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บทคัดย่อ 

การท าวิจััยน ครั้ง ี้มีวิัตถุประสงค์1)เพ่ือหาประสจทธจภาพของสื่อการเรีย การสอ เรื่อง “การ
รีไซเคจล”ของ ักเรีย ชั้ ประถมศึกษาปีที่  2 นห้มีประสจทธจภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธจ์ทางการเรีย ก่อ เรีย และหลังเรีย ของ ักเรีย ที่เรีย โดยนช้ชุดการสอ  
เรื่องการรีไชเคจล  เพ่ือศึกษาควิามพึงพอนัของ ักเรีย ที่มีต่อการเรีย โดยดูชุดสื่อการสอ  ชั้ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มเป้าหมายเป็  ักเรีย  ชั้ ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรีย ที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรีย วิัดศาลาแดง    ั า วิ   9  ค    ได้ัากการเลือกแบบเัาะัง ( Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่นช้น การเก็บรวิบรวิมข้อมูลครั้ง ี้  โดยนช้แบบทดสอบวัิดผลสัมฤทธจ์ทางการเรีย  แบบ
วิัดควิามพึงพอนัน การนช้ชุดการสอ     สถจตจที่นช้น การวิจเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  และการทดสอบค่าที  (t - test  Dependent ) 
  

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  
1. ชุดการเรีย การสอ เรื่อง “รีไซเคจล” มีประสจทธจภาพค่า E1/E2  เท่ากับ 92.69/89.42 ซึ่งสูง

กวิ่าเกณฑ์ท่ีก าห ดไวิ้ 80/80 
2.   ผลสัมฤทธจ์ทางการเรีย โดยนช้ชุดสื่ออจเล็กทรอ จกส์การเรีย การสอ เรื่อง “รีไซเคจล”  

ของ ักเรีย ชั้ ประถมศึกษาปีที่ 2 (ช่วิงชั้ ที่ 1) โรงเรีย วิัดศาลาแดง  ัังหวิัดกรุงเทพมหา คร            
หลังเรีย สูงกวิ่าก่อ เรีย อย่างมี ัยส าคัญทางสถจตจที่ระดับ .01  

 
ค าส าคัญ: รีไซเคิล, สื่อการสอน 
 

Abstract 

                                                 
1 สาขาคอมพจวิเตอร์ธุรกจั คณะบรจหารธุรกจั มหาวิจทยาลัยกรุงเทพธ บุรี 



The purposes of this research were 1) to study on students’ proficiency 
performance in recycle for Prathomsuksa 2 students with 80/80 criteria determination 
2) to compare the proficiency study with Pre-test and Post-test with the 
supplementary in recycle for Prathomsuksa 2 students 3) to find the students’ 
satisfaction toward the supplementary in recycle for Prathomsuksa 2 students. 
 The target group were 9 Prathomsuksa 2 students at semester 1, the 
academic year of 2559 at Watsaladang school, Bangkok which randomized by 
purposive sampling.  The instruments were sets of supplementary in recycle, the 
achievement test, the satisfaction test.  The statistical procedures employed to 
examine the data were Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test Dependent. 

            Results of the study were the following 
1. The supplementary in recycle for Prathomsuksa 2 students (class level 1) 

at Baan Kampuea school, Srisaket indicated proficiency score of E1/E2at 92.69/89.42 
above the criteria determination at 80/80 

2. Students’ proficiency performance in recycle for Prathomsuksa 2 students 
(class level 1) at Watsaladang school, Bangkok indicated the higher score after 
learning at statistical significant different at level .01 
 

บทน า 
 

 “รีไซเคจล (Recycle) คือ การััดการวิัสดุ ที่ไม่ต้องการแล้วิ   ามาประยุกต์นห้สามารถ  ามานช้
นหม่ได้ โดยการผ่า กระบวิ การแปรสภาพ” 
 หลังัากที่โลกของเราได้เกจดภาวิะโลกร้อ  และ ภาวิะเรือ กระัก ั ท านห้ผู้ค หั มาส นัน 
เรื่อง รีไซเคจลขึ้  ซึ่งเป็ ส่วิ  ้อยเท่า ั้ ที่ส นัอย่างัรจงััง หรือบางประเทศเท่า ั้  บางทีอาััะเป็ 
เพราะผู้ค ไม่มีควิามรู้น เรื่อง รีไซเคจล ั ท านห้เกจดผลกระทบมากมายบ โลกนบ ี้ เช่ การตัดไม้มาก
ขึ้  เพราะผู้ค นช้กระดาษมากเกจ ไป เพจ่มพ้ื ที่น การฝังขยะหรือ บ่อกลบขยะ และพ้ื ที่น การเผา
ขยะมากขึ้  ท านห้เกจดการเสียพ้ื ที่น การท าประโยช ์ และส่งผลท านห้เศษวิัตถุ และสารเคมีรั่วิไหล
เข้าไปยังบ่อบาดาล ั เกจดปัญหา ้ าเ ่าเสีย 
 ผู้ค บ โลก  าทรัพยากรที่มีอย่างั ากัด เช่  ้ ามั    ามานช้และผลจตพลาสตจก แร่อลูมีเ ียม ที่มี
อยู่อย่างั ากัด   ามาท ากระป๋อง ทั้งๆที่สามารถ  า พลาสตจก และกระป๋องที่นช้แล้วิ ผลจตเป็ 



ผลจตภัณฑ์นหม่ได้ แม้ปัััุบั ัะมีวิจชาบางวิจชาที่ส่งเสรจมควิามรู้น เรื่องรีไซเคจล แต่ส่วิ นหญ่ก็เป็ แค่
ห ังสือ อาััะไม่สามารถเข้าถึงผู้เรีย รู้ได้  
 ดัง ั้ ผู้ััดท าได้มองเห็ ถึงปัญหา ั เกจดควิามคจดรจเรจ่มที่ ัะ  าเรื่อง รีไซเคจลมาประยุกต์นช้กับ
สื่อการเรีย การสอ  เพ่ือนห้ประชาช ทั่วิไป หรือ  ักเรีย   ักศึกษา ได้รับรู้ถึงกระบวิ การ  
รีไซเคจล 
 การ  าสื่อการเรีย การสอ  เรื่องรีไซเคจล สามารถท่ีัะเข้าถึงผู้ค ทั่วิไป และสามารถท่ีัะปลูกฝั่ง
นห้กับเยาวิช  นห้รู้ัักกับผลกระทบของภาวิะโลกร้อ  และได้แลเห็ คุณค่าน สจ่งของที่ผู้ค นช้ แม้มั 
อาััะพัง หรือ เสียหาย แต่สามารถท่ีัะท าการรีไซเคจลนหม่ได้ 
 ปัััุบั การศึกษาค้ ควิ้าด้า คอมพจวิเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากน การพัฒ าศักยภาพของ
เด็กไทย ดังเห็ ได้ัากข่าวิสารทางด้า ต่างๆ ถึงการปรับปรุงวิจธีการสอ โดยเฉพาะการสอ  ที่นห้
ผู้เรีย เป็ ศู ย์กลางน การเรีย รู้ หรือที่ เรียกวิ่า อีเลจร์  จ่ง (E-Learning) ประกอบกับปัััุบั 
คอมพจวิเตอร์และเทคโ โลยีที่เกี่ยวิข้องน ด้า การศึกษาที่มีราคาถูกลง ัึงเปิดโอกาสนห้ผู้เรีย ได้มี
โอกาสเข้าถึงแหล่งควิามรู้น โลกอจ เทอร์เ ็ตได้อย่างไม่มีข้อั ากัด น ทางกลับกั ข้อมูลควิามรู้ต่างๆที่
มีอยู่น โลกเทคโ โลยีคอมพจวิเตอร์ ั้  ส่วิ มากมีข้อมูลควิามรู้น ภาควิจชาการที่ผู้เรีย น ระดับเยาวิช 
 ั้ เข้านัยากรวิมถึงไม่มีควิามดึงดูดนัต่อผู้เรีย  ท านห้ส่งผลเสียต่อข้อมูลอั เป็ ประโยช ์ 
 ผู้ััดท าั าเป็ ที่ัะต้องหาลู่ทางน การผลจตสื่อที่มีควิามดึงดูดควิาม ่าส นัและมีประโยช ์แก่
ผู้ เรีย  เพ่ือเปิดโอกาสนห้ผู้ เรีย ได้ค้ พบควิามรู้นหม่ๆอยู่ตลอดเวิลา อีกทั้งควิามรู้และควิาม
เพลจดเพลจ ัะช่วิยน ด้า การพัฒ าสมอง ซึ่งมีผลต่อ อารมณ์ และควิามรู้สึก ส่งผลนห้ตัวิผู้เรีย เองไม่
มีควิามเบื่อห ่ายต่อการเรีย  อั ัะเป็ ผลดีต่อการศึกษาไทยน อ าคต 
 ดัง ั้ ผู้ััดท าได้มองเห็ ถึงประโยช ์ของสื่อคอมพจวิเตอร์ช่วิยสอ  (CAI) โดย  าแ วิคจดและ
ทฤษฏีข้างต้  ออกแบบสื่อการเรีย การสอ เรื่อง รีไซเคจลเพ่ือนห้สอดคล้องกับกระแสสังคม น เรื่อง
ภาวิะโลกร้อ น ปัััุบั ซึ้งเป็ อีกทางเลือกห ึ่ง เพราะการสอ แบบกระตุ้ นห้เกจดกระบวิ การ
เรีย รู้ โดยเ ้ นห้ผู้เรีย ได้สัมผัสถึงปัญหา และวิจธีแก้ไขต่างๆ พร้อมอธจบาย รายละเอียดเพ่ือนห้ผู้เรีย 
สามารถ  าควิามรู้ที่ได้ไปนช้งา ได้ัรจง อีกทั้งยังเป็ การแก้ปัญหาการขาดทรัพยากรบุคคลน การ
เผยแพร่ควิามรู้เรื่อง รีไซเคจล ได้น เบื้องต้ อีกด้วิย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือพัฒ าสื่อการเรีย การสอ ชุด “รีไซเคจล” น รูปแบบสื่อการสอ อจเล็กทรอ จกส์ 

2. เพ่ือหาประสจทธจภาพของชุดสื่อการสอ  “รีไซเคจล” ของ ักเรีย นห้มีประสจทธจภาพตาม
เกณฑ์  80/80 



3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธจ์ทางการเรีย ก่อ เรีย และหลังเรีย ของ ักเรีย ที่เรีย       
ด้วิยสื่อการสอ  “รีไซเคจล”   

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่นช้น การวิจััย ได้แก่  ักเรีย ชั้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรีย วิัดศาลา
แดง กรุงเทพมหา คร ั า วิ  9 ค  

 เ ื่องัากไม่ทราบั า วิ ผู้นช้อจ เตอร์เ ็ตที่แ ่ อ  ัึงก าห ดตัวิอย่างโดยนช้สูตร
การหาข าดตัวิอย่างน กรณีที่ไม่ทราบั า วิ ประชากร  ที่ระดับควิามเชื่อมั่  95% โดยนช้สูตร
ค า วิณ (กัลยา วิาณจชย์บัญชา. 2546: 91) ดัง ี้    

 
 
 

 
  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ นช้น การวิจััยครั้ง ี้  คือ  แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจััยรวิบรวิมและััดท าขึ้  
ครอบคลุมเ ื้อหาของการวิจััย โดยแบ่งออกเป็  3 ตอ  ดัง ี้  

ตอ ที่ 1 เป็ แบบสอบถามเกี่ยวิกับปััััยส่วิ บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็ 
แบบเลือกตอบ (Check – list)  

ตอ ที่ 2 เป็ แบบสอบถามเกี่ยวิกับการนช้สื่อการเรีย การสอ เรื่อง “การรีไซเคจล” 
ลักษณะของแบบวิัดเป็ แบบมาตรประเมจ ค่า ั า วิ  12 ข้อ เป็ ข้อควิามเชจงบวิกทั้งหมด แบ่งการ
วิัดออกเป็  5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การนห้คะแ   ดัง ี้ 

ระดับควิามคจดเห็    
ไม่เห็ ด้วิยอย่างยจ่ง  นห้  1  คะแ   
ไม่เห็ ด้วิย   นห้  2  คะแ   
ไม่แ ่นั   นห้  3  คะแ   
เห็ ด้วิย   นห้  4  คะแ   
เห็ ด้วิยอย่างยจ่ง  นห้  5  คะแ   



ตอ ที่ 3 เป็ แบบสอบถามเกี่ยวิกับพฤตจกรรมควิามต้องการนช้การนช้สื่อการเรีย การ
สอ เรื่อง “การรีไซเคจล”   ั า วิ  16 ข้อ เป็ ข้อควิามเชจงบวิกท้ังหมด แบ่งการวิัดออกเป็  5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การนห้คะแ   เช่ เดียวิกับตอ ที่ 2 

 
 

 การทดสอบเครื่องมือวัด 
1. ศึกษาวิจธีการสร้างแบบสอบถาม ัากต ารา ห ังสือ วิจทยา จพ ธ์ งา วิจััย และเอกสาร

สจ่งพจมพ์ต่างๆ เพ่ือ  ามาเป็ แ วิทางน การสร้างแบบสอบถาม  
2.   าแบบสอบถามนห้ผู้ทรงคุณวิุฒจตรวิัสอบควิามครอบคลุมควิามถูกต้องของเ ื้อหา 

ควิามชัดเั  และควิามเหมาะสมของภาษาแล้วิ  ามาปรับปรุงแก้ไข  
3.   าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วิ ไปทดสอบ กับบุคคลที่ไม่นช่กลุ่มตัวิอย่าง ั า วิ  

30 ค  แล้วิ  ามาหาค่าควิามเชื่อมั่  (reliability) โดยวิจธีการหาค่าสัมประสจทธจ์สหสัมพั ธ์ด้วิยวิจธีการค
รอ บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .9392 และ .9007 
 การวิเคราะหขอมูล 

1. ค่าควิามถี่และค่าร้อยละ (Frequency and percentage) เพ่ือนช้อธจบายควิามถี่และ
ร้อยละของข้อมูลที่ได้ัากแบบสอบถาม ตอ ที่ 1 ปััััยส่วิ บุคคล 

2 . ค่ า เฉลี่ ยตั วิอย่ าง (Sample mean) และส่ วิ เบี่ ย งเบ มาตรฐา  (Standard 
deviation) เพ่ือนช้อธจบายค่าเฉลี่ยและส่วิ เบี่ยงเบ ของข้อมูล 

3. การวิจเคราะห์ข้อมูลด้วิย Pearson’s product moment correlation เพ่ือหาค่า
ควิามสัมพั ธ์ 

 
ผลการวิจัย 

การสรุปผลวิจััยได้แยกออกเป็ ตอ  ๆ ดัง ี้ 
ตอนที่ 1 พบวิ่า โดยรวิมมีควิามพึงพอนัอยู่น ระดับดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42, ส่วิ เบี่ยงเบ 

มาตรฐา  เท่ากั  0.979) น แต่ละด้า พบวิ่า ข้อที่มีระดับควิามพึงพอนัดีมาก คือ ด้า ภาพ จ่ง ข าด
ของภาพที่นช่เหมาะสม สีและควิามชัดของภาพที่นช้ประกอบ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00, ส่วิ เบี่ยงเบ 
มาตรฐา  เท่ากับ 0.000) ด้า เ ื้อหา การออกแบบห ้าัอมีควิามสอดคล้องกับเ ื้อหา (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.66, ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 0.577) ด้า เสียง การ  าเพลงมาประกอบนห้เหมาะสม
กับบทเรีย  (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66, ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 0.577 ) รองลงมา คือ ด้า 
ตัวิอักษร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33, ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 0.577) ตามล าดับ 

 



ตอนที่ 2 พบวิ่า โดยรวิมมีควิามพึงพอนัอยู่น ระดับดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  
เท่ากับ 0.875) น แต่ละข้อพบวิ่า ข้อที่มีระดับควิามพึงพอนัมาก คือ บทเรีย มีควิาม ่าส นั โดยมี
ระดับควิามพึงพอนัอยู่น ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.5 ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 0.510) 
รองลงมาคือ ข าดภาพที่นช้เหมาะสม ควิามพอนัน ระดับดี  (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 ส่วิ เบี่ยงเบ 
มาตรฐา  เท่ากับ 0.812) ภาพที่นช้สื่อควิามหมายเข้ากับบทเรีย ได้ดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 ส่วิ 
เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 0.786) การออกแบบบทเรีย มีควิามสวิยงาม(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 ส่วิ 
เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 0.696) ระดับเสียงด ตรีที่นช้ประกอบมีควิามเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.10 ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 1.071) สีและควิามชัดเั ของภาพที่นช้(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 
ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 1.170) ควิามชัดเั ของเสียงด ตรีประกอบ(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 
ส่วิ เบี่ยงเบ มาตรฐา  เท่ากับ 1.399) 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. บทเรีย คอมพจวิเตอร์ช่วิยสอ  ควิรเ ้ การวิัด  ัุดประสงค์การเรีย รู้ทั่วิไปเท่า ั้ น การ
รับรู้ การนช้บทเรีย คอมพจวิเตอร์ช่วิยสอ  ควิรมีการปฏจบัตจัรจงโดยตัวิผู้เรีย  ดัง ั้ หากผู้ส นัน การ
  าบทเรีย คอมพจวิเตอร์ช่วิยสอ ไปนช้ประกอบการสอ  ควิรัะมีการนห้ผู้เรีย ได้มีการปฏจบัตจ เพ่ือนห้
ผู้เรีย สามารถเข้านัเ ื้อหาได้มากยจ่งขึ้ น เชจงปฏจบัตจ 
 2. บทเรีย คอมพจวิเตอร์ช่วิยสอ ที่พัฒ าขึ้ มีลักษณะการ  าเส อภาพเป็ ข้อควิาม ภาพ 
ซึ่งอาัเหมาะสมกับผู้เรีย ระดับห ึ่งเท่า ั้  หากมีการ  าบทเรีย ไปนช้ ควิรศึกษาพ้ื ฐา ของผู้เรีย 
วิ่าเหมาะสมกับการสอ ด้วิยข้อควิามภาพและเสียงหรือไม่ 
 3. ควิรเพจ่มเตจมเสียงบรรยายนห้ได้มากกวิ่า ี้ เพ่ือนห้ได้อรรถรสน การเรีย รู้น บทเรีย  

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ท าการศึกษาถึงควิามต้องการของผู้นช้โปรแกรมนห้ละเอียดขึ้ มากกวิ่า ี้ 
2. ควิรเพจ่มเกมส์ หรือสร้างค าถาม-ตอบัากบทเรีย นห้หลากหลายมากยจ่งขึ้  
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