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ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย ระบบนิเวศ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาดีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู
(SICAR) ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย ระบบนิเวศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาดีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร กอน และหลังเรียน โดย
ใชรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู (SICAR) ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย ระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนรู

ฉลาดรู (SICAR) จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัย และความพึงพอใจ ผานเกณฑที่กําหนดไว

2. การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย ระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนรู
ฉลาดรู (SICAR) จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาดีวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 65 คน

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนนาดีวิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 31 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

2. การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ไดออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยในชั้นเรียนใชกับ

นักเรียนกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียน   และหลังเรียน 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังตอไปนี้

3.1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การถายทอดพลังงาน จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง หวงโซอาหารและสายใยอาหาร จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง แผนภาพพีระมิดการถายทอดพลังงาน จํานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง วัฏจักรของสาร 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
2) ขั้น I (Investigation) การเสาะแสวงหาความรู แจกใบความรูใหนักเรียนศึกษา/

ดูวีดิทัศน/ทํากิจกรรม ศึกษากรณีตัวอยาง นําเสนอในประเด็นที่กําหนดแลวครูเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ขั้น C (Construction) การสรางองคความรู นักเรียนสรุปองคความรู จากการศึกษา

ใบความรู/การดูวิดีทัศน การทํากิจกรรมกลุมในใบงานที่กําหนดนําเสนอ แลวครูเสนอแนะเพิ่มเติม
4) ขั้น A (Application) การนําความรูไปใช แจกใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ/ใบกิจกรรม

ใหนักเรียนปฏิบัติเปนรายบุคคล ถาหากนักเรียนทําไมเสร็จใหทําเปนการบาน
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5) ขั้น R (Revision) การทบทวนความรู นักเรียนสรุปองคความรูเปนในใบงาน
(Learning Log)/แบบฝกใหทําเปนการบาน  

ขั้นสรุป : 1. สรุปประเด็นตามสาระที่เรียน 2. ย้ําเตือนสิ่งที่ตองเอาใจใสเปนพิเศษ (การ
ทํางานกลุมและความมีวินัย)

3.3 เครื่องมือประเมินผล
3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย ระบบนิเวศ ขั้นตอน

ในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย ระบบนิเวศ แบบปรนัยชนิดตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัย
3.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ

3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและนักเรียน
ในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย ระบบนิเวศ จํานวน 30 ขอ ที่ผูศึกษาสรางขึ้น ไปใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/2 ในโรงเรียนนาดีวิทยา ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 31 คน โดย
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย ระบบนิเวศ เก็บรวบรวมขอมูลที่โรงเรียนดวยตนเอง
ในวันจันทรที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.20  น. - 12.00  น.

3.4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีการสอนรูปแบบการเรียนรูฉลาดรู(SICAR Model) หนวย ระบบนิเวศ ที่สรางขึ้นทั้งหมด
จํานวน 4 แผน ซึ่งผูศึกษาเปนผูสอนตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตามลําดับ โดยใหนักเรียนเรียนในชั่วโมงเรียน สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง พรอมทํา
การประเมินทักษะการทํางานกลุม และความมีวินัย ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

3.4.4 เมื่อดําเนินการทดลองการวิจัยเสร็จสิ้นแลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post
Test) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่
27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.20 - 12.00 น.  

3.4.5 หลังทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอน
แบบ SICAR Model หนวย ระบบนิเวศ ที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 14 ขอ ในวันศุกรที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 เวลา 11.50 - 12.00 น.
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 1) นําคะแนนผลการเรียนรู คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนน
หลังเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนความพึงพอใจ มาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
ของนักเรียนที่ผานเกณฑ และไมผานเกณฑ ที่กําหนดไวดังนี้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนทักษะกระบวนการทํางานกลุม และคะแนนความมีวินัย กําหนดเกณฑการผานไวรอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจใชเกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.51) 2) หาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการเรียนรู คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน คะแนน
ระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะกระบวนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนหลังเรียน
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนความพึงพอใจ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชสถิติ t-test
กรณีกลุมตัวอยางเดียว 3) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความแตกตางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน-หลังเรียน 4) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชสถิติ t- test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควา และวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย ระบบนิเวศ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาดีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดย
ใชการสอนแบบ SICAR ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีจํานวนนักเรียน 31 คน  คิดเปนรอยละ 100 โดย
ผลการเรียนรูอยูในระดับต่ํา ( X = 12.548 , S.D = 2.624) เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และกรณีหลังเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 22 คน
คิดเปนรอยละ 70.967 ไมผานเกณฑ 9 คน คิดเปนรอยละ 29.032 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
( X = 26.225 , S.D = 4.192) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลการเรียนกอนเรียนสูงกวาเกณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1.2 ดานทักษะการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร หนวย ระบบนิเวศ ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีนักเรียนจํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X = 29.967 ,
S.D = 2.401) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
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1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หนวย ระบบ
นิเวศ ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม มีนักเรียนจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผู
ที่ไมผานเกณฑ โดยความมีวินัยในการเรียนอยูในระดับสูง ( X = 34.806 , S.D =1.447) เมื่อทดสอบ
แลวนักเรียนมีวินัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยระบบนิเวศ มีความพึงพอใจ ผานเกณฑ
ระดับมาก (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51) จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ คิดเปน
รอยละ 0.00 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.4380 , S.D = 0.806) เมื่อ
ทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
มีความพึงพอใจผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 83.87 - 100 อยูในระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 14 ขอ
เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ หนวย ระบบนิเวศ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาดีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดย
ใชการสอนแบบ SICAR ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นได
อยางชัดเจน (D = 15.741 , SD = 5.5013)
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