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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง การลําเลียงสารในรางกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชการสอนแบบซิปปา

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย ไพรัช แรงจบ 

วีรสิทธิ์  เกษรนวล
กรรณิกา  หงษยนต
ศิริพร  บุตรลักษ   

ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูเรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ใน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัย และความพึงพอใจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการสอนแบบซิปป ในดานสัมฤทธิ์
ผลทางการเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนเรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย วิชาชีววิทยา โดยใชการสอนแบบซิปปา จะ

ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร มีผลการเรียนรูดานสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัย และ
ความพึงพอใจ ผานเกณฑที่กําหนดไว
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2. การสอนเรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย วิชาชีววิทยา โดยใชการสอนแบบซิปปา จะ
ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร มีผลการเรียนรูดานสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล

อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 จํานวน 31 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
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 การลําเลียงสารในรางกายของสัตว จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายของคน (1) จํานวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายของคน (2) จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การลําเลียงสารในรางกายของคน (3) จํานวน 1 ชั่วโมง
3.2 นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย
นวัตกรรมที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ วิธีการสอนแบบซิปปา ซึ่งมีขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นนํา : ทบทวนความรูเดิม/เพลง/เกม/ชี้แจง ฯลฯ  
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
1) ขั้น C (Construction) ใบความรูใหนักเรียนศึกษาแลวสรุปองคความรูเปนของ

ตนเองลงในใบงาน 
2) ขั้น I (Interaction) แบงกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5-6 คน นักเรียนมีองคความรู

ที่ตนเองสรุป อภิปรายรวมกัน แลวสรุปองคความรูเปนของกลุมลงในใบงาน
3) ขั้น P (Participation) นักเรียนแตละกลุมนําองคความรูที่สรุปเปนผลงานกลุม

นําเสนอหนาชั้นเรียน ครูเสนอแนะเพิ่มเติมแลวแตละกลุมสรุปเปนองคความรูลงในใบงาน
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4) ขั้น P (Process learning) แจกใบงานใหนักเรียนปฏิบัติเปนกลุม/รายบุคคล แลว
นําเสนอการปฏิบัติงานในใบงานและครูเสนอแนะเพิ่มเติม  

5) ขั้น A (Application) ครูแจกแบบฝกหัด/ใบงานใหนักเรียนไปทําการบาน  
ขั้นสรุป : 1) สรุปประเด็นตามสาระที่เรียน 2) ย้ําเตือนสิ่งที่ตองเอาใจใสเปนพิเศษ (การ

ทํางานกลุมและความมีวินัย)
3.3 เครื่องมือประเมินผล

3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การลําเลียงสารใน
รางกาย แบบปรนัยชนิดตัวเลือก จํานวน 40 ขอ

3.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัย
3.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ

3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและนักเรียน
ในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย จํานวน 40 ขอ ในวันจันทรที่ 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 เวลา 13.00 น. - 14.00 น.

3.4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
แบบซิปปาเร่ือง การลําเลียงสารในรางกาย จํานวน 4 แผน รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง พรอมทําการประเมิน
ทักษะการทํางานกลุม และความมีวินัย ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

3.4.4 เมื่อดําเนินการทดลองการวิจัยเสร็จสิ้นแลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post
Test) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน ในวันศุกรที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 14.20 น. - 15.20 น.

3.4.5 หลังทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอน
แบบซิปปาเรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย ที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 14 ขอ
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควา และวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การลําเลียงสารใน

รางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนไทรแกววิทยา ตําบลกันตวจระมวล อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชการสอนแบบซิปปา ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย โดยใช
การสอนแบบซิปา กรณีกอนเรียนพบวามีจํานวนนักเรียนผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 จํานวน
นักเรียนที่ไมผานเกณฑ 31 คน คิดเปนรอยละ 100 ผลการเรียนอยูในระดับต่ํา ( X = 13.258 , S = 2.489)
เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สําหรับกรณีหลังเรียนพบวามีจํานวนนักเรียนผานเกณฑ 26 คน คิดเปนรอยละ 83.871 จํานวนนักเรียน
ที่ไมผานเกณฑ 5 คน คิดเปนรอยละ 16.129 ผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 26.838 , S = 3.751)
เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1.2 ดานทักษะการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมในการเรียน
ผานเกณฑ 31 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยทักษะการทํางานกลุม
อยูในระดับปานกลาง ( X = 30.194 , S = 1.815) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.01

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนผานเกณฑ 31 คน คิดเปนรอยละ
100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยความวินัยในการเรียนอยูในระดับสูง ( X = 33.968 ,
S =1.643) เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ ผานเกณฑ 31 คน
ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 โดยภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.357 , S = 0.285) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนการสอน เรื่อง การลําเลียงสารในรางกาย อยูในระดับความพึงพอใจผาน
เกณฑอยูในชวงรอยละ 80.645 - 100 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุดจํานวน 3 ขอ คือ ขอ 1.1) เนื้อหา
เขาใจงาย ขอ 1.3) เนื้อหานาสนใจ ขอ 2.2) ผูสอนเปนกันเองกับนักเรียน และขอ 5.1) นักเรียนสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X = 4.645 , 4.742, 4.516 ; S = 0.608, 0.445, 0.570 ตามลําดับ)
และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับความพึงพอใจมากจํานวน 11 ขอ คือ ขอ 1.1) เนื้อหา
เขาใจงาย ขอ 1.2) เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ขอ 2.1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
เวลา ขอ 2.3) นักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ขอ 3.1) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหม
ทันสมัย ขอ 3.2) สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา ขอ 3.3) สื่อการเรียนการสอนมีความ
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หลากหลาย ขอ 4.1) ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม ขอ 4.2) นักเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ขอ 4.3) ครูใชหลักเกณฑในการประเมินผลที่มีความเปนธรรม และขอ 5.2) นักเรียนสามารถ
นําไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนการสอนอ่ืนได ( X = 4.484, 4.290, 4.258, 4.451 ,4.225, 4.258 , 4.032,
4.354, 4.193, 4.323, 4.226 ; S = 0.570, 0.739, 0.729, 0.767, 0.920, 0.575, 0.836, 0.608, 0.749, 0.748,
0.805 ตามลําดับ) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑทั้ง 14 ขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนโดยใช t-test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปน
อิสระตอกัน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมี
พัฒนาการทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยางเห็นไดชัด ( D =13.581, S = 4.280)
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