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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย พันธะเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทนมียมิตรประชา ตําบลเทนมีย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดการสอน

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคม)ี 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผู้วิจัย นายกฤตนัย  โคตรทอง

นางสาวมุกดา  ทองเลิศ
ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทนมียมิตรประชา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร โดยใชชุดการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทํางานกลุม ความมีวินัย
และความพึงพอใจ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย พันธะเคมี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทนมียมิตรประชา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชชุด
การสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน

ประชากรและกลุมตัวอยาง 1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552 โรงเรียนเทนมียมิตรประชา จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร 
เขต 1 จํานวน 65คน 2) กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552โรงเรียนเทนมียมิตรประชา จังหวัดสุรินทร จํานวนนักเรียน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

การออกแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียนกลุมเดียว 
โดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู มี 4 แผน คือ แผนที่ 1 เรื่อง การเกิดพันธะเคมี แผนที่ 2 เรื่อง พันธะไอออนิก แผนที่ 3 เรื่อง 
พันธะโคเวเลนต แผนที่ 4 เร่ือง พันธะโลหะ 2) นวัตกรรม ที่ใชในการวิจัย ในที่นี้คือ ชุดการสอน หนวย
พันธะเคมี จํานวน 4 ชุด คือ ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การเกิดพันธะเคมี จํานวน 2 ชั่วโมง ประกอบดวย
ศูนยการเรียนรูจํานวน 3 ศูนย ประกอบดวย บัตรสั่ง บัตรเนื้อ บัตรคําถาม และบัตรเฉลย ชุดการสอนที่ 2 
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เรื่อง พันธะไอออนิก จํานวน 1 ชั่วโมง ประกอบดวยศูนยการเรียนรูจํานวน 2 ศูนย ประกอบดวย บัตรสั่ง
บัตรเนื้อ บัตรคําถาม และบัตรเฉลย ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง พันธะโคเวเลนต จํานวน 2 ชั่วโมง ประกอบดวย
ศูนยการเรียนรูจํานวน 2 ศูนย ประกอบดวย บัตรสั่ง บัตรเนื้อ บัตรคําถาม และบัตรเฉลย ชุดการสอนที่ 4
เร่ือง พันธะโลหะ จํานวน 1 ชั่วโมง ประกอบดวยศูนยการเรียนรูจํานวน 2 ศูนยประกอบดวย บัตรสั่ง
บัตรเนื้อ บัตรคําถาม และบัตรเฉลย 3) เครื่องมือประเมินผล ไดแก (1) แบบทดสอบกลุมสาระการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร หนวย พันธะเคมี ขั้นตอนในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
พันธะเคมี  แบบปรนัยชนิดตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ (2) แบบประเมิน
การทํางานกลุมของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน (3) แบบประเมินความมีวินัยของนักเรียนที่
เรียนโดยใชชุดการสอน (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน

การวิเคราะหขอมูล (1) นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน หลังเรียน คะแนน
การทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ และ
ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจ นําคะแนนมาแจกแจงความถี่
และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51 (2) นําคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน หลังเรียน คะแนนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนน
ความพึงพอใจ มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3) เปรียบเทียบผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน คะแนนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนความพึงพอใจ
กับเกณฑที่กําหนดไวโดย ใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย พันธะเคมี ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทนมียมิตรประชา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยชุดการสอน
1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 97 โดยผลการเรียน
รูอยูในระดับต่ํา ( X = 12.19 , S.D. = 2.206) เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ รอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 23.53 ,
S.D. = 1.704) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม  พบวานักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย พันธะเคมี ผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 32 คน 
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คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X = 36.69 ,
S.D. = 2.055) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย
พันธะเคมี ผานเกณฑ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไม
ผานเกณฑ โดยนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง ( X = 32.94 , S.D. =1.625) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมี
วินัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ผานเกณฑระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51 จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไม
ผานเกณฑ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.384 , S.D. =  0.264) เมื่อ
ทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 82.35-98.82 อยูในระดับมาก 10 ขอ สูงกวา
เกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ   

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวย พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทนมียมิตรประชา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดการสอน ผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียน
มีมีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน (D = 11.34 , SD = 3.117)
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