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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย การแบงเซลล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 โดยใชการสอนรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model)

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย กรรณิกา  อินทรตา

ธาริน ี ใจดี
สุภาพร  สมานพรอม

ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการแบงเซลล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัย ความพึงพอใจ โดยใชการสอน
รูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model)

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการแบงเซลล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการสอนรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการแบงเซลล โดยใชการสอนรูปแบบ

การเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัย ความพึงพอใจ ผานเกณฑที่กําหนดไว
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2. การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย การแบงเซลล โดยใชการสอนรูปแบบ
การเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร ในการวิจัยในครั้งนี้ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร จํานวน 302 คน

1.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยในครั้งนี้กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวนนักเรียน 45 คน โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

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 การแบงเซลล จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การแบงเซลลแบบไมโทซิส จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การแบงเซลลแบบไมโอซิส I จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแบงเซลลแบบไมโอซีส II และการเปรียบเทียบ

การแบงเซลล  จํานวน 2 ชั่วโมง
3.2 นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย
นวัตกรรมที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การสอนรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) 

ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นนํา : ครูทบทวนความรูเดิม /เพลง/เกม/ชี้แจงขั้นตอนการสอน
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
1) ขั้น S (Self Motivation) การสรางแรงจูงใจ กระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใน

การเรียนโดยใชภาพ/คําถาม/กิจกรรมกลุม
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2) ขั้น I (Investigation) การเสาะแสวงหาความรู แจกใบความรูใหนักเรียนศึกษา/ดู
วีดิทัศน/ทํากิจกรรม ศึกษากรณีตัวอยาง นําเสนอในประเด็นที่กําหนดแลวครูเสนอแนะเพิ่มเติม

3) ขั้น C (Construction) การสรางองคความรู นักเรียนสรุปองคความรูจากการศึกษา
ใบความรู/การดูวิดีทัศน การทํากิจกรรมกลุมในใบงานที่กําหนดนําเสนอ แลวครูเสนอแนะเพิ่มเติม

4) ขั้น A (Application) การนําความรูไปใช แจกใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ/ใบกิจกรรม
ใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายบุคคล ถาหากนักเรียนทําไมเสร็จใหทําเปนการบาน

5) ขั้น R (Revision) การทบทวนความรู นักเรียนสรุปองคความรูลงในใบงาน 
(Learning Log)/ทําใบงานโดยสรุปเปนแผนภาพทําเปนการบาน

ขั้นสรุป : (1) สรุปประเด็นตามสาระที่เรียน (2) ย้ําเตือนสิ่งที่ตองเอาใจใสเปนพิเศษ 
(การทํางานกลุมและความมีวินัย)

3.3 เครื่องมือประเมินผล
3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย การแบงเซลล

ขั้นตอนในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย การแบงเซลล แบบปรนัยชนิดตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ

3.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัย
3.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ

3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง  และเก็บรวบรวมขอมูล

ดังนี้
3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครู และ

นักเรียนในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง
34.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการแบงเซลล จํานวน 30 ขอ ที่ผูศึกษาสรางขึ้น ไปใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/6 ในโรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร จํานวน 45 คน โดยนําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย การการแบงเซลล ไปเก็บรวบรวมขอมูลที่โรงเรียนดวยตนเอง ใน
วันจันทรที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น. - 09.20  น.

3.4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีการสอนรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) หนวย การแบงเซลล  ที่สรางขึ้นทั้งหมด
จํานวน 4 แผน ผูศึกษาเปนผูสอนตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ตามลําดับ
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โดยใหนักเรียนเรียนในชั่วโมงเรียน สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง พรอมทําการประเมิน
ทักษะการทํางานกลุม และความมีวินัย ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

3.4.4 เมื่อดําเนินการทดลองการวิจัยเสร็จสิ้นแลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post 
Test) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียนในวันศุกรที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 09.20 - 10.00 น.

3.4.5 หลังทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอน
แบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) หนวย การแบงเซลล ที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 14 ขอ ในวันศุกร
ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 - 10.10 น.  

3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 นําคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนหลังเรียน คือ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความพึงพอใจ มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละของนักเรียน
ที่ผานและไมผานเกณฑ ที่กําหนดไวดังนี้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทักษะการ
ทํางานกลุม และคะแนนความมีวินัย กําหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจ
กําหนดเกณฑไวที่ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.51)

3.5.2 หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน
คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะการทํางานกลุม คะแนน
ความมีวินัย และคะแนนหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความพึงพอใจ แลว
เปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว

3.5.3 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตางระหวางคะแนน
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและกอนเรียน

3.5.3 เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควา และวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย การแบงเซลล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใช
การสอนรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี
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1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.22 ไมผานเกณฑ 44 คน
คิดเปนรอยละ 97.77 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับต่ํา ( X = 13.400 , S.D = 2.425) เมื่อทดสอบแลว
ต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และกรณีหลังเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑ 40 คน คิดเปนรอยละ 88.88 ไมผานเกณฑ 5 คน คิดเปนรอยละ 11.11 โดย
ผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 21.155 , S.D = 2.721) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลการเรียน
กอนเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1.2 ดานทักษะการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมในการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการแบงเซลล ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 
45 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X =
36.266 , S.D = 2.093) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยการแบงเซลล ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ100 และไมมี
ผูที่ไมผานเกณฑ โดยความวินัยในการเรียนอยูในระดับสูง ( X =35.600 , S.D =1.483) เมื่อทดสอบแลว
นักเรียนมีวินัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ ผาน
เกณฑที่กําหนดไว คือ ที่ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51 จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 100.00 โดยนักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.325 , S.D = 0.269) เมื่อทดสอบแลวนักเรียน
มีความพึงพอใจสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน หนวยการแบงเซลล โดยใชรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model)
ซึ่งผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 86.63 – 100 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจํานวน 1 ขอ คือ ขอ 
2.2) ผูสอนเปนกันเองกับนักเรียน ( X =4.688 , S.D  = 0.468) และความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 
13 ขอ คือ ขอ 1.1) เนื้อหาเขาใจงาย ขอ 1.2) เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ขอ 1.3) เนื้อหานาสนใจ ขอ 2.1)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา ขอ 2.3) นักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียน
การสอน ขอ 3.1) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหมทันสมัย ขอ 3.2) สื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหา ขอ 3.3) สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ขอ 4.1) ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียน
ที่เหมาะสม ขอ 4.2 ) นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล ขอ 4.3 ) ครูใชเกณฑการประเมินผลที่มี
ความเปนธรรม ขอ 5.1 ) นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ขอ 5.2) นักเรียนสามารถ
นําไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนการสอนวิชาอื่นได ( X = 4.400, 4.266, 4.400, 4.333, 4.444, 4.266, 
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4.266, 4.066, 4.311, 4.200, 4.266, 4.422, 4.244 , S.D = 0.653, 0.750, 0.809, 0.674, 0.692, 0.863, 0.653,
0.809, 0.633, 0.726, 0.750, 0.621, 0.773 ตามลําดับ) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑ 14 ขอ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยการแบงเซลล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร โดยใชรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (Sicar Model) ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียน
มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน ( D = 7.755 , SD = 3.644)
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