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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชชุดปฏิบัติการ

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย ชมภู  นึกมั่น

จิรัฐิกานต  สมานรักษ
สุปราณี  สุขประเสริฐ
นุจณี วรติยะ
อรพิมพ อบอุน

ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูหนวย กระบวนการสังเคราะหดวยแสง กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดปฏิบัติการ ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู หนวย กระบวนการสังเคราะหดวยแสง กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  รงเรียนไทรแกววิทยาตําบลกันตวจระมวล อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร กอนและหลังเรียนโดยใชชุดปฏิบัติการ ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนหนวย กระบวนการสังเคราะหดวยแสง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดย

ใชชุดปฏิบัติการ จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล
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อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดไว

2. การสอนหนวย กระบวนการสังเคราะหดวยแสง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดย
ใชชุดปฏิบัติการ จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทรแกววิทยา อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 45 คน 
1.2 กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนไทรแกววิทยา อําเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 26 คน ซึ่งไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง
2. การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ไดออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยในชั้นเรียนใชกับ

นักเรียนกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังตอไปนี้

3.1 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน แผนละ 1-2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะหดวยแสง จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ของคลอโรพลาสต จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สารสีในปฏิกิริยาแสง จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาที่ไมตองใชแสง จํานวน 1 ชั่วโมง
3.2 นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย
นวัตกรรมที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ชุดปฏิบัติการ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ดังนี้
ชุดปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะหดวยแสง จํานวน 2 ชั่วโมง
ชุดปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง คลอโรพลาสต จํานวน 1 ชั่วโมง
ชุดปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง สารสีในปฏิกิริยาแสง จํานวน 2 ชั่วโมง
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ชุดปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยาที่ไมตองใชแสง จํานวน 1 ชั่วโมง
3.3 เครื่องมือประเมินผล

3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย กระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง แบบปรนัยชนิดตัวเลือก จํานวน 40 ขอ

3.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมทักษะกระบวนการทํางานกลุม
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัย
3.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ

3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและ
นักเรียนในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย กระบวนการสังเคราะหดวยแสง จํานวน 40 ขอ ในวันจันทรที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 - 09.10 น.

3.4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดปฏิบัติการ หนวย กระบวนการสังเคราะหดวยแสง จํานวน 4 แผน รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง 
พรอมทําการประเมินทักษะกระบวนการทํางานกลุม และความมีวินัย ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 

3.4.4 ผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนในระหวางของนักเรียนที่เรียนดวย
วิธีการสอนโดยใชชุดปฏิบัติการ ตามแบบสังเกตที่ผูศึกษาสรางขึ้น ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู

3.4.5 หลังจากทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดปฏิบัติการ หนวย
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง ทั้ง 4 แผน แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) กับกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน ในวันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
08.40 น. - 09.30 น.

3.4.6 หลังจากทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดปฏิบัติการ หนวย 
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง ทั้ง 4 แผนแลวทําการวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอน
แบบใชชุดปฏิบัติการ หนวย กระบวนการสังเคราะหดวยแสง ที่ผูศึกษาสรางขึ้น
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.5.1 นําคะแนนกอนเรียน คือ คะแนนสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะกระบวนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัยแตละชุดปฏิบัติการ
และคะแนนหลังเรียน คือ คะแนนสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความพึงพอใจ มา
แจกแจงความถี่ และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ และไมผานเกณฑ ที่กําหนดไว รอยละ 60
ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจกําหนดเกณฑการผานไวระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51)

3.5.2 หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนกอนเรียน คือ คะแนน
สอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะกระบวนการทํางานกลุม
คะแนนความมีวินัยในแตละชุดปฏิบัติการ และคะแนนหลังเรียน คือ คะแนนสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คะแนนความพึงพอใจ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว

3.5.3 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตางของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน และหลังเรียน

3.5.4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควา และวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย กระบวนการสังเคราะห

ดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนไทรแกววิทยา อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ประจํา
ปการศึกษา 2552 โดยใชชุดปฏิบัติการ ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี

1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีสอบกอนเรียนหนวยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง พบวา มีนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
จํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑ 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการเรียนอยูในระดับตํ่า ( X = 14.1923 , 
S = 3.12435) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 กรณีหลังเรียนพบวา นักเรียนมีผลการเรียนผานเกณฑอยูในระดับปานกลาง( X = 26.8462 ,
S = 4.18275) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุมพบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทํางานกลุม
ในการเรียนผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 26 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ไมผานเกณฑ 0 คน 
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คิดเปนรอยละ 0.00 โดยทักษะกระบวนการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง ( X = 28.9231 , S = 2.20768)
เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบ วานักเรียนมีวินัยในการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยความวินัยในการ
เรียนอยูในระดับสูง ( X = 34.5769 , S =1.13747) เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ผานเกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51) 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00
เมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยแลว พบวา โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.0554 ,
S = 0.24497) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน หนวยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง โดยใชชุดปฏิบัติการ อยูในชวง 3.51-4.50 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
จํานวน 14 ขอ คือ ขอ 1.1) เนื้อหาเขาใจงาย ขอ 1.2) เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ขอ 1.3) เนื้อหานาสนใจ
ขอ 2.1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา ขอ 2.2) ผูสอนเปนกันเองกับนักเรียน 
ขอ 2.3) นักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ขอ 3.1) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหม
ทันสมัย ขอ 3.2) สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ขอ 3.3) สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหา ขอ 4.1) ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม ขอ 4.2) นักเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ขอ 4.3) ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม ขอ 5.1) นักเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และขอ 5.2) นักเรียนสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนการสอน
อื่นได เมื่อนํามาเทียบกับตารางสถิติ t-test แลวพบวาสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 11 ขอ กรณีที่นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน หนวย กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง สูงกวาเกณฑอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 3 ขอ คือ ขอ 1.1) เนื้อหาเขาใจงาย 
ขอ 3.1) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหมทันสมัย ขอ 4.1) ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช สถิติ t-test ในกรณี
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยางเห็นไดชัด ( D =12.6538 , SD = 4.85751)
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