
เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยอุตสาหกรรมแร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา
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หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร-เคม)ี คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาผลการเรียนรูหนวยอุตสาหกรรมแร กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทํางานกลุม 
ความมีวินัยและความพึงพอใจ (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู หนวยอุตสาหกรรมแร กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร กอน
และหลังเรียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตําบล
ตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 89 คน และกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนขนาดมอญ-พิทยาคม ตําบลตาตุม 
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยอุตสาหกรรมแร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใช
รูปแบบการเรียนรูแบบซิปปา จํานวน 4 แผน คือ แผนที่ 1 เรื่อง ทองแดงและสังกะสี แผนที่ 2 เรื่อง 
ดีบุกและทังสเตน แผนที่ 3 เรื่อง พลวง แทนทาลัมและไนโอเบียม และแผนที่ 4 เรื่อง เซอรโคเนียม
และแรรัตนชาติ 2) นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย ในที่นี้ คือ การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน
แบบซิปปา ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ คือ ขั้นนํา ครูทบทวนความรูเดิม โดยการถามตอบกับ
นักเรียน ขั้นสอน (1) ขั้น C (Construction) แจกใบความรูใหนักเรียนศึกษาและสรุปองคความรูเปน
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ของตนเอง (2) ขั้น I (Interaction) แบงกลุมนักเรียน นักเรียนนําองคความรูที่ตนเองสรุปอภิปราย
รวมกัน (3) ขั้น P (Participation) นักเรียนแตละกลุมนําองคความรูที่สรุปเปนผลงานกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียน (4) ขั้น P (Process of learning) ครูใหนักเรียนทําใบงานเปนรายบุคคลและครูเสนอแนะ
เพิ่มเติม (5) ขั้น A (Application) ครูแจกแบบฝกหัดใหนักเรียนทําเปนการบาน ขั้นสรุป (1) สรุป
ประเด็นตามสาระที่เรียน (2) ย้ําเตือนการทํางานกลุมและความมีวินัย ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 8 ชั่วโมง
3) เครื่องมือวัดและประเมินผล ที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ (1) แบบทดสอบสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยอุตสาหกรรมแร มี 2 แบบ คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ
(2) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยอุตสาหกรรมแร โดยใช
รูปแบบการสอนแบบซิปา จํานวน 1 ฉบับ (3) แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุมในการเรียน
สาระการเรียนรู หนวยอุตสาหกรรมแร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา จํานวน 1 ฉบับ (4) แบบ
ประเมินความมีวินัยในการเรียนสาระการเรียนรู หนวยอุตสาหกรรมแร โดยใชรูปแบบการสอนแบบ
ซิปปา จํานวน 1 ฉบับ

การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน
กลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมี
ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวบขอมูล ดังตอไปนี้ 1) ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน 
ทําความเขาใจกับครูและนักเรียนในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง 2) ทําการ
ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นโดยใชเวลา 20 นาที ในวันจันทรที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. ถึง 13.20 น. 3) ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
กําหนดไวโดยใชระยะเวลาทดลอง 6 คาบ และประเมินความมีวินัยและทักษะการทํางานกลุมกับ
นักเรียนระหวางวันที่ 17-28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 4) เมื่อดําเนินการทดลองแลวเสร็จตามที่กําหนด ก็
ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบดสอบกอนเรียน ในวันศุกรที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2552 เวลา 11.30 น. ถึง 11.50 น. โดยใชเวลา 20 นาที 5) วัดความพึงพอใจหลังจากทดสอบ
หลังเรียนแลว ในวันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 11.50 น. ถึง 12.00 น. โดยใชเวลา 10 นาที

การวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 1) นําคะแนนผลการเรียนรู คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 
ระหวางเรียน คือ คะแนนการทักษะทํางานกลุมและคะแนนความมีวินัย และหลังเรียน คือ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ
และไมผานเกณฑ ที่กําหนดไวดังนี้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม 
ความมีวินัย กําหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจกําหนดเกณฑไวระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.51) 2) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการเรียนรู คือ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน ระหวางเรียน คือ คะแนนการทักษะทํางานกลุมและคะแนนความมีวินัย
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และหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจแลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดย
ใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว 3) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง
ระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียน 4) เปรียบเทียบผลการเรียนรู
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและกอนเรียนโดยใชสถิติ t- test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปน
อิสระตอกัน 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการเรียนรูหนวยอุตสาหกรรมแร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา 
ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจมีดังนี้

1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มจํานวนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยผล
การเรียนรูอยูในระดับต่ํา ( X = 8.720 , S.D = 2.445) เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 36 คน 
คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับสูง ( X = 24.750 , S.D =  2.545) เมื่อทดสอบแลว
สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมใน
การเรียนสาระกลุมการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยอุตสาหกรรมแร ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง
( X = 36.830 , S.D = 1.183) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยอุตสาหกรรมแร ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 100 และ
ไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง ( X = 37.830 , S.D =2.324) เมื่อทดสอบแลว
นักเรียน มีวินัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ผานเกณฑระดับมากคาเฉลี่ย 3.51 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 94.44 และผูที่ไมผานเกณฑ 2 คน 
คิดเปนรอยละ 5.56 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.330 , S.D = 0.210) เมื่อ
ทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
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มีความพึงพอใจในการเรียนผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 94.44-100 อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ และ
อีก 16 ขออยูในระดับมาก เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยอุตสาหกรรมแร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปากอนและหลังเรียน พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน (D = 16.028 , SD = 2.580)
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