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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หา
ดชันปีระสทิธผิลของชดุกจิกรรมการเรยีนรูช้วีวิทยา 3) เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยา 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาและนักเรียนที่เรียนตามปกติ 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาชีววิทยาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน
รู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่อง
มือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำานวน 5 แผน โดยมีค่า
ความเหมาะสมเทา่กบั 4.57 (2) แผนการจัดการเรยีนรูป้ระกอบการใชช้ดุกิจกรรมการเรยีนรู ้ 
จำานวน 5 แผน โดยมีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.70 (3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา 
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เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 5 ชุด มีค่าความ
เหมาะสมเท่ากับ 4.68 (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุ
ศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ .60 ถึง1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .40 ถึง .73 ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉับเท่ากับ .89 และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีววิทยา มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง .77 และมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent Samples) และ t-test 
(Independent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.47/81.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดเีอน็เอ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 มค่ีาเทา่กบั 0.6766 หรอืคิดเปน็รอ้ยละ 67.66

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง 
พนัธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางดเีอน็เอ มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง 
พนัธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางดเีอน็เอ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนตาม
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. นกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่5 ทีเ่รยีนวชิาชวีวทิยา โดยใชช้ดุกจิกรรมดว้ยการเรยีน
รู้ชีววิทยา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยสรุป ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ชีววทิยา เรือ่ง พนัธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางดเีอน็เอ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีประสทิธิภาพเหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนได้
ดี ควรสนับสนุนครูให้นำามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้า
หมายของหลักสูตรต่อไป

คำาสำาคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้ ชีววิทยา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
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Abstract

The research entitles The Achievement of Biology Learning Approach was 
aimed to 1) investigate the efficiency of the learning activity packages in biology 
which meet the performance standard criterion 80/80, 2) investigate the index 
of the effectiveness of the learning activity packages in biology, 3) compare 
pre - learning and post - learning achievements of Mathayomsuksa 5 students  
using learning activity packages in biology, 4) compare learning achievements of 
Mathayomsuksa 5 students using the instructional activity package and traditional 
teaching approach and 5) investigate a satisfaction of Mathayomsuksa 5 students 
using learning activity packages in biology on genetics and DNA technology.  
The instruments used in this research were (1) 5 of conventional learning  
management plans with appropriate equal to 4.57, (2) 5 of learning  
management plans of learning activity packages with appropriate equal to 4.70, 
(3) 5 of learning management plans of learning activity packages in biology 
on genetics and DNA technology with appropriate equal to 4.68, (4) learning  
achievements evaluation form in biology on genetics and DNA technology  
which was consisted of 40 items with IOC values   ranging from 0.60 to 1.00,  
the discriminative per item ranging from .40 to .73 and the reliability was .89 
and (5) a satisfaction measurement form with IOC values   ranging from 0.60 to 
1.00, the discriminative per item ranging from .20 to .77 and reliability value of  
measurement forms were 0.90. The statistics used for data analysis were  
percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and t-test Independent.

The findings were as follows:

1. The learning activity packages in biology on genetics and DNA  
technology had an effectiveness of 82.47/81.45 which were higher than the 
expected 80/80 criteria.

2. An efficiency index of the learning activity packages in biology on  
genetics and DNA technology was 0.636, or 67.66 percent.

3. The average score of posttest of students who learned by using  
learning activity packages in biology on genetics and DNA technology were  
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higher than that the pretest with a statistically significant at the .01 level.

4. The learning achievement of students who learned by using learning 
activity packages in biology on genetics and DNA technology were higher than 
who learned by using traditional teaching approach with a statistically significant 
at the .01 level.

5. The students who learned by using learning activity packages in biology 
were satisfied in conclusion at the highest level.

In conclusion, the learning activity packages in biology on genetics and 
DNA technology was efficiency and effectively manner and able to provide better 
learning achievement. Teachers should be encouraged to be used in developing 
teaching the students to achieve the ultimate goals of the course.

Keywords: Lesson plans, biology, Mathayomsuksa 5 students, genetics and 
DNA technology

บทนำา

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่ง
ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิต
ประจำาวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอด
จนเทคโนโลย ีเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละผลผลติ
ตา่งๆ ทีม่นษุย์ไดใ้ชเ้พือ่อำานวยความสะดวก
ในชีวิตและการทำางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผล
ของความรู้วทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความ
คิดสรา้งสรรคแ์ละศาสตร์อืน่ๆ วทิยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด
เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วจิารณ ์มทีกัษะสำาคญัในการคน้คว้าหาความ
รู ้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งเปน็

ระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลาก
หลาย และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
วทิยาศาสตรเ์ปน็วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่
ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-
based society) ดังนั้นทุกคนจึงจำาเป็นต้อง
ไดรั้บการพฒันาใหรู้้วิทยาศาสตร์ เพือ่ทีจ่ะมี
ความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยี
ท่ีมนษุยส์รา้งสรรคข้ึ์น สามารถนำาความรูไ้ป
ใชอ้ยา่งมเีหตผุล สรา้งสรรค ์และมคีณุธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 92) (กรม
วิชาการ. 2546: 1) จากความสำาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว การ
จัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน จึงต้องมุ่ง
พัฒนาศักยภาพ ความสามารถของคนให้
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ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีีนั่บวนัจะมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติให้เจริญ
ก้าวหนา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแหง่
ชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ.2552-2559) รวมทัง้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบั
ที ่11 พ.ศ.2555–2559 ทีมุ่ง่หวงัจะพฒันา
คณุภาพคนไทยทุกกลุม่วยัให้มคีวามพร้อมทัง้
กาย ใจ สตปิญัญา มีจติสำานึก วฒันธรรมทีด่ี
งามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย มีโอกาส
และสามารถเรยีนรูต้ลอดชวีติ มภีมูคิุม้กนัตอ่
การเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เชื่อมโยงกับบทบาทและอำานาจหน้าที่ของ
กระทรวงศกึษาธกิารมาเป็นกรอบแนวคดิใน
การดำาเนินการโดยมีเป้าหมายสำาคัญคือ มุ่ง
ใหค้นไทยไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมีคุณภาพ 
เปน็คนด ีคนเกง่ มีความสุข มีภมิูคุ้มกนั รูเ้ท่า
ทันในเวทีโลก (สถาบนัการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี. 2554: 11) และสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 โดยกำาหนดเปน็จดุหมาย
และสมรรถนะสำาคัญของผูเ้รียน ประการหนึง่
คือ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากผลการ
ทดสอบ O-NET ซึ่งพบว่ามีผลการทดสอบ

อยู่ในเกณฑ์ต่ำา ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน ใช้เทคนิคการสอนที่
เหมาะสมและการใช้สื่อเป็นส่วนประกอบ
ที่สำาคัญ ที่จะทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามสาระและมาตรฐานในการเรียนรู้กลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใช้
สือ่ เนือ่งจากสือ่เปน็เครือ่งมอืของการเรยีนรู ้
ทำาหนา้ทีถ่า่ยทอดความรู ้ความเขา้ใจ ความ
รู้สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สร้าง
สถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้น
ใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพทางการคดิ ไดแ้ก ่
การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน สื่อการ
เรียนในยุคปัจจุบันมีอิทธิพลสูงต่อการกระ
ตุน้ให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
(กรมวชิาการ. 2546: 6) จากการศึกษางาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มข้ึนเช่น งาน
วิจัยของ นพคุณ แดงบุญ (2552: 4–61) 
ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียน
รู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พบว่าผล
สมัฤทธ์ิทางการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ และรัชชานนท์ เทพอาจ (2552: 
3–95) ได้ศึกษา เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรยีนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนมัธยมศึกษาปี
ที4่ ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชช้ดุกจิกรรมพัฒนา
สมรรถนะทางวทิยาศาสตร ์พบวา่ ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เป็นต้น 
เพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลสำาเร็จ
สัมฤทธิ์ผล

ดงัน้ันผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจสร้างชดุ
กจิกรรมการเรยีนรูช้วีวทิยา เรือ่งพนัธศุาสตร์
และเทคโนโลยทีาง ดเีอน็เอ ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่5 เพือ่พฒันาความ สามารถและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีน ซึง่ผูว้จิยัเชือ่วา่ถา้
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรู้
ชวีวทิยา เรือ่งพันธุศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทาง 
ดเีอน็เอ จะชว่ยใหนั้กเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
5 เกดิการเรยีนรู ้และชว่ยพฒันาความรูค้วาม
สามารถทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนไดด้ขีึน้

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุด
กจิกรรมการเรียนรู้ชวีวทิยา เร่ือง พันธศุาสตร์
และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุด
กจิกรรมการเรียนรู้ชวีวทิยา เร่ือง พันธศุาสตร์
และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาชีววิทยา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุ
ศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา
และนักเรียนที่เรียนตามปกติ

5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชา
ชีววิทยา โดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้
ชีววิทยา

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุ
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางดเีอน็เอ หลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน

2. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชช้ดุกจิกรรม
การเรยีนรูชี้ววิทยามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปท่ีี 5 โรงเรยีนรอ้ยเอด็วทิยาลยั 
อำาเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 2 ปี
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การศกึษา 2556 จำานวน 2 หอ้งเรยีน จำานวน
นักเรียนรวมทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
จากนัน้ ทำาการสุม่อยา่งงา่ยเพือ่แบง่เปน็กลุม่
ทดลอง จำานวน 38 คน คือนักเรียนชั้น ม.
5/14 และกลุ่มควบคุม จำานวน 44 คน คือ
นักเรียนชั้น ม. 5/12 

1. การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1 การหาค่าความยากของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

1.2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำาถาม ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ IOC

1.3 การหาคา่คณุภาพของแบบทดสอบ

1.4 การหาค่าอำานาจจำาแนกของแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.5 หาคา่ความเชือ่มัน่แบบทดสอบ
ทั้งฉบับของความพึงพอใจ

2. สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูล 
ได้แก่

2.1 ค่าร้อยละ

2.2 ค่าเฉลี่ย

2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การหาค่าประสิทธิภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้

3.1 ค่าร้อยละ 

3.2 ค่าเฉลี่ย 

3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.4 สูตรที่ใช้คำานวณประสิทธิภาพ
ของแผนการเรียนรู้

4. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการเรียนรู้

5. การหาค่าอำานาจจำาแนก 

6. การหาค่าความเชื่อมั่น

7. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
t-test dependent

ผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา 
เรือ่ง พนัธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 
82.47/81.45 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ ์80/80 
ที่ตั้งไว้

2. ดัชนปีระสทิธผิลของของชดุกจิกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 มีค่าเท่ากับ 0.6766 แสดงว่า ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 67.66

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา 
เรือ่ง พนัธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา 
เรือ่ง พันธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางดเีอน็เอ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนตามปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรยีนวชิาชวีวทิยา โดยใช้ชุดกจิกรรมด้วยการ
เรียนรู้ชีววิทยา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำานวน 3 ด้าน 
เรยีงตามลำาดบัคา่เฉลีย่ คอื ดา้นบทบาทของ
ผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านสื่อการ
เรียนรู้ และด้านสาระการเรียนรู้ และอยู่ใน
ระดับมาก จำานวน 2 ด้าน เรียงตามลำาดับ
ค่าเฉลี่ย คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
และด้านบทบาทครูผู้สอน 

อภิปรายผล

จากการวจิยัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาชวีวทิยา เรือ่ง พนัธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทางดเีอน็เอ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
5 โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการสอน
แบบปกติ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา 
เรือ่ง พันธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางดเีอน็เอ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
82.47/81.45 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ ์80/80 
ที่ตั้งไว้ สืบเน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชวีวทิยาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ไดผ้า่นขัน้ตอนการ

สร้างอย่างเป็นระบบและวิธีการที่เหมาะสม
โดยเริม่ตัง้แตก่ารศกึษาหลกัสตูร แนวคดิ หลกั
การ ทฤษฎ ีรวมท้ังเอกสารตำาราและงานวิจยั
ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ดำาเนนิการพฒันาชดุกจิกรรม
การเรยีนรู ้และนำาเสนอผูท้รงคณุวฒุ ิตลอด
จนผูเ้ช่ียวชาญประเมนิปรบัปรงุแกไ้ข จงึทำาให้
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูมี้ประสิทธภิาพ ส่งผล
ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนสูงขึน้ 
เหมาะสมทีจ่ะนำาไปใชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
นพดล ถาวร (2550: 51-54) ไดท้ำาการวจิยั
เรือ่งการพฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร ์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องความหลากชนิดของเฟิร์นในอุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วงชั้นท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์รือ่งความหลากชนดิ
ของเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.20/82.22 สูงกว่า
เกณฑท์ีก่ำาหนดไว้และสอดคลอ้งกบั ศภุานนั  
เอกธีรธรรม (2552: 131-140) ได้ทำาการ
วจิยัเรือ่งการพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่ง
บรรยากาศ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุด
กจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งบรรยากาศ กลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่พัฒนาขึ้นจำานวน 7 ชุด มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 86.34/80.44 

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
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5 มีค่าเท่ากับ 0.6766 แสดงว่า ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 67.66 
แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิวิทยา ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทำาให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่ม
ขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มีฉัตร  
ศรีเที่ยง (2552: 5 – 88) ได้ศึกษาการ
พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
แบบสืบหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อเรื่อง
อาหารและสารเสพตดิ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 59.09 และสอดคล้องกับ 
อำาไพ แกน่คา้งพล ู(2555: 75-82) ไดศ้กึษา
คน้ควา้การพฒันาชดุกจิกรรมดว้ยการเรยีนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ของชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม 
(E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.7500 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 75.00

3. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชช้ดุกจิกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 แสดงวา่ชดุกจิกรรมการเรยีน
รู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูขึน้กวา่กอ่น
เรยีน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มีฉัตร  
ศรีเที่ยง (2552: 5 – 88) ได้ศึกษาการ
พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อ
เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรเ์ปน็สือ่เรือ่งอาหารและสารเสพ
ติดนักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ อำาไพ แก่น
ค้างพลู (2555: 75 - 82) ได้ศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชา
ชีววิทยาเร่ืองการสืบพันธ์ุของพืชดอกและ
การเจริญเติบโตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

4. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชช้ดุกจิกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยทีางดเีอน็เอ มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้
เหน็วา่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา ส่งผลให้
นกัเรยีนเรยีนรูไ้ดด้ ีและมผีลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนตามแผนการสอน
ปกติ ซึ่งสืบเนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ โดยมีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ทำาให้เกิดการ
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เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
วรกิต วัดเข้าหลาม (2540: 2) ได้ให้นิยาม 
ชุดการสอน คือ ชุดสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมา
อย่างมีระบบมีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัว
เอง โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาประสบการณ์ท่ีสามารถนำามาใช้
ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 
91) ได้สรุปถึงชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม
การเรยีนรูไ้วว้า่ เปน็นวตักรรมทางการศกึษา 
โดยใชส่ื้อการสอนต้ังแต่สองชนดิขึน้ไปรว่มกนั 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามที่ต้องการสื่อ
ที่ใช้ร่วมกันจะช่วยเสริมประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และยงัชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความ
มั่นใจในการเรียนรู้

5. นักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา โดย
ใชช้ดุกจิกรรมดว้ยการเรยีนรูช้วีวทิยา มคีวาม
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุ จำานวน 3 ดา้น เรยีงตามลำาดบัคา่เฉลีย่ 
คือ ด้านบทบาทของผูเ้รียน ซึง่มคีา่เฉล่ียเทา่
กันกับด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านสาระการ
เรียนรู้ และอยู่ในระดับมาก จำานวน 2 ด้าน 
เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการวัดผล
และประเมินผล และด้านบทบาทครูผู้สอน 
แสดงใหเ้หน็ว่าชดุกจิกรรมการเรยีนรูช้วีวทิยา 
ทำาให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
การเรียนการสอน สอดคล้องกับ นพดล  
ถาวร (2550: 51-54) ได้ทำาการวิจยัเรือ่งการ

พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ความหลากชนดิของเฟิรน์ในอทุยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้น
ที ่4 พบวา่นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละดา้นเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์
อยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ อำาไพ  
แก่นค้างพลู (2555: 75 - 82) ได้ศึกษา
คน้ควา้การพฒันาชดุกิจกรรมดว้ยการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูข้องชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่5 พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชช้ดุกจิกรรม
ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชา
ชวีวทิยาเรือ่งการสบืพนัธุข์องพชืดอกและการ
เจริญเติบโตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
ความพงึพอใจตอ่บทบาทของครใูนการสอน 
และมีความสนุกที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา สามารถ
นำาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาอ่ืนๆ ได้โดยสามารถปรบัเปล่ียน ส่ือ
การเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลตามความ
เหมาะสม เช่น จัดทำาสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 
และการวัดผลประเมินผลที่ครูผู้สอนจัดทำา
เพิ่มเติม เป็นต้น

1.2 ครูผู้สอนควรนำารูปแบบการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้รวม
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ทั้งนำาแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับ
เนื้อหาวิชาและระดับชั้นอื่นๆ โดยการปรับ
ระยะเวลาทีใ่ชห้รอืยดืหยุน่ตามความเหมาะ
สมกับสภาพของโรงเรียนและห้องเรียน

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรพัฒนารูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนด้วยที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่ม

สาระการเรยีนรูเ้รือ่งอืน่ๆ และระดบัชัน้อืน่ๆ 

2.2 ควรมกีารพฒันาการจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีเ่รยีนโดยใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรู้
ทีส่ง่เสรมิดา้นอืน่ๆ นอกเหนอืจากผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน เชน่ การคดิสงัเคราะห ์การคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา 
เป็นต้น
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