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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โดยใชชุดการสอน

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร (เคมี) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย นางสาวพิกุล  รวมจิตร

นางสาววิภาภรณ  บุญเนื่อง

ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู หนวย ของแข็ง ของเหลว 
กาซ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใช ชุดการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทํางานกลุม ความมีวินัย และความพึงพอใจ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู หนวย ของแข็ง ของเหลว
กาซ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดการสอนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน จังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร เขต 1 จํานวน 120 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน
จังหวัดสุรินทร จํานวนนักเรียน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง การออกแบบการวิจัย การวิจัยใน
ครั้งนี้ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียนกลุมเดียว โดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียน 
และหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู มี 4 แผน คือ 

แผนที่ 1 เรื่อง สมบัติของกาซ  
แผนที่ 2 เรื่อง กฎของกาซ  
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แผนที่ 3 เรื่อง การแพรของกาซ  

แผนที่ 4 เรื่อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และกาซ
2. นวัตกรรม ที่ใชในการวิจัย ในที่นี้คือ ชุดการสอน หนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ จํานวน

4 ชุด คือ 
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง สมบัติของกาซ จํานวน 1 ชั่วโมง ประกอบดวยศูนยการเรียนรู

จํานวน 2 ศูนย คือ
ศูนยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สมบัติของกาซ ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม  

บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม
ศูนยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประเภทของกาซ ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตร

คําถาม บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม
ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง กฎของกาซ จํานวน 2 ชั่วโมง ประกอบดวยศูนยการเรียนรู

จํานวน 2 ศูนย คือ
ศูนยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กฎของกาซในอุดมคติ ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา 

บัตรคําถาม บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม
  ศูนยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กฎตาง ๆ ของกาซ ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตร
คําถาม บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม

ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง การแพรของกาซ จํานวน 1 ชั่วโมง ประกอบดวยศูนยการเรียนรู
จํานวน 2 ศูนย คือ

ศูนยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการแพรของกาซ และ การแพรของเกรแฮม ประกอบดวย 
บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม

ศูนยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การคํานวณเกี่ยวกับกฎการแพรของกาซและกฎของเกรแฮม
ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม

ชุดการสอนที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และกาซ 
จํานวน 2 ชั่วโมง ประกอบดวยศูนยการเรียนรูจํานวน 2 ศูนย คือ

ศูนยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การทําน้ําแข็งแหง ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตร
คําถาม บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม

ศูนยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การทําไนโตรเจนเหลว ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา 
บัตรคําถาม  บัตรเฉลย และแบบฝกหัดทายกิจกรรม
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3. เครื่องมือประเมินผล ไดแก 
3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยของแข็ง ของเหลว กาซ 

ขั้นตอนในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องของแข็ง ของเหลว กาซ แบบปรนัยชนิด
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ

3.2 แบบประเมินการทํางานกลุมของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน
3.3 แบบประเมินความมีวินัยของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน
3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอน

4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมเดียว 

โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางวันที่ 14-25 กันยายน พ.ศ. 2552 
4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและนักเรียนใน

โรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง
4.2 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre -Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ จํานวน 22 ขอ ที่ผูศึกษาสรางขึ้น ไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนวีรวัฒนโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จํานวน 31 คน โดยนําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ ไปเก็บรวบรวมขอมูลที่โรงเรียนดวยตนเอง
ในวันจันทร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30 น. ถึง 12.10  น.

4.3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวโดยใชระยะเวลาทดลอง 
6 คาบ และประเมินทักษะการทํางานกลุมและความมีวินัยของนักเรียนระหวางวันที่ 14-28 กันยายน
พ.ศ. 2552

4.4 หลังการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน หนวยของแข็ง 
ของเหลว กาซ ทั้ง 4 แผน แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ
ฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน ในวันจันทรที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.30-11.00 น.

4.5 หลังการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน หนวยของแข็ง 
ของเหลว กาซ ทั้ง 4 แผนแลวทําการวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนโดยใชชุดการสอน 
หนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ ที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 14 ขอ ในในวันจันทร ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2552 เวลา11.00 - 11.10 น. ใชเวลา 10 นาที

5. การวิเคราะหขอมูล 
5.1 นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน หลังเรียน คะแนนการทํางานกลุม

และคะแนนความมีวินัย มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑและ ไมผานเกณฑ
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ที่กําหนดไวคือรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจ นําคะแนนมาแจกแจงความถี่
และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑที่กําหนดไว คือ ตองผานเกณฑระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.51 

5.2 นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน หลังเรียน คะแนนการทํางานกลุม
คะแนนความมีวินัย และคะแนนความพึงพอใจ มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

5.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน 
คะแนนการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนความพึงพอใจกับเกณฑที่กําหนดไวโดย
ใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว 

5.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test 
ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูหนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
โดยชุดการสอน สรุปไดดังนี ้  

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการเรียนรู
อยูในระดับต่ํา ( X = 10.16 , S.D = 2.14) เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 31 คน คิดเปนรอยละ 
100 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับ ปานกลาง ( X = 20.19 , S.D = 2.63) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร หนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน
31 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X = 
39.35 , S.D = 18.40) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หนวย ของแข็ง 
ของเหลว กาซ ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่
ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง ( X = 38.94 , S.D = 1.28)  เมื่อทดสอบแลวนักเรียน
มีวินัยสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

htt
p:/

/dr
-th

on
gs

oo
k.c

om
/



จ

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หนวย ของแข็ง ของเหลว กาซ โดยใชชุดการสอน ผานเกณฑระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.51 จํานวน 31 คน คิดเปน รอยละ 100 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 
4.35 , S.D = 0.37) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑทั้ง 14 ขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในชวง รอยละ 82.35-98.82 อยูใน
ระดับมากจํานวน 14 ขอ เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย ของแข็ง ของเหลว
กาซ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดการสอน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนมีผล
การเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน (D = 10.032 , SD = 2.331)
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