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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยพันธุศาสตร และ
เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชชุดการสอน

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย โชคชัย สํานักนิตย

ดาวัลย  จันทวงศ
ศรีเรือน  พุทธรักษ
รณชัย  กิ่งแกว

ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูหนวยพันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ การทํางานกลุม
ความมีวินัยและความพึงพอใจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูหนวยพันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตําบลกังแอน 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนหนวยพันธุศาสตรและเทคโนโลยี ดีเอ็นเอ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โดยใชชุดการสอนจะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตําบลกังแอน 
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อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดไว

2. การสอนหนวยพันธุศาสตรและเทคโนโลยี ดีเอ็นเอ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชชุดการสอนจะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตําบลกังแอน 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตําบล
กังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 จํานวน 450 คน

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 จํานวน 42 คน ไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง

2.  การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ไดออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยในชั้นเรียนใชกับ

นักเรียนกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียนและหลังเรียน 
3. เครื่องมือวิจัยที่ใชในการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและ

เครื่องมือประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน แผนละ 1-2 ชั่วโมง ตามหัวขอยอย รวม 6 

ชั่วโมง ดังนี้
แผนการสอนที่ 1 เรื่อง พันธุวิศวกรรม จํานวน 2 ชั่งโมง
แผนการสอนที่ 2 เรื่อง การโคลนยีน จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห ดีเอ็นและการศึกษาจีโนม จํานวน 2 ชั่วโมง    
แผนการสอนที่ 4 เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีของดีเอ็นเอและความปลอดภัย ของ

เทคโนโลยีดีเอ็นเอ จํานวน 1 ชั่วโมง  
3.2 นวัตกรรมที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ชุดการสอน ประกอบดวยชุดการสอน 

4 ชุดดังนี้
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง พันธุวิศวกรรมประกอบดวยศูนยการเรียนรู 2 ศูนย คือ ศูนยที่ 1

เรื่อง พันธุวิศวกรรมและการสรางดีเอ็นเอสายผสม ศูนยที่ 2 เรื่อง เอนไซมตัดจําเพาะ ชุดการสอนที่ 2
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เรื่อง การโคลนยีน ประกอบดวยศูนยการเรียนรู 2 ศูนย คือ ศูนยที่ 1 เรื่อง การโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิค
ของแบคทีเรีย ศูนยที่ 2 เรื่อง การโคลนยีนในหลอดทดลองโดยใชเทคนิคพีซีอาร ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง
การวิเคราะหดีเอ็นและการศึกษาจีโนม ประกอบดวย ศูนยการเรียนรู 2 ศูนย คือ ศูนยที่ 1 เรื่อง การ
วิเคราะหดีเอ็นเอ ศูนยที่ 2 เรื่อง การศึกษาจีโนม ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีของ
ดีเอ็นเอและความปลอดภัยของเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ประกอบดวย ศูนยการเรียนรู 2 ศูนย คือ ศูนยที่ 1
เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีของดีเอ็นเอ ศูนยที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยของเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ซึ่ง
แตละชุดประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรสรุปเนื้อหา บัตรคําถาม บัตรเฉลย บัตรกิจกรรม 
บัตรเฉลยกิจกรรม

3.3 เครื่องมือประเมินที่ใชในการดําเนินการวิจัยมีดังนี้
3.3.1 แบบทดสอบแบบปรนัย หนวย พันธุศาสตรและเทคโนโลยี ดีเอ็นเอ

จํานวน 1 ชุด จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน
3.3.2 แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม  หนวย พันธุศาสตรและเทคโนโลยี

ดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6โดยใชการชุดการสอน จํานวน 1 ฉบับ
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัยในการเรียน หนวย พันธุศาสตรและเทคโนโลยี

ดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชชุดการสอน จํานวน 1 ฉบับ
3.3.4 แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน หนวย พันธุศาสตรและเทคโนโลยี

ดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชชุดการสอน จํานวน 1 ฉบับ
3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักเรียนกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552
โดยมีขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครู และนักเรียน
ในโรงเรียน แจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ จํานวน 40 จํานวน 42 คน โดยนํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย พันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ในวันจันทรที่ 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.00 - 09.20 น.

3.4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
แบบใชชุดการสอน หนวย พันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ที่สรางขึ้นทั้งหมดจํานวน 4 แผน
ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552
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3.4.4 ผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนในระหวางเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยวิธีการสอนแบบใชชุดการสอน ตามแบบสังเกตที่ผูศึกษาสรางขึ้น ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู

3.4.5 หลังจากการลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใชชุดการสอน หนวย
พันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ทั้ง 4 แผน แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) กับกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 
15.00-16.00 น.

3.4.6 หลังจากการลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบชุดการสอน หนวย พันธุ
ศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ทั้ง 4 แผน แลวทําการวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนแบบ
ใชชุดการสอน หนวย พันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ที่ผูศึกษาสรางขึ้น เวลาในวันศุกรที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 16.00-16.30 น

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.5.1 นําคะแนนกอนเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนระหวาง

เรียน คือ คะแนนทักษะกระบวนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัยในแตละชุดการสอนและคะแนน
หลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความพึงพอใจ มาแจกแจงความถี่ และหาคา
รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ และไมผานเกณฑ ที่กําหนดไวดังนี้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนทักษะกระบวนการกลุม คะแนนความมีวินัย ใชเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนน
ความพึงพอใจใชเกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51)

3.5.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน คือ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะกระบวนการทํางานกลุม คะแนน
ความมีวินัยในแตละชุดการสอนและคะแนนหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนน
ความพึงพอใจ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว 

3.5.3 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตางของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกอนเรียนและหลังเรียน

3.5.4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชสถิติ t-test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควา และวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย พันธุศาสตรและ

เทคโนโลยี ดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ประจําปการศึกษา 2552 โดยใชชุดการสอน ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีกอนเรียน หนวยพันธุศาสตรและ
เทคโนโลยี ของดีเอ็นเอ พบวา มีนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 0 คน คิดเปน
รอยละ 0.00 จํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการเรียนอยูใน
ระดับต่ํา ( X = 14.500 , S = 2.481) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กรณีหลังเรียน พบวา นักเรียนมีผลการเรียนผานเกณฑอยูใน
ระดับปานกลาง ( X =27.142 , S = 2.552) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง
กวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 ดานทักษะการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมในการเรียน
ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑ จํานวน 0 คน
คิดเปนรอยละ 0.00 โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง ( X = 30.309 , S = 1.854) เมื่อ
ทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดย
ความมีวินัยในการเรียนอยูในระดับสูง ( X = 34.119 , S =1.595) เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ ผาน
เกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ย3.51) จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑจํานวน 0 คน คิดเปน
รอยละ 0.00 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 3.966 , S = 0.324) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนผานเกณฑอยูในชวง รอยละ 64.285-100 อยูในระดับมากทั้ง 14 ขอ
เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 11ขอ ในระดับคาเฉลี่ย 
( X = 3.785-4.261 , S = 0.857-1.316) คือ ขอ 1.3) เนื้อหานาสนใจ ขอ 2.1) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเหมาะสมกับเวลา ขอ 2.2) ผูสอนเปนกันเองกับนักเรียน ขอ 2.3) นักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน ขอ 3.1) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหมทันสมัย ขอ 3.2) สื่อการเรียนการสอนมี
ความหลากหลาย ขอ 3.3) สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา ขอ 4.1) ครูใชหลักเกณฑในการ
ประเมินผลที่มีความเปนธรรม ขอ 4.3) ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม ขอ 5.1) นักเรียน
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สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และขอ 5.2)  นักเรียนสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานใน
การเรียนการสอนอื่นได และคะแนนความพึงพอใจในการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร หนวย
พันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ สูงกวาเกณฑอยาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีจํานวน 3 ขอ คือ
ขอ 1.1) เนื้อหาเขาใจงาย ขอ 1.2) เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาcและ ขอ 4.2) นักเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินผล

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช สถิติ t-test ในกรณี
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยางเห็นไดชัด ( D =12.642 , SD = 3.727)
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