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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชชุดปฏิบัติการ

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย ผการัตน  สุขอุม

สายชล ยิ่งดัง
มัลลิกา  อินทบิน
อัมพร  ยืนยง

ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หนวยเซลลของสิ่งมีชีวิต ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจ
โดยใชชุดปฏิบัติการ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2552 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดปฏิบัติการ ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดปฏิบัติการ

จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางาน
กลุม ความมีวินัย ความพึงพอใจ ผานเกณฑที่กําหนดไว

2. การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดปฏิบัติการ
จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโคก
ตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 74 คน

1.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยในครั้งนี้กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 38 คน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง

2. การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ไดออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยในชั้นเรียนใชกับ

นักเรียนกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู นวัตกรรม และ

เครื่องมือประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน แผนละ 1-2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง ดังนี ้ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กลองจุลทรรศน จํานวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องโครงสรางของเซลล จํานวน2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง องคประกอบของเซลล จํานวน1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแบงเซลล จํานวน 2 ชั่วโมง
3.2 นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย
นวัตกรรมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสอนโดยใชชุดปฏิบัติการ ซึ่งมีขั้นตอนในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นนํา ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและทบทวนความรูเดิม (โดยใชคําถามในการ

ถาม-ตอบกับนักเรียน)
ขั้นสอน 1) ครูแจกชุดปฏิบัติการเรื่อง กลองจุลทรรศน ใหคนละ 1 ชุด

2) ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาชุดปฏิบัติการในคําชี้แจง วัตถุประสงค
และรายละเอียดในชุดปฏิบัติการใหนักเรียนทราบทั่วกัน

3) ใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 6 คน แลวทําการศึกษาใบความรู พรอม
ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน แลวสรุปเปนองคความรูลงสมุดของตนเอง

4) ศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติการทดลองตามชุดปฏิบัติการ
5) โดยสุมใหกลุมตัวอยางออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
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6) ครูมอบหมายการบานใหนักเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียน
ขั้นสรุป 1) สรุปประเด็นสาระสําคัญในชั้นเรียน

2) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจ
3) ครูย้ําเตือนเรื่องระเบียบวินัยและการทํางานกลุม

3.3 เครื่องมือประเมินผล   
3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต

ขั้นตอนในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต แบบปรนัยชนิดตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ

3.3.2 แบบประเมินการทํางานกลุม
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัย
3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจ

3.4 เก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและนักเรียน
ในโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร แจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้น โดยใช
เวลา 60 นาที จํานวนขอสอบ 40 ขอ ทําการสอบในวันจันทรที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 08.30 -
09.20 น. 

3.4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดปฏิบัติการหนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต ที่สรางขึ้นทั้งหมดจํานวน 4 แผน ซึ่งผูศึกษาเปนผูสอน
ตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ตามลําดับ โดยใหเรียนในชั่วโมงเรียน
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง ทําการสอนระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

3.4.4 ผูศึกษาไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุด
ปฏิบัติการ ตามแบบสังเกตที่ผูศึกษาสรางขึ้น ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทุกแผน ระหวาง
วันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ.2552 

3.4.5 เมื่อดําเนินการทดลองแลวเสร็จตามที่กําหนด ก็ทําการทดสอบหลังเรียน
ดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบดสอบกอนเรียน ในวันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา
08.30-09.20 น.

3.4.6 วัดความพึงพอใจหลังจากทดสอบหลังเรียนแลว จํานวน 14 ขอ ในวัน
อังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.30-09.40 น. โดยใชเวลา 10 นาที

htt
p:/

/dr
-th

on
gs

oo
k.c

om
/



ง

3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 นําคะแนนผลการเรียนรู คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน คะแนนระหวาง

เรียน คือ คะแนนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคะแนนความพึงพอใจ มาแจกแจงความถี่หาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ และ
ไมผานเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการทํางานกลุม คะแนน
ความมีวินัย กําหนดเกณฑการผานไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจกําหนด
เกณฑการผานไวระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51)

3.5.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการเรียนรู คือ 
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนน
หลังเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนความพึงพอใจ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยใช
สถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว

3.5.3 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตางระหวางคะแนน
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

3.5.4 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
โดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร โดยใช
ชุดปฏิบัติการ ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

1.1 ผลการศึกษาผลการเรียนรูดานสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กรณีกอนเรียน หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต พบวา มีนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 0 คน
คิดเปนรอยละ 0.00 จํานวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 38 คน คิดเปนรอยละ
100 ผลการเรียนรูอยูในระดับต่ํา ( X = 13.39 , S.D = 3.613) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กรณีหลังเรียน พบวา มีผลการเรียน
ผานเกณฑอยูในระดับปานกลาง ( X = 26.23 , S.D = 11.15) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 ดานทักษะการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมในการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต พบวา มีนักเรียนผานเกณฑเกณฑรอยละ
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60 ของคะแนนเต็ม 38 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0 โดยทักษะการ
ทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X = 34.263 , S.D = 1.034) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางาน
กลุมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต พบวา มีนักเรียนผานเกณฑเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 38 คน คิดเปน
รอยละ 100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0 โดยนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง ( X = 35.39 , S.D =
1.555) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีวินัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ ผาน
เกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51) 38 คน คิดเปนรอยละ 100 ไมผานเกณฑ 0 คน คิดเปนรอยละ 0 โดย
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.311 , S.D = 0.240) เมื่อทดสอบแลว พบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุด
ปฏิบัติการ สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยใชชุดปฏิบัติการ ซึ่ง
ผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 84.21 - 100 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจํานวน 4 ขอ คือ ขอ 1)
เนื้อหาเขาใจงาย ขอ 2) เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา ขอ 3)กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา 
และขอ 4) ผูสอนเปนกันเองกับนักเรียน ( X =  4.736, 4.567, 4.736, 4.578 , S.D = 0.446, 0.534, 0.446,
0.500 ตามลําดับ) และมีความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 10 ขอ และ คือ ขอ 1) เนื้อหานาสนใจ ขอ 2)
นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ขอ 3) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหมทันสมัย 
ขอ 4) สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา ขอ 5) สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ขอ 6)
ครูใชวิธีการประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม ขอ 7) นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน ขอ 8) ครูใช
หลักเกณฑในการประเมินผลที่มีความเปนธรรม ขอ 9) นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวัน และขอ 10) นักเรียนสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานทางการเรียนวิชาอื่นได ( X = 3.868, 3.921,
4.421, 4.052, 4.105, 4.473, 4.315, 4.289, 4.315, 4.052 , S.D = 0.577, 0.631, 0.500, 0.226, 0.311, 0.506,
0.701, 0.459, 0.661, 0.517 ตามลําดับ) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑ 14 ขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวย เซลลของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดปฏิบัติการ ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนมีผล
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยเฉลี่ยอยางเห็นไดชัด (D = 12.842 , SD = 1.440)
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