
เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวยกลไกของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีไผทสมันต อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โดยใชชุดการสอน

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคม)ี 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย นางสาวกาญจนา  ลับโคษา

นางสาวจรันญา  สุขบรรณ
ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูหนวยกลไกของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีไผทสมันต อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยชุดการสอน
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทํางานกลุม ความมีวินัย และความพึงพอใจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูหนวยกลไกของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีไผทสมันต อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยชุดการสอน
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนหนวยกลไกของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชชุดการสอน 

จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางาน
กลุม ความมีวินัย และความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดไว

2. การสอนหนวยกลไกของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุดการสอน
จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552 โรงเรียนศรีไผทสมันต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 จํานวน 165 คน

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนศรีไผทสมันต อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 42 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

2. การออกแบบการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมเดียว โดยมีการประเมินกอนเรียนระหวางเรียนและหลังเรียน 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีดังตอไปนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยกลไก

ของสิ่งมีชีวิต จํานวน 4 แผน คือ
แผนที่ 1  เรื่อง  ระบบยอยอาหาร
แผนที่ 2  เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต
แผนที่ 3  เรื่อง  ระบบหายใจ
แผนที่ 4  เรื่อง  ระบบขับถาย
3.2 นวัตกรรมที่ใชในการวิจัยในที่นี้ คือ ชุดการสอน หนวย กลไกของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง

ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ดังนี้
ชุดการสอนที่ 1  เรื่อง ระบบยอยการอาหาร โดยประกอบดวยศูนยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง

ความสําคัญขอองการยอยอาหาร คอหอย การกลืนและการยอยอาหารในปาก และศูนยการเรียนรูที่
2 เรื่อง หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ โดยแตละชุดประกอบดวย บัตรคําสั่ง
บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลย

ชุดการสอนที่ 2 เร่ือง หัวใจและระบบหมุนเวียนเลือด โดยประกอบดวยศูนยการเรียนรู
ที่ 1 เรื่อง ระบบเปด ระบบปด และระบบหมุนเวียนเลือดในคน และศูนยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสนเลือด
และหัวใจ โดยแตละชุดประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลย

ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง ระบบหายใจ โดยประกอบดวยศูนยการเรียนรูที่1 เร่ือง การหายใจ
ของคน และสัตวชั้นสูง จุดประสงคของการหายใจของมนุษยและอวัยวะที่ชวยในการหายใจ และ
ศูนยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การหายใจของมนุษย และการแลกเปลี่ยนแก็ส โดยแตละชุดประกอบดวย 
บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลย  
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ชุดการสอนที่ 4  เรื่อง ระบบกําจัดของเสีย โดยประกอบดวยศูนยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง 
การทํางานของไตและการกําจัดของเสียทางไตและศูนยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การกําจัดของเสียทาง
ผิวหนัง ลําไสใหญและปอด โดยแตละชุดประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลย

3.3 เครื่องมือประเมินผล
3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวย กลไกของสิ่งมีชีวิต มี 2 แบบ

คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ
3.3.2 แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวยกลไก

ของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดการสอน จํานวน 1 ฉบับ
3.3.3 แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุมในการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร

หนวย กลไกของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดการสอน จํานวน 1 ฉบับ
3.3.4 แบบประเมินความมีวินัยในการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร หนวย 

กลไกของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดการสอน จํานวน 1 ฉบับ
3.4 การทดลองและเก็บรวบรวบขอมูล 
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักเรียน กลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ.
2552 ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวบขอมูล ดังตอไปนี้

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและ
นักเรียนในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นโดยใชเวลา
30 นาที ในวันจันทรที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.20 น. ถึง 10.50 น. 

3.4.3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวโดยใชระยะเวลา 
ทดลอง6 คาบ และประเมินความมีวินัยและทักษะการทํางานกลุมกับนักเรียนระหวางวันที่ 17-28
สิงหาคม พ.ศ. 2552 

3.4.4 เมื่อดําเนินการทดลองแลวเสร็จตามที่กําหนด ก็ทําการทดสอบหลัง
เรียนดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบดสอบกอนเรียน ในวันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 
11.10 น. ถึง 11.40 น.

3.4.5 วัดความพึงพอใจหลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ในวันศุกรที่  28 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 11.40 น. ถึง 12.00 น. โดยใชเวลา 20 นาที
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3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 นําคะแนนผลการเรียนรู คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และคะแนน

ระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัย และคะแนนหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน ความพึงพอใจมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ และไมผานเกณฑ
ที่กําหนดไว ดังนี้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุมและความมีวินัยกําหนด
เกณฑไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจกําหนดเกณฑไวที่ระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.51)

3.5.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการเรียนรู คือ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน  คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัย และ
คะแนนหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ความพึงพอใจแลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใช
สถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว

3.5.3 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตางระหวางคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและกอนเรียน

3.5.4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชสถิติ  t- test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู กลุมสาระวิทยาศาสตร หนวย กลไกของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีไผทสมันต อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดการสอน มีดังนี้
1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการเรียนรู
อยูในระดับต่ํา ( x = 10.52 , S.D = 1.65 ) เมื่อทดสอบแลว ต่ํากวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 37 คน คิดเปนรอยละ
88.10ไมผานเกณฑ 5 คน คิดเปนรอยละ 11.90 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ( x = 15.90 ,
S.D = 1.55) เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร หนวย กลไกของสิ่งมีชีวิต ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน
42 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( x = 
33.07 , S.D = 3.49) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หนวย กลไก
ของสิ่งมีชีวิต ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 88.10 และมีผูที่
ไมผานเกณฑ 5 คน คิดเปนรอยละ 11.94 โดยภาพรวมนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง ( x = 34.38 ,
S.D = 5.32) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีวินัย สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจ พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร หนวย กลไกของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดการสอน ผานเกณฑระดับมาก คาเฉลี่ย3.51
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 85.81 และมีผูที่ไมผานเกณฑ 6 คน คิดเปนรอยละ 14.04 โดยนักเรียน
มีความพึงพอใจ อยูในระดับสูง  ( x = 4.13 , S.D = 0.62) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจ 
สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 73.81 ถึง 95.24 อยูในระดับ มากที่สุด 1 ขอ อยูใน
ระดับมาก 17 ขอ เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจ สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทุกขอ

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร
หนวย กลไกของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีไผทสมันต อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร โดยใชชุดการสอน กอนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยาง
ชัดเจน (D = 5.38 , SD = 0.30)
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