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บทคดัย่อ
บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย และ 2) 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย กลุ่มตวัอย่าง คือนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยกีารประมง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืองโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 2) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.35±0.54) แสดง
ใหเ้ห็นวา่ ชุดกิจกรรมสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและไดรั้บความพึงพอใจในการสร้างชุดกิจกรรม เร่ือง โครงสร้างของเซลลแ์บคทีเรียไดต้ามจุดประสงค์

บทน า
การจดัการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสามารถช่วยให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความพึง
พอใจต่อการเรียน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล นักศึกษาได้เ รียนรู้ตาม
ความสามารถ ความสนใจ เปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ไม่
เกิดความเบ่ือหน่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเอง การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นการสอนท่ีช่วยให้นกัศึกษาเกิดประสบการณ์เรียนรู้และคน้พบความรู้
ด้วยตนเองมีความเข้าใจถ่องแท้และจดจ าการเรียนรู้ได้ดี เ ป็นไปตามทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร์ นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้
ท่ีแทจ้ริงมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยมีอาจารยค์อยให้ค  าแนะน าส่งผลให้
นกัศึกษามีก าลงัใจท่ีจะเรียนรู้ (Suvarnaphaet & Satiman, 2015)

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงน าการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และความพึงพอใจของผูเ้รียนในรายวิชา
จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง โดยชุดกิจกรรมแต่ละชุดจะประกอบไปดว้ย ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม และแบบฝึกหัด ซ่ึงถูกพัฒนามาจากแนวคิดทางการเรียนรู้
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

วธีิด าเนินการวจิยั

1. ชุดกิจกรรมโครงสร้างของเซลลแ์บคทีเรีย จ  านวน 3 ชุด ประกอบไปดว้ย ใบความรู้ 
ใบกิจกรรม และแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ืองโครงสร้างของเซลลแ์บคทีเรีย ไดแ้ก่

4.1.1 ชนิดและองคป์ระกอบของเซลลแ์บคทีเรีย
4.1.2 หนา้ท่ีและความส าคญัขององคป์ระกอบของเซลลแ์บคทีเรีย
4.1.3 ความแตกต่างของผนงัเซลลแ์บคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมโครงสร้างของเซลล์
แบคทีเรีย แบบปรนยั จ  านวน 20 ขอ้ ในการทดสอบก่อนและหลงัเรียนใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกนั
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อชุดกิจกรรม
การวเิคราะห์ข้อมูล
1. ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้แบบใชชุ้ดกิจกรรมโครงสร้างของเซลลแ์บคทีเรีย โดยใชส้ถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Student’s t-test
2. ใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ น ามาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑข์อง (อุดมลกัษณ์, 2564)

ผลการวจิยั
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาจุลชีววทิยาทางเทคโนโลยปีระมง

การวดัผลก่อนเรียนดว้ยขอ้สอบ 20 ขอ้ (20 คะแนน) เร่ือง โครงสร้าง
ของเซลลแ์บคทีเรีย พบว่าผูเ้รียนไดค้ะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
50 ไดค้ะแนนต ่าสุด 5 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.16 คิดเป็นร้อยละ 40 
ขณะท่ีผลการทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดขอ้สอบเดียวกนั (20 คะแนน) พบว่า
ผูเ้รียนได้คะแนนสูงสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 คะแนนต ่าสุด 10 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.00 คิดเป็นร้อยละ 80
ตารางที ่1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบใชชุ้ดกิจกรรมโครงสร้างของเซลลแ์บคทีเรีย

การทดสอบ คะแนนเต็ม Mean S.D. t p-value
ก่อนเรียน 20 7.16 1.61 22.084 0.000
หลงัเรียน 20 16.00 1.80

2. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้

จากการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ในรายวิชาจุล
ชีววิทยาทางเทคโนโลยีประมง พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนในดา้นต่างๆ ดา้นกระบวนการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก (X= 
4.26 ±0.53) พบว่าชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียนและบรรยากาศหอ้งเรียนเป็นกนัเอง ไม่เครียด เรียนสนุก  ดา้น
ส่ือ/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก (X= 4.32±0.53) พบว่าใบกิจกรรม
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใบกิจกรรมช่วยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดม้ากข้ึน 
ชุดกิจกรรมท าให้การเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน ดา้นการประเมินผลพบว่ามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก (X = 4.43±0.54) และดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ พบว่ามี
ความพึงพอใจในระดบัมากเช่นกนั (X = 4.37±0.58) 
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