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การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 เรื่ อง พันธุกรรม
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสวีวทิ ยา ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ องพันธุ กรรม กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ*

The Comparison of Learning Achievement of Mathayom 5 Students in Heredity of the
Science between Science Learning Packages and Traditional Method
เบญจวรรณ ทองขาว**
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ องพันธุกรรม ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรี ยนระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนกับหลัง
เรี ยนของนักเรี ยนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 4) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ องพันธุ กรรม กับกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการเรี ยนรู้แบบปกติ
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพัน ธุ ก รรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กับ
81.20/81.50 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80
2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองไม่
แตกต่างกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนของนักเรี ยนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) คะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้ ดว้ ยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ องพันธุกรรม สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องตามสมมติฐานจึงอาจกล่าวได้วา่ ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
เรื่ อง พันธุ กรรม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
* บทความนี้ เรี ยบเรี ยงจาก การค้นคว้าอิสระ เรื่ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
พันธุ กรรม วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
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** นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หมายเหตุ : คาสาคัญ (Key Words) ได้แก่ (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน) (ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ )

Abstract
The purposes of this study were to: (1) Study the efficiency of science activity series in
heredity have the efficiency of the specified criteria of 80/80 (2) Compare the pre-learning
achievement between experimental group and control group (3) Compare the pre-learning and the
post-learning achievement between experimental group and control group (4) Compare the postlearning achievement of learning between using science activity series in experimental group and
traditional method in control group.
The results of the research revealed that :
(1) The efficiency of science activity series in heredity have the learning efficiency of
81.20/81.50 higher than the specified criteria of 80/80
(2) The pre-learning achievement between experimental group and control group were
not different.
(3) The post-learning achievement of learning by using science activity series in
experimental group was higher than traditional method in control group There was statistically
significant difference at .05 level.
(4) The post-learning achievement of learning by using science activity series in
experimental group was higher than traditional method in control group. There was a statistically
significant difference at .05 level. So the science activity series in heredity can develop efficiently
the learning achievement of Mathayom 5 students.
Keyword : (Learning Achievement) (Learning Packages)
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บทนา
ในปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เจริ ญก้าวหน้าและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิ จการเมือง และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นแต่ละประเทศจึงพยายามปรับปรุ ง
คุ ณภาพของพลเมื องให้มีความรู ้ เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรั บการพัฒนาและ
เสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การส่ งเสริ มงานวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการถึงบริ การทางการศึกษา และการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องอย่าง
ตลอดชีวติ ซึ่ งรัฐบาลได้กาหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ. 2559)
ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่ มีเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้
สอดคล้องกับการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งที่อยูร่ อบตัว มีการนาไปใช้ประโยชน์ใน
หลายๆ ด้าน อีกทั้งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดารงชี วิตของผูเ้ รี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่
ผูเ้ รี ยนมักมองไม่เห็ นความสาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ (ชี ววิทยา) เพราะมองว่ามีเนื้ อหาสาระที่น่า
เบื่อ เข้าใจยาก ต้องท่องจาเยอะจึงทาให้เกิดปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งที่บางครั้งวิชาชี ววิทยาไม่
จาเป็ นต้องท่องจาในตาราทั้งหมด อาจใช้รูปแบบการแยกเป็ นหมวดหมู่ เรี ยงลาดับจากส่ วนใหญ่ไป
ส่ วนย่อย จาแนกเป็ นลาดับขั้นตอน วิธีน้ ี ทาให้เข้าใจเนื้ อหาและรายละเอียดวิชาได้ดีกว่าการท่องที
ละตัว ส่ งผลให้การเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
ชุ ดกิ จกรรม เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ งที่ครู นามาเสริ มสร้ างคุ ณภาพของการ
สอนและสามารถนามาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสู ตรได้เป็ นอย่างดี เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดการกิจกรรมเป็ นสื่ อประสมที่ได้จากระบบการผลิตและนาสื่ อ
การสอนที่สอดคล้องกับวิชา หัวเรื่ อง และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2539 : 121)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
พันธุ กรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อนาไปใช้ในการฝึ กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะแสวงหาความรู ้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาชี ววิทยา เรื่ อง พันธุ กรรม ที่มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 เรื่ อง พันธุ กรรม ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสวีวทิ ยา ก่อนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 เรื่ อง พันธุ กรรม ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสวีวิทยา ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 เรื่ อง พันธุ กรรม ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสวีวทิ ยา หลังจากที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 เรื่ อง พันธุ กรรม มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 4 เรื่ อง พันธุ กรรม ก่อนเรี ยนไม่แตกต่างกัน
3. นัก เรี ย นที่ ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อ ง
พันธุ กรรม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 เรื่ อง พันธุ กรรม สู งกว่า
ก่อนเรี ยน
4. นัก เรี ย นที่ ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ เรื่ อง
พันธุ กรรม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 เรื่ อง พันธุกรรม สู งกว่าการ
จัดการเรี ยนรู้แบบปกติ
ขอบเขตของการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2560 โรงเรี ยนสวีวทิ ยา จังหวัดชุมพร จานวน 5 ห้อง จานวน 155 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
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1) กลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนสวีวทิ ยา จังหวัดชุมพร ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่มจานวน 2 ห้องเรี ยน (59 คน) จากนั้น
จึงสุ่ มอย่างง่ายมา 1 ห้อง เพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง ส่ วนอีกห้องเป็ นกลุ่มควบคุม
2) กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร โดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
และการสุ่ มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก จานวน 42 คน จากประชากร จานวน 155 คน
2. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ดาเนินการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยผูว้ จิ ยั ทาการสอนด้วยตนเอง เป็ นเวลา 4
สัปดาห์ จานวน 10 ชัว่ โมง
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ
3.1.1 วิธีการจัดการเรี ยนรู้ จาแนกได้เป็ น 2 วิธี
1) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม
2) การจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 เรื่ อง พันธุกรรม
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
1. วิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ความหมายของวิทยาศาสตร์ มยุรา ก่อบุญ (2544, 6) ได้ให้ความหมายวิทยาศาสตร์ไว้
ว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู ้ที่ได้จากการสังเกตหรื อได้จากการใช้ประสาทสัมผัสต่อสิ่ งที่พบใน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แล้วจัดเป็ นระเบียบแบบแผน ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
จากความหมายของวิทยาศาสตร์ ที่ กล่ าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า วิทยาศาสตร์ มีค วามหมาย
ครอบคลุม 3 นัย คือกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และตัว
ความรู ้ ท างวิทยาศาสตร์ จากการสั ง เกต การใช้ประสาทสั มผัส ต่อสิ่ งที่ พ บในปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติ แล้วจัดเป็ นระเบียบแบบแผนเพื่อให้ได้มาซึ่ งองค์ความรู ้ที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
หลักการสอนวิทยาศาสตร์ ภพ เลาหไพบูลย์ (2540, 63) ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
สอนวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า วิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่ศึกษาเรื่ องราวหรื อการค้นพบปรากฏการณ์ ของสิ่ ง
ต่างๆ ในธรรมชาติ ประกอบด้วยเนื้อหาหรื อตัวความรู ้วทิ ยาศาสตร์ และกระบวนการแสวงหาความรู ้
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ทางวิท ยาศาสตร์ น้ ัน เกิ ดจากประสบการณ์ โดยการใช้ป ระสาทสัม ผัส แล้วใช้ก ระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ เ ข้า ค้น คว้า เพื่ อ ให้ไ ด้ค าตอบหรื อ ตัว ความรู้ อ อกมา ซึ่ งประกอบด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
จากหลัก การสอนวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก การศึ ก ษาดั ง กล่ า วสรุ ปได้ ว่ า การสอน
วิทยาศาสตร์ ควรจัดการเรี ยนการสอนให้ใกล้เคียงกับสภาพจริ ง ปลูกฝังคุณลักษณะอัน พึงประสงค์
ที่ดีงาม เห็นความสาคัญของสิ่ งต่างๆ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการวางแผนการสอน ค้นคว้าหาความรู ้
ด้ ว ยตนเอง สอนจากปั ญ หาใกล้ ต ัว เด็ ก ไปสู่ สิ่ งที่ ไ กลออกไป แล้ ว สอนเพื่ อ ปู พ้ื น ฐานทาง
ประชาธิปไตย ให้มีในตัวผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิตนให้เป็ นพลเมืองดีของชาติ
2. ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ความหมายของชุดกิจกรรม ธงชัย ต้นทัพไทย (2548) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็ นสื่ อหรื อ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบกับการจัดการเรี ยนรู ้หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาสมรรถนะทางด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยให้บรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของชุดกิจกรรม
ที่ได้กาหนดไว้เป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดทักษะการเรี ยนรู้สรุ ปเป็ นความรู้ของตนเอง
จากการศึกษาความหมายในข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ ชุ ดกิจกรรม หมายถึง สื่ อหรื อนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีครู เป็ นผูค้ อยชี้ แนะ โดยมีจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ วิธีการในการทากิจกรรม และการประเมินผลที่ชดั เจน โดยมุ่งหวัง เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ได้อย่างเป็ นระบบ และพัฒนาทักษะปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์ ได้มากขึ้น
3. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ (2542, 4) ได้ระบุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นไว้ใ นหนัง สื อ ประมวลศัพ ท์ท างการศึ ก ษาว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น หมายถึ ง
ความสาเร็ จหรื อความสามารถในการกระทาใด ๆ ที่ตอ้ งอาศัยทักษะหรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งอาศัยความ
รอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึ ง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ความเข้าใจจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ น
การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยนที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาวิชานั้นๆ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง สุ ณัชชา เดชสุ ภา (2558: บทคัดย่อ) ได้พฒั นาชุ ดการสอนกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง หน่ ว ยของสิ่ ง มี ชี วิ ต ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรี ยนสวีวทิ ยา จังหวัดชุมพร จานวน 5 ห้อง จานวน 155 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่ มตัวอย่างเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ ม
(Cluster Random Sampling) จานวน 2 ห้องเรี ยน (59 คน) จากนั้นจึงสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) มา 1 ห้อง เพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง ส่ วนอีกห้องเป็ นกลุ่มควบคุม
- กลุ่มทดลอง ได้ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 5/6 โรงเรี ยนสวีวิทยา จานวน 30 คน ใช้การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
- กลุ่มควบคุม ได้ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 5/7 โรงเรี ยนสวีวิทยาจานวน 29 คน ใช้การ
จัดการเรี ยนรู้แบบปกติ
2) กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนสวีวิทยา
จังหวัดชุมพร มา 1 ห้องเรี ยนได้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 จานวน 42 คนโดยการสุ่ มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการหาคุณภาพแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน
ประชากร
ประชากรที่ใช้การหาคุ ณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสวีวทิ ยา จังหวัดชุมพร ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
รวมทั้งสิ้ น 285 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การหาคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้มาจากการสุ่ มอย่าง
ง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากโดยใช้หน่วยชั้นเรี ยน ได้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4 จานวน 40 คน
เครื่องมือในการวิจัย
1. แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง พัน ธุ ก รรม ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างละ
6 แผน
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2. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 โครโมโซมและลักษณะทางพันธุ กรรม ชุดที่ 2 การแบ่งเซลล์ และชุ ดที่ 3
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 เรื่ อง พันธุ กรรม
จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
การดาเนินการทดลอง
1. หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรมโดยดาเนินการ
ทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนสวีวิทยา ที่ไม่ใช่
กลุ่ มตัวอย่างสาหรั บ เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ และยังไม่ เคยเรี ยนเนื้ อหา เรื่ อง พันธุ กรรม มาก่ อน
จานวน 42 คน เพื่อทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ งมีข้ นั ตอนดาเนิ นการ 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1) การทดลองครั้งที่ 1 ทดลองใช้แบบรายบุคคล (one by one testing) ทาการทดลองใช้
กับกลุ่มนักเรี ยน จานวน 3 คน ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับปานกลาง จานวน 2 คน และ
ระดับอ่อน จานวน 1 คน จากนั้นนาผลคะแนนที่ได้จากการอธิ บายความเข้าใจระหว่างเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรี ยน มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ 80/80 และนาผลการ
สังเกตกิ จกรรมระหว่างการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนมาทาการปรับปรุ งชุ ดกิ จกรรม โดยได้ค่า E1/E2 =
78.00/78.33
2) การทดลองครั้งที่ 2 การทดลองใช้แบบกลุ่มย่อย (small group testing) ทดลองใช้ชุด
กิจกรรมกับกลุ่มนักเรี ยน จานวน 9 คน ที่มีระดับสติปัญญา เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบข้อบกพร่ องในด้านต่างๆ จากนั้นนาผลคะแนนที่ได้จากการอธิ บายความเข้าใจระหว่าง
เรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ 80/80 และนา
ผลการสังเกตกิจกรรมระหว่างการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมาทาการปรับปรุ งชุดกิจกรรม โดยได้ค่า E1/E2
= 82.00/82.23
3) การทดลองครั้งที่ 3 การทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field testing) เป็ นการทดลองใช้
ชุดกิจกรรมกับกลุ่มนักเรี ยน จานวน 30 คน ที่มีระดับสติปัญญา เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 10 คน
เพื่ อตรวจสอบข้อบกพร่ องในด้า นต่ า งๆ จากนั้นนาผลคะแนนที่ ไ ด้จากการอธิ บ ายความเข้า ใจ
ระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ 80/80
และนาผลการสังเกตกิจกรรมระหว่างการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมาทาการปรับปรุ งชุ ดกิจกรรม โดยได้
ค่า E1/E2 = 81.20/81.50
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2. ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 ชุดเดียวกันก่อนเรี ยน
3. ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 4 ชุดเดียวกันหลังผ่านการจัดการเรี ยนรู ้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบค่า E1/E2 ที่ได้จากชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม กับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้ t-test Independent
3. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนและหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุกรรม โดยใช้ t-test Dependent
4. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ระหว่างการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม กับแบบปกติ โดยใช้ t-test
Independent
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็นว่ารู ปแบบ
มีความเหมาะสมและสอดคล้องในระดับมากที่สุด และนาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ไปหา
ประสิ ท ธิ ภ าพก่ อ นน าไปใช้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง พบว่า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
พันธุกรรม มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.20/81.50 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
เรื่ อง พันธุ กรรม สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องตามสมมติฐาน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่
2.1 คะแนนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 ก่ อนเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2.2 คะแนนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 หลังเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่ มที่ ใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม สู ง กว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.3 คะแนนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 หลังเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 คะแนนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 หลังเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม สู งกว่าคะแนนหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้ านการหาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรม
สาหรับการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม วิชา
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่ งการหาการหาประสิ ทธิ ภาพขั้นที่ 1
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างแบบรายบุคคล จานวน 3 คน มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.00/78.33 ขั้นที่ 2
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มย่อย จานวน 9 คน มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.00/82.23และขั้นที่
3 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างแบบภาคสนาม จานวน 30 คน มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.20/81.50 นัน่
คือประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
ที่วางไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นผ่า น
การตรวจสอบคุณภาพและให้ขอ้ เสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้วนามาปรับปรุ งตามคาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะจากนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มทดลองหาประสิ ทธิ ภาพ และกิ จกรรมที่ใ ห้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือ
ปฏิ บตั ิ ที่จดั ไว้ในชุ ดกิ จกรรม มีการเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด การสื บค้นด้วยตนเอง
และสามารถท างานร่ ว มกับ ผู อ้ ื ่น ได้ จึง ส่ ง ผลให้ชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
พันธุกรรม มีประสิ ทธิ ภาพที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพลภัทร
พองโนนสู ง (2550, หน้า 51) ได้พฒั นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง วัสดุและสมบัติของ
วัสดุ ชั้นประถามศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่าชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง วัสดุ และ
สมบัติของวัสดุ มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 86.21/85.72 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2. ด้ านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
จากผลการเปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิช าวิท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน 4 เรื่ อ ง
พันธุ กรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างวิธีการเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ กบั วิธี การเรี ย นแบบปกติ พบว่าระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ยนที่เรี ย น
ด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิทยาศาสตร์ สูง กว่า นักเรี ยนที่เรี ย นด้วยวิธี แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับ เนรมิต โสภาพ (2551, หน้า 108-109) ได้ศึกษาการพัฒนา
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ชุ ด กิ จ กรรมกลุ ่ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ เรื ่ อ ง ดิ น และธาตุอ าหารหลัก ของพืช สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ชุ ดกิ จกรรมมีประสิ ทธิ ภาพ 87.42/84.17 เป็ นไปตามเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ .01 การที่ค ะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของกลุ่ม ทดลองที่เ รี ย นโดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ สู งกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนแบบปกติ เนื่ องจาก
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ ก รรม ที่ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ นมานั้นมีก าร
พัฒนาอย่า งเป็ นระบบ ได้มีก ารดาเนิ นการวิเคราะห์หลัก สู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์
โรงเรี ย นสวีว ิท ยา และนาเนื้ อ หาสู ่ ก ารออกแบบเครื่ อ งมือ วิจ ยั ได้แ ก่ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิท ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ ก รรม แผนการจัดการเรี ย นรู ้ และแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน โดยเครื่ องมือในการวิจยั ได้มีการตรวจสอบคุ ณภาพและข้อเสนอแนะต่างๆ จากอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาและผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบทุก ขั้นตอน ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ทาการพัฒ นาบทเรี ย นและปรับปรุ ง
แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะ โดยแต่ล ะขั้น ตอนของการหาประสิ ท ธิ ภ าพ ผู ว้ ิจ ยั ได้ท าการแก้ไ ข
ปรับ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งก่อ นที ่จ ะน าไปทดลองขั้น ต่อ ไป จึง ท าให้ไ ด้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิท ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ ก รรม ที่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่า กับ 81.20/81.50 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน 4
กลุ่ม ทดลองที่เรี ย นโดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ ก รรม มีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุ มที่เรี ยนด้วยวิธีแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐ านที ่ต้ งั ไว้ เพราะการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นโดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิหาคาตอบด้วยตนเองจากข้อมูล
และกิ จกรรมที่จดั ไว้ให้เป็ นชุ ดๆ สะดวกต่อการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับที่ ดารงศักดิ์ มีวรรณ์ (2552)
และ กู๊ด (Good. 1973 : 306) ได้กล่าวถึ งประโยชน์ของชุ ดกิ จกรรมไว้ว่า ชุ ดกิ จกรรมนั้นมีการ
นาเสนอเนื้ อหาในลักษณะที่เป็ นสื่ อผสม ซึ่ งสามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยน
การสอนมากยิ่งขึ้น กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์
และโครงสร้ า งทางปั ญญาที่มีอยู่เดิ ม โดยมีค รู เป็ นผูส้ นับ สนุ นและอานวยความสะดวกในการ
เรี ยนรู้
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ข้ อเสนอแนะ
1. ก่ อนนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุ กรรม ไปใช้ในการเรี ยนการสอน
ครู ผสู ้ อนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนและทดลองทากิจกรรมของชุ ดกิจกรรมก่อน เพื่อทาความเข้าใจ
และเตรี ยมความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรี ยน และสื่ อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
2. ควรศึกษาผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนด้วยชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ กบั ตัวแปร
อื่นๆ เช่น ทักษะปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการทางานกลุ่ม เป็ นต้น
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