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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาผลการเรียนรูหนวยงานและพลังงาน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตําบลดม อําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ในดานผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ความมีวินัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความ
พึงพอใจ (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู  หนวยงานและพลังงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร กอนและ
หลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ในดานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตําบลดม อําเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 69 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 39 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดกิจกรรม
ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) จํานวน 3 แผน คือ แผนที่ 1 เรื่องแรงและงาน แผนที่ 2 เรื่อง
พลังงาน แผนที่ 3 เรื่อง กฎการอนุรักษพลังงานกล 2) นวัตกรรมที่ใชในการวิจัย ในที่นี้ คือ การจัด
การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) ซึ่งมีชุดกิจกรรม 3 ชุด คือ (1) 
เรื่อง แรงและงาน ประกอบดวย ปกหนา คําชี้แจง กิจกรรมขั้นตอนการสอน แบบเฉลย เอกสารอางอิง
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ปกหลัง (2) เร่ือง พลังงาน ประกอบดวย ปกหนา คําชี้แจง กิจกรรมขั้นตอนการสอน แบบเฉลย เอกสาร
อางอิง ปกหลัง (3) เรื่อง กฎการอนุรักษพลังงานกล ประกอบดวย ปกหนา คําชี้แจง กิจกรรม ขั้นตอน
การสอน แบบเฉลย เอกสารอางอิง ปกหลัง 3) เครื่องมือวัดและประเมินผลที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ (1)
แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหนวยงานและพลังงาน ขั้นตอนในการสรางแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยงานและพลังงาน แบบปรนัยชนิดตัวเลือก จํานวน 25 ขอ และแบบอัตนัย
จํานวน 2 ขอ (2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน โดยใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) จํานวน
1 ฉบับ (3) แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน
โดยใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) จํานวน 1 ฉบับ (4) แบบประเมินกระบวนการ
ทํางานกลุมในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน โดยใชชุดกิจกรรม
ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) จํานวน 1 ฉบับ (5) แบบประเมินความมีวินัยในการเรียนกลุม
ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน โดยใชชุดกิจกรรมในการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู (5E) จํานวน 1 ฉบับ

การวิจัยในชั้นเรียนในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน
กลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางวันที่ 2-16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวบขอมูล ดังตอไปนี้ 1) ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทํา
ความเขาใจกับครูและนักเรียนในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง 2) ทําการทดสอบ
กอนเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นโดยใชเวลา 40 นาที ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
เวลา 14.00 น. - 14.40 น. 3) ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวโดยใชระยะเวลา 
ทดลอง 6 ชั่วโมง ประเมินทักษะการทํางานกลุม และประเมินความมีวินัยและกับนักเรียนระหวางวันที่
2-16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 4) เมื่อดําเนินการทดลองแลวเสร็จตามที่กําหนด ก็ทําการทดสอบหลังเรียน
ดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 14.00 น. -
14.40 น.โดยใชเวลา 40 นาที 5) ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วัดความพึงพอใจ หลัง
จากทดสอบหลังเรียนแลว ในวันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา3  14.40 น. - 15.50 น.โดยใชเวลา
10 นาที

การวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 1)นําผลการเรียนรูคะแนนกอนเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน คะแนนระหวางเรียนคือ คะแนนการทํางานกลุมและคะแนนความมีวินัยในการเรียน คะแนน
หลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคะแนน
ความพึงพอใจในการเรียน มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑและไมผาน
เกณฑที่กําหนดไวดังนี้ คือ คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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คะแนนการทํางานกลุม และคะแนนความมีวินัยในการเรียน กําหนดผานเกณฑ 60 % ของคะแนนเต็ม
สวนคะแนนความพึงพอใจในการเรียนใชเกณฑระดับมากคาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 2) หาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการเรียนรู คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางเรียน
คือ คะแนนการทักษะทํางานกลุมและคะแนนความมีวินัย และหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคะแนนความพึงพอใจแลวเปรียบเทียบกับเกณฑ
โดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว 3) หาความแตกตางคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียน คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสถิติ t-test
ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู หนวยงานและพลังงาน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดย
ใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E)

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียนนักเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน ไมผานเกณฑรอยละ
60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับต่ํา ( X = 12.36 , S.D = 2.42) เมื่อ
ทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนพบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 ไม
ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 อยูในระดับปานกลาง ( X = 27.36,
S.D = 2.37) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  พบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร กลุมในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน ผานเกณฑ
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมี
วินัยในการเรียนอยูในระดับสูง ( X = 25.64 , S.D = 1.66) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมใน
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมอยู
ในระดับสูง ( X = 29.28 , S.D = 0.69) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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1.4 ดานความมีวินัยในการเรียน พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน พลังงาน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน
39 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ โดยนักเรียนมีวินัยในการเรียนอยูในระดับสูง
( X = 29.59 , S.D = 0.64) เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

1.5 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยงานและพลังงาน ผานเกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.51) จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ  โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.38 , S.D = 0.56) เมื่อทดสอบแลวสูงกวา
เกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียน ผานเกณฑรอยละ 100 อยูในระดับมากที่สุด 3 ขอ และอีก 15 ขอ อยูในระดับมาก เมื่อ
ทดสอบแลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยงานและพลังงาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตําบลดม
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน (D = 15 , SD = 2.79)
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