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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูหนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมหิธรวิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (Cippa) ในดานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู หนวยการเคลื่อนที่
แบบหมุน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมหิธรวิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร กอนและหลังเรียน โดยใชรูปแบบการสอนแบบ ซิปปา (Cippa) ในดาน
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5โรงเรียนมหิธรวิทยา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 2552 จํานวน 31 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552 จํานวน 16 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมหิธรวิทยา ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดย
ใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (Cippa) จํานวน 6 แผน คือ แผนที่ 1 เรื่องโมเมนตความเฉื่อย แผนที่ 2
เรื่อง การทดลองหาคาโมเมนตความเฉื่อย แผนที่ 3 เร่ือง การคํานวณเกี่ยวกับโมเมนตความเฉื่อย แผนที่ 4
เร่ือง พลังงานจลนของการหมุน แผนที่ 5 เร่ือง การคํานวณหาพลังงานจลนของการหมุน แผนที่ 6 เร่ือง
โมเมนตัมเชิงมุม 2) นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย ในที่นี้ คือ การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน
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แบบซิปปา (Cippa) ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ คือ ขั้นนํา ครูทบทวนความรูเดิม โดยการถาม
ตอบกับนักเรียน ขั้นสอน (1) ขั้น C ครูแจกใบความรู ใหนักเรียนศึกษาแลวสรุปองคความรูเปนของ
ตนเอง (2) ขั้น I นักเรียนแบงกลุม นําองคความรูของตนเองสรุปอภิปรายรวมกันแลวสรุปเปนของกลุม
(3) ขั้น P นักเรียน แตละกลุมนําองคความรูที่สรุปเปนผลงาน ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้น ครูเสนอแนะ
เพิ่มเติม แลวแตละกลุมสรุปองคความรูเปนของกลุม (4) ขั้น P นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรม แลว
นําเสนอกิจกรรมหนาชั้นเรียนครูเสนอแนะเพิ่มเติม (5) ขั้น A ครูแจกแบบฝกหัดใหทําเปนการบาน 
ขั้นสรุป (1) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน (2) ครูย้ําเตือนการทํางานกลุมและความมีวินัย
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 9 ชั่วโมง 3) เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ (1) แบบทดสอบ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน ขั้นตอนในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน แบบปรนัยชนิดตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย 
จํานวน 2 ขอ (2) แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุมในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (Cippa) จํานวน 1 ฉบับ (3) แบบ
ประเมินความมีวินัยในการเรียนกลุมในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหนวยการเคลื่อนที่
แบบหมุนโดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (Cippa) จํานวน 1 ฉบับ (4) แบบวัดความพึงพอใจใน
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยใชรูปแบบการสอน
แบบซิปปา(Cippa) จํานวน 1 ฉบับ

การวิจัยในชั้นเรียนในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน
กลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางวันที่ 10-18 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมี
ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวบขอมูล ดังตอไปนี้ (1) ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน 
ทําความเขาใจกับครูและนักเรียนในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง (2) ทําการทดสอบ
กอนเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นโดยใชเวลา 20 นาที ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552
เวลา 13.00 น.-13.20 น. (3) ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวโดยใชระยะเวลา 
ทดลอง 9 ชั่วโมง และประเมินความมีวินัยและทักษะการทํางานกลุมกับนักเรียนระหวางวันที่ 10-18 
กันยายน พ.ศ. 2552 (4) เมื่อดําเนินการทดลองแลวเสร็จตามที่กําหนด ก็ทําการทดสอบหลังเรียน ดวย
แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 16.30 น.-17.30 น.
โดยใชเวลา 60 นาที (5) วัดความพึงพอใจหลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ในวันศุกรที่ 18 กันยายน 
พ.ศ. 2552 เวลา 17.30 น.-17.40 น.โดยใชเวลา 10 นาที

การวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ (1) นําผลการเรียนรูคะแนนกอนเรียนคือ คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คะแนนระหวางเรียน คือ คะแนนการทํางานกลุม และคะแนนความมีวินัยในการเรียน 
คะแนนหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนความพึงพอใจในการเรียน มา
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แจกแจงความถี่ และหาคารอยละ ของนักเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ คือ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการทํางานกลุม และคะแนนความมีวินัยในการเรียน กําหนด
ผานเกณฑ 60% ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจในการเรียนใชเกณฑระดับมากคาเฉลี่ย
3.51 ขึ้นไป (2) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการเรียนรูกอนเรียน คือ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางเรียน คือ คะแนนการทักษะทํางานกลุมและคะแนนความมีวินัย และ
หลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจแลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชสถิติ 
t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว (3) หาความแตกตางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับกอน
เรียนโดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (4) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชสถิติ t-test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมหิธรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบ
การสอนแบบซิปปา (Cippa)

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน ไมผานเกณฑ
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับตํ่า ( X = 5.56 ,
S.D = 2.45 ) เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียน
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 43.75 ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 56.25 โดยนักเรียน
มีผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 18.19 , S.D = 3.27) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม  พบวานักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมใน
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน ผานเกณฑรอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีทักษะการ
ทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X = 52.56 , S.D = 3.92) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม
สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัยในการเรียน พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 16 คน คิดเปน
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รอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีวินัยในการเรียนอยูในระดับสูง ( X = 52.94 , S.D = 
4.19) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีวินัยในการเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน ผานเกณฑ ระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.51) จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.54 , S.D = 0.32) เมื่อทดสอบแลว
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน ผานเกณฑรอยละ 100 อยูในระดับมากที่สุด 
12 ขอ และอีก 6 ขอ อยูในระดับมาก เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทุกขอ

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเคลื่อนที่แบบหมุน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมหิธรวิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (Cippa) ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน (D = 12.63 , SD = 3.65)
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