบางกลุ่มจากการสอน
บรรยายเพียงอย่างเดียวเป็นการสอนแบบการลงมือ

ป ฏิบั ติ  เ พื่ อ ห วั ง ว่ า วิ ธี ดั ง ก ล่ า วช่ ว ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น 
กระตือรือร้น ทําความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น (ทิศนา  
แขมมณี. 2551) และผู้สอนต้องการทราบผลที่ได้จาก
การสอนทั้ง 2 วิธี เพื่อสามารถนําไปปรับเทคนิคการ
สอนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย 
และการสอนแบบการลงมือปฏิบัติของนักศึกษา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
 

2. วัตถุประสงค ์
        เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการ
สอนแบบการลงมือปฏิบัติของนัก ศึกษา   คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
 

3. สมมติฐาน  
       นักศึกษาที่ เรียนโดยการสอนแบบการลงมือ
ปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบบรรยาย  
 

4. แนวคิดทฤษฎี 
       การศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบ
บรรยาย และการสอนแบบการลงมือปฏิบัติของ
นักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
 

4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความ 
สามารถทางสติปัญญาในการเรียนรู้ที่ประเมินเป็น
ระดับความสามารถได้ ซึ่ งความสามารถทางสติ 
ปัญญา จําแนกเป็นพฤติกรรมตามในการวัดผลวิชา
วิทยาศาสตร์มี 4 ด้าน คือ ด้านความรู้-ความจํา  ด้าน
ความเข้าใจ ด้านการนําไปใช้การวิเคราะห์ และด้าน
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (พิริยพงศ์  เตชะ-
ศิริยืนยง, 2552)  
 นอกจากนี้ เจตน์สฤษฏ์ิ  สังขพันธ์  (2554) ยังให้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ หรือผลของการจัด
กิจกรรมการสอนที่เกิดจากความรู้ และทักษะด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนจนเกิดเป็นความสําเร็จจากการเรียน
วิชานั้นๆ  
       สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี หมายถึง
ความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจทางสติปัญญา การ
วิเคราะห์ การนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในบทเรียนได้ 
 

4.2 การสอนแบบบรรยายและการสอนแบบการลงมือ
ปฏิบัติ 
 บุญชม  ศรีสะอาด. (2540, 50) ได้กล่าวว่าการ
สอนแบบบรรยาย เป็นวิธีการสอนที่มีลักษณะดังนี้ 
 4.2.1 ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในรูปการบอก
หรืออธิบาย 
 4.2.2 ผู้ เรียนเป็นฝ่ายฟัง โดยอาจจดบันทึก
สาระสําคัญ   
 4.2.3 การสอนมุ่งถ่ายทอดความรู้โดยผู้สอนฝ่าย
เดียว 
        นอกจากนี้ วิจิตรา อุดุลยรักษ์ (2553) ได้ให้
นิยามเกี่ยวกับการสอนแบบบรรยาย คือ กระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน
โดยการบอกเล่าอธิบายเนื้อหา หรือเรื่องราวที่เตรียม
มาเป็นอย่างดี อาจมีการจดบันทึกของผู้เรียนในขณะ
ฟังการบรรยาย วิธีนี้เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่    
         มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ (2554, internet) ได้
กล่าวถึง การสอนแบบการลงมือปฏิบัติ คือ วิธีการ
สอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน โดยการให้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการปฏิบัติห้ผู้เรียน
ได้ลงมือฝึกฝนจริง ลักษณะสําคัญของวิธีนี้มีการลงมือ
ปฏิบัติภายหลังการสาธิต  การทดลอง  หรือการ
บรรรยาย เพื่อการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎี
ที่เรียนมา จัดเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนต้องมีการ
ทบทวนทฤษฎีที่ศึกษามา นับเป็นการกระตุ้นความคิด
ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น 
        สรุปการสอนแบบบรรยาย หมายถึง การสอน
แบบกลุ่มขนาดปานกลางขึ้นไป โดยอาจารย์เป็น
ผู้บรรยาย หรืออธิบายถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาฝ่าย
เดียว   ส่วนการสอนแบบการลงมือปฏิบัติเป็นวิธีสอน

ที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน เป็นการสอนท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เรียน
ต้องลงมือปฏิบัติจริงภายหลังการสาธิต การทดลอง 
หรือการบรรรยาย เพื่อการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจ
จากทฤษฎีที่เรียนมา 
 

4.3 งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง 
   บัญชา  เพียรชนะ. (2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
“การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดย
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการสอนโดยวิธีปกติ” จาก
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างสอง
กลุ่มไม่แตกต่าง แต่เมื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

  นันทนัช  จิระศึกษา. (2544, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษา “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรื่องสารและการเปล่ียนแปลง โดยใช้การสอนแบบ
บูรณาการตามแบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” จากผลการศึกษา พบว่า
ผู้ เรียนที่ ได้รับการสอนแบบบูรณาการตามแบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาเคมีก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

เ ย า ว ะ เ ร ศ  สมณะกิ จ . ( 2 5 50)  ไ ด้ ศึ ก ษ า 
“ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน”  โดย
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
และไม่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70 จํานวน 10 คน 
โดยนวัตกรรมเอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้เวลา 18 คาบ คาบละ 
20 นาที การดําเนินการวิจัยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม (เอกสารประกอบการเรียนฯ) ใช้ทดสอบกับ
นักเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จํานวน 10 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จํานวน 10 คน โดยคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน  ผลการวิ จั ยสรุปว่ าห ลังจากที่ ใ ช้ เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่องความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์กับนักเรียนพบว่าก ลุ่มเป้าหมายมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ขึ้นไป    

       สําเนียง  จุลเสริม. (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง “การใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลาเพื่อศึกษา
ผลของการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยเทคนิคการแข่งขัน
ภายในระหว่างกลุ่มด้วยเกมโดยมีรูปแบบการสอน โดย
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ย่อย ๆ กลุ่มละ 4 คน จากกลุ่ม
ใหญ่ แล้วให้ภายในกลุ่มย่อยช่วยกันศึกษาค้นคว้า 
ทํางานร่วมกัน หรือซักถามซึ่ งกันและกัน ทําให้
นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาไปด้วยขณะเรียน จากน้ันนํา
นักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยเทคนิคการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มด้วยเกมไปเปรียบเทียบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ควบคุมที่สอนแบบปกติในชั้นอย่างเดียว  พบว่า
นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยเทคนิคการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มด้วยเกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และทักษะทางสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบ
ปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ชวาลิน  เนียมสอน (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง “การใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
สร้างงานกราฟิก” กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยเปรียบเทียบผลการ
เ รี ยนรู้ ของ ผู้ เ รี ยนก่ อนและห ลัง เ รี ยนรายวิ ช า
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกโดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ พบว่า
เมื่อให้นักศึกษาทําแบบฝึกปฏิบัติหลังเรียน ทําให้
นักศึกษาต้องทบทวน ทําความเข้าใจเน้ือหาไปด้วยเพือ่
ตอบแบบฝึกปฏิบัติให้ถูกต้อง จากนั้นนําคะแนนที่ได้
ไปเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน ผลที่ ได้ คือ 
คะแนนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังเรียนมี
คะแนนมากกว่าก่อนเรียน  
 

5. วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

5.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  5.1.1 ประชากร 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 123-101 เคมีทั่วไป 
จํานวน 136 คน 

       5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
       เป็นนักศึกษาที่เลือกจากประชากรด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive  random  sampling)  
ตามแบบของ Morgan (ยุทธ  ไกยวรรณ์ , 2546) 
ประกอบด้วยที่สอนแบบบรรยาย จํานวน  25  คน 
และกลุ่มที่สอนแบบการลงมือปฏิบัติ จํานวน 25 คน   
 

5.2 การสร้างเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
5.2.1  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไป 
โดยแบบทดสอบเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือกจํานวน 43 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเกณฑ์ของ 
Wilson    และสอดคล้องกับพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านความรู้-ความจํา ด้านความเข้าใจ ด้านการนําไปใช้ 
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เป็นกรรมการพิจารณาข้อสอบให้มี
ความตรงตามเน้ือหาทางเคมีแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มี
ดัชนีความตรงตามเนื้อหาตั้งแต่ค่า 0.6 ขึ้นไปได้ 36 
ข้อ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550)   

5.2.2 นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกได้จากข้อ 5.2.1  
ไปทดสอบกับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 20 คนและนําข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความเช่ือมั่น
แบบทดสอบโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์ แอลฟา  (-
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2553) 

5.2.3 เกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้านักศึกษาตอบ
แบบทดสอบ ถูกจะได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบไม่ถูก จะ
ได้ 0 คะแนน 

 

5.3 การดําเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 5.3.1 ผู้วิจัยเป็นผู้สอนร่วมให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างใช้การสอนแบบบรรยาย จํานวน 25 คน และ
ใช้การสอนแบบการลงมือปฏิบัติ จํานวน 25 คน  ซึ่ง
ดําเนินการสอนตามแผนการสอน  โดยกลุ่มที่สอนแบบ
บรรยายผู้สอนเป็นผู้บอก หรือบรยายเน้ือหาในช้ันเอง
ทั้งหมด ส่วนการสอนแบบการลงมือปฏิบัติ ผู้สอนจะ
สอนโดยมีการบรรยายก่อนและภายหลังบรรยายแล้ว
ผู้สอนจะแจกใบงานให้นักศึกษาทุกคนลงมือปฏิบัติคิด
หาคําตอบด้วยตนเอง แต่ละครั้งใช้เวลาสอนทั้งหมด 
150 นาทีต่อสัปดาห์ โดยสอนทั้งหมด 10 สัปดาห์  
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 5.3.2 สัปดาห์ที่ 1 – 10 ของภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 โดยเริ่มทําการสอนแต่ละวิธี การสอน
ตามกลุ่มที่กําหนด โดยกลุ่มควบคุมสอนแบบบรรยาย 
ก ลุ่มตั วอย่ า ง ใช้การสอนแบบการลงมือปฏิบัติ
ตามลําดับ  แล้วทําการเก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่ 11   

 5 .3 .3  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทํา โดยให้
นักศึกษาทั้ง  2 กลุ่ม ทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาเคมีทั่วไปเป็นเวลา 60 นาที   และนํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ผลด้วยการทดสอบ t -test 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผล ผู้วิจัยนําคะแนนที่ได้จากการ
สอนทั้ง 2 แบบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบที (t-test) แบบ         
Independent ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติทีใ่ช้ในการวิจัยประกอบดว้ยสถิติดงันี ้
      - สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉล่ีย 
(mean), ค่าความแปรปรวน (variance) แบบกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2546) 
      - สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
การหาค่าความความเช่ือมั่นของแบบทดสอบด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553)       
      - สถิติที่ ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test แบบ 
Independent (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550)   
 

8. ผลการวิจัย 
 เมื่อนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบของ
นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย และการสอน
แบบการลงมือปฏิบัติมาทําการประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปได้ผลดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนของคะแนน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไป 
 

วิธีการสอน n x      s    s2 

แบบบรรยาย 25 12.94  4.63 21.43

แบบการลงมือ
ปฏิบัติ  

25 17.44 4.55 20.70

 จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ
การลงมือปฏิบัติจะมีระดับคะแนนเฉล่ีย ( x = 17.44)  
สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย ( x = 
12.94)  แต่นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยแบบการลงมือ
ปฏิบัติจะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 
(s = 4.55)  ต่ํากว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ
บรรยาย (s = 4.63) ส่วนนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ
บรรยายจะมีค่าความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบ
เท่ากับ 21.43 และนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบการลง
มือปฏิบัติจะมีค่าความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบ
เท่ากับ 20.70 
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบความแปรปรวน
ของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีทั่วไประหว่างการสอนแบบบรรยาย และ
การสอนแบบการลงมือปฏิบัติ 
 

Level ’s  test   for equality  of variance 

F p 

1.03 0.496 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าค่า p มีค่าเท่ากับ  0.496  
ซึ่งมีค่ามากกว่าที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีความหมาย
ว่าความแปรปรวนของคะแนน แบบทดสอบระหว่าง
การสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบการลงมือ
ปฏิบัติไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตา ร า งที่  3  แสด งก า ร เ ป รี ยบ เที ย บค ะแนน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไป
ระหว่างการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบการ
ลงมือปฏิบัติ  
 
วิธีการสอน n x  s p 

แบบบรรยาย 25 12.94 4.63   
0.0006* 

แบบการลง
มือปฏิบัติ  

25 17.44 4.55 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าค่า p มีค่า  0.0006  ซึ่งน้อย
กว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนดไว้ มีความหมายว่า
คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
ทั่วไประหว่างการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบ
ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม แตก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี    
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
9. สรุปผลการวิจัย  และอภิปรายผล   

     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาที่ได้รับ
สอนแบบการลงมือปฏิบัติมีระดับคะแนนเฉล่ีย  ( x = 
17.44) สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย  
( x = 12.94) และเมื่อทําการทดสอบทางสถิติ       
ผลปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปของ
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบการลงมือ
ปฏิบัติ และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบบรรยายมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยนักศึกษาที่สอนแบบการลงมือปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไปสูงกว่านักศึกษาที่สอนแบบ
บรรยาย ทั้งนี้เป็นเพราะในการสอนโดยการลงมือ
ปฏิบัติ นักศึกษาต้องทําใบงานตอบคําถามภายหลัง
เรียนทุกครั้งด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสทบบทวน 
สร้างความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น (บุญชม  ศรี
สะอาด : 2540  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวาลิน  
เนียมสอน (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “การใช้
แบบฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างงาน
กราฟิก” กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฎสวนดุสิต โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกโดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ พบว่าเมื่อให้
นักศึกษาทําแบบฝึกปฏิบัติหลังเรียน ทําให้นักศึกษา
ต้องทบทวน ทําความเข้าใจเน้ือหาไปด้วยเพื่อตอบ
แบบฝึกปฏิบัติให้ถูกต้อง จากน้ันนําคะแนนที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน ผลที่ได้คือ คะแนน
ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังเรียนมีคะแนน
มากกว่าก่อนเรียน  

 
 
 
 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
       ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

10.1 ข้อเสนอในการนําผลการวิจัยไปใช้  
       10.1.1 ในการสอนหากนักศึกษาไม่มีพ้นฐานใน
วิชาวิทยาศาสตร์มา ควรมีการการเรียนปรับพื้นฐาน 
หรือผู้สอนควรเริ่มสอนจากหัวข้อที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
เพื่อให้นักศึกษาสนใจเรียน ไม่มองว่าเคมีเป็นว่าวิชาที่
เข้ายากร       
   10.1.2  ในการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่าควรเพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ทําใบงาน
ในช้ันเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด ความเข้าใจ 
การวิเคราะห์เนื้อหาหลังเรียน  
 

10.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งต่อไป 
       ควรศึกษาเทคนิคการสอนแบบอื่นเปรียบเทียบ
กับวิธีการสอนน้ีด้วย 
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