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เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การลําเลียงสาร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชสื่อประสม

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย ทองสุข ภูมิวงศ

พรธยา  จันทรบุญ
จันทรศรี  วสุวัช
นิตยา  สมหวัง

ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูเรื่องการลําเลียงสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชสื่อประสม ในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทํางานกลุม ความมีวินัย และความพึงพอใจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการลําเลียงสาร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โดยใชสื่อประสมในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย
1. การสอนเรื่องการลําเลียงสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชสื่อประสม จะทําให

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม
ความมีวินัยและความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดไว

2. การสอนเรื่องการลําเลียงสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชสื่อประสม จะ
ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 มีผลการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง 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 การลําเลียงสาร จํานวน 2 ชั่วโมง สื่อที่ใชในการจัด

การเรียนการสอน ไดแก ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรมกลุม แบบฝกหัด
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสนเลือด จํานวน 1 ชั่วโมง สื่อที่ใชในการจัดการเรียน

การสอน ไดแก ใบความรู ใบงาน เกม แบบฝกหัด
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สวนประกอบของเลือด จํานวน 2 ชั่วโมง สื่อที่ใชใน

การจัดการเรียนการสอน ไดแก ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรมกลุม แบบฝกปฏิบัติ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หมูเลือดและการใหเลือด จํานวน 1 ชั่วโมง สื่อที่ใช

ในการจัดการเรียนการสอน ไดแก ใบความรู ใบงาน เกม แบบฝกทักษะ แบบฝกหัด
3.2 นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย
นวัตกรรมที่ใชประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การลําเลียงสาร คือวิธีการสอนแบบ

สื่อประสม ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นนํา : ครูทบทวนความรูเดิม โดยการถามตอบกับนักเรียน  
ขั้นสอน  
(1) นักเรียนแตละกลุมศึกษาเอกสารแนะแนวทางหรือใบความรู แลวตัวแทนกลุม

นําเสนอหนาชั้นเรียน 
(2) นักเรียนเลนเกมเพื่อเพิ่มความเขาใจในบทเรียนและผอนคลาย
(3) นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมแลวนําเสนอหนาชั้นเรียน
(4) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียน 
ขั้นสรุป 1. สรุปประเด็นตามสาระที่เรียน 2. ย้ําเตือนสิ่งที่ตองเอาใจใสเปนพิเศษ (การ

ทํางานกลุม และความมีวินัย)
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3.3 เครื่องมือประเมินผล
3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการลําเลียงสาร มี

2 แบบ คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ
3.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัย
3.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ

3.4 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและ
นักเรียนในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 การทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการลําเลียงสารมี 2 แบบ คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และ
แบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ ในวันจันทรที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 08.30 น. - 09.20.

3.4.3 ดําเนินการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชสื่อประสม เรื่อง การลําเลียงสาร 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 08.40 น.-09.30  น.

3.4.5 หลังทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวทําการวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ตอการสอนโดยใชสื่อประสม เรื่อง การลําเลียงสารที่ผูศึกษาสรางขึ้น จํานวน 14 ขอ

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควา และวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การลําเลียงสาร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ป
การศึกษา 2552 โดยใชสื่อประสม ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ไมผานเกณฑ 31 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับต่ํา ( X = 11.548 , 
S.D = 1.178) เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียน
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พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 28 คน คิดเปนรอยละ 90.32 ไมผานเกณฑ 3 คน
คิดเปนรอยละ 9.68 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 19.56 , S.D = 2.826) เมื่อทดสอบแลว
สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การลําเลียงสาร ผานเกณฑ 31 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่
ไมผานเกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X = 34.097 , S.D = 0.908) เมื่อทดสอบแลว
นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การ
ลําเลียงสาร ผานเกณฑ 31 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียน มีวินัยอยูใน
ระดับสูง ( X = 34.645 , S.D =1.330) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีวินัยสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา มีความพึงพอใจ ผานเกณฑ 31 คน คิดเปน
รอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.444 ,
S.D = 0.2140) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน เรื่อง การ
ลําเลียงสาร อยูในระดับความพึงพอใจผานเกณฑอยูในชวงรอยละ 83.87 - 100 อยูในระดับมากที่สุด
จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 1.1) เนื้อหาเขาใจงาย ขอ 2.1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลา
ขอ 2.2) ผูสอนเปนกันเองกับนักเรียน ขอ 3.2) สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา และขอ 3.3)
สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ( X =  4.54, 4.58, 4.55, 4.52, 4.52 , S.D = 0.505, 0.501, 0.505,
0.508, 0.508 ตามลําดับ) และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมาก จํานวน 9 ขอ คือ 
ขอ 1.2) เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา ขอ 1.3) เนื้อหานาสนใจ ขอ 2.3) นักเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ขอ 3.1) สื่อการเรียนการสอนแปลกใหมทันสมัย ขอ 4.1) ครูใชวิธีการ
ประเมินผลการเรียนที่เหมาะสม ขอ 4.2) นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน ขอ 4.3) ครูใชหลักเกณฑใน
การประเมินผลที่มีความเปนธรรม ขอ 5.2) นักเรียนสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานทางการเรียนวิชา
อื่นได และขอ 5.1) นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X = 4.35, 4.42, 4.48, 4.45, 
4.26, 4.35, 4.29, 4.48, 4.42 , S.D  =  0.486,  0.501,  0.508,  0.505,  0.729,  0.755,  0.643,  0.508,  
0.672 ตามลําดับ )  เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑทั้ง 14 ขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนเรียนโดยใช t-test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ
ตอกัน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยางเห็นไดชัด (D = 7.697 , SD = 2.811)
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