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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร หนวย สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาสวางวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใช
ชุดการสอน

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร  (ฟสิกส) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย นายจิรภัทร  สํานักนิตย

นางสาวพัชรี  จิตรแมน
ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูหนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาสวางวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดการสอน
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทํางานกลุม ความมีวินัย และความพึงพอใจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู หนวยสารในชีวิตประจําวันกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาสวางวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีการดําเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนทาสวางวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 จํานวน 57 คน

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนทาสวางวิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 27 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

2. การออกแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียนกลุม
เดียว โดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
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3.1 แผนการจัดการเรียนรู  มี 4 แผน คือ
แผนที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
แผนที่ 2 เรื่อง สถานะของสาร
แผนที่ 3 เรื่อง สารประกอบ
แผนที่ 4 เรื่อง การจําแนกประเภทสารประกอบ
3.2 นวัตกรรม ที่ใชในการวิจัย ในที่นี้คือ ชุดการสอน หนวย สารในชีวิตประจําวัน

จํานวน 4 ชุด คือ
ชุดการสอนที่ 1 เร่ือง สารและสมบัติของสาร จํานวน 1 ชั่วโมง แบงเปน 2 ศูนยการเรียน

ดังนี้ ศูนยการเรียนที่ 1 เรื่อง สมบัติของสาร ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตร
คําถาม บัตรเฉลย ศูนยการเรียนที่ 2 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสาร ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา
บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม บัตรเฉลย

ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง สถานะของสาร จํานวน 2 ชั่วโมง แบงเปน 2 ศูนยการเรียน ดังนี้
ศูนยการเรียนที่ 1 เร่ือง สถานะของสาร ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม
บัตรเฉลย ศูนยการเรียนที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสาร ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา 
บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม บัตรเฉลย

ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง สารประกอบ จํานวน 1 ชั่วโมง แบงเปน 2 ศูนยการเรียน ดังนี้
ศูนยการเรียนที่ 1 เรื่อง สารประกอบ ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม 
บัตรเฉลย ศูนยการเรียนที่ 2 เรื่อง การจําแนกประเภทของสารประกอบ ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตร
เนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม บัตรเฉลย

ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง ประเภทของสารประกอบ จํานวน 2 ชั่วโมง แบงเปน 2 ศูนยการเรียน
ดังนี้ ศูนยการเรียนที่ 1 เรื่อง สารประกอบไอออนิก ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม
บัตรคําถาม บัตรเฉลย ศูนยการเรียนที่ 2 เรื่อง สารประกอบโคเวเลนต ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา
บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม บัตรเฉลย

3.3 เครื่องมือประเมินผล ไดแก 
3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย สารในชีวิตประจําวัน

ขั้นตอนในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย สารในชีวิตประจําวัน แบบปรนัยชนิด
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3.3.2 แบบประเมินการทํางานกลุมของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัยของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน
3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน
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4. การเก็บรวบรวบขอมูล 
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมเดียว 

โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางวันที่ 18-27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและนักเรียน ใน

โรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง
4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หนวย สารในชีวิตประจําวัน จํานวน 20 ขอ ที่ผูศึกษาสรางขึ้น ไปใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 ในโรงเรียนทาสวางวิทยา ตําบลทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 27 คน
โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย สารในชีวิตประจําวัน ไปเก็บรวบรวมขอมูล
ที่โรงเรียนดวยตนเอง ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.20น.-11.10 น.

4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุดการสอน หนวยสารในชีวิตประจําวัน ที่สรางขึ้นทั้งหมดจํานวน 4 แผน ซึ่งผูศึกษาเปนผูสอนตั้งแต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ตามลําดับ โดยใหนักเรียนเรียนในชั่วโมงเรียน
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง

4.4 ผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน 
ตามแบบสังเกตที่ผูศึกษาสรางขึ้น ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทุกแผน

4.5 หลังการลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน หนวยสารในชีวิต
ประจําวัน ทั้ง 4 แผน แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ
ฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน ในวันพุธ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 11.10  น.-11.40 น.

4.6 หลังการลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน หนวยสารในชีวิต
ประจําวัน ทั้ง 4 แผนแลวทําการวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนโดยใชชุดการสอน หนวย
สารในชีวิตประจําวัน ที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 14 ขอ ในวันพุธ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 
11.40 น.-12.00  น.

5. การวิเคราะหขอมูล 
5.1 การวิเคราะหผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย สารในชีวิตประจําวัน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุดการสอน โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละของผู
ที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑ

5.1.1 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุด
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การสอน โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละของผูที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑที่กําหนดไว 
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม

5.1.2 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาทักษะการทํางานกลุมในการเรียน หนวย 
สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชชุดการสอน โดยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละของ ผูที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม

5.1.3 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาความมีวินัยในการเรียนหนวย สารใน
ชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชชุดการสอน โดยการแจกแจงความถี่และหา
คารอยละของผูที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม

5.1.4 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนหนวย สาร
ในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชชุดการสอน โดยการแจกแจงความถี่และ
หาคารอยละของความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนักเรียน ที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑ
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51

5.2 การวิเคราะหผลการเรียนรู หนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชชุดการสอน โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

5.2.1 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุด
การสอน โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

5.2.2 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาทักษะการทํางานกลุมในการเรียน
หนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชชุดการสอน โดยการหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

5.2.3 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาความมีวินัยในการเรียน หนวยสารในชีวิต
ประจําวันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชชุดการสอน โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนน

5.2.4 นําคะแนนที่ไดจากผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนหนวย สาร
ในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชชุดการสอน โดยการหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

5.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน 
คะแนนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนความพึงพอใจกับเกณฑที่กําหนดไว โดยใช
สถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว 
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5.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test 
ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู หนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาสวางวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดการสอน
1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน ไมผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ  100 โดยผลการ
เรียนรูอยูในระดับต่ํา ( X = 4.63 , S.D = 1.245) เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ รอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ  88.88 ไมผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน
3 คน คิดเปนรอยละ 11.11 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 14.22 , S.D = 2.118) เมื่อ
ทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมใน
การเรียนหนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ผานเกณฑ รอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุม
อยูในระดับสูง ( X = 30.333 , S.D = 1.074) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนหนวย สารในชีวิตประจําวัน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง ( X = 37.000 , S.D =1.441) เมื่อ
ทดสอบแลวนักเรียนมีวินัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา มีความพึงพอใจในการเรียนหนวย สาร
ในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ผานเกณฑระดับมาก คาเฉลี่ย 3.15 จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
( X = 4.447 , S.D = 0.2006) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน หนวย สารในชีวิตประจําวัน
อยูในระดับความพึงพอใจผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 74.07-100 อยูในระดับมากที่สุด 5 ขอ คือ ขอ 1)
เนื้อหาเขาใจงาย ขอ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา ขอ 5) ผูสอนเปนกันเอง
กับนักเรียน ขอ 6) นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ขอ 9) สื่อการเรียนการสอนมี
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ความหลากหลาย ( X = 4.81, 4.52, 4.56, 4.52, 4.63 , S.D = 0.396, 0.509, 0.506, 0.509, 0.492 ตามลําดับ)
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 9 ขอ คือ ขอ 2) เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา ขอ 3) เนื้อหา
นาสนใจ ขอ 7) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหมทันสมัย ขอ 8) สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหา ขอ 10) ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม ขอ 11) นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
ขอ 12) ครูใชหลักเกณฑในการประเมินผลที่มีความเปนธรรม ขอ 13) นักเรียนสามารถนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน ขอ 14) นักเรียนสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานทางการเรียนวิชาอื่นได ( X = 4.44 ,
4.41, 4.44, 4.44, 4.33, 4.07, 4.04, 4.41, 4.33 , S.D = 0.506, 0.501, 0.506, 0.506, 0.832, 0.807, 1.018,
0.501, 0.920 ตามลําดับ) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑทั้ง 14 ขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน หนวย สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาสวางวิทยา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร โดยใชชุดการสอนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นได
อยางชัดเจน (D = 9.592 , SD = 2.406)
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