
เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยของเหลวและแกส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร โดยใชรูปแบบการเรียนรู 5E

ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคม)ี 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
ผูวิจัย เพ็ญนภา  สืบเทพ

วรรณา  สตาทอง
ปการศึกษา 2552
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรูหนวยของเหลวและแกส กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน
ขนาดมอญพิทยาคม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ 5 E ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู
หนวยของเหลวและแกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร กอนและหลังเรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ 5 E ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย :
1. การสอนหนวยของเหลวและแกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบ

การเรียนรูแบบ 5 E จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 มีผลการ
เรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม ความมีวินัยและความพอใจผานเกณฑ
ที่กําหนดไว

2. การสอนหนวยของเหลวและแกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบ
การเรียนรูแบบ 5 E จะทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 มีผลการ
เรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย:
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนขนาดมอญ
พิทยาคม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 120 คน

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร จํานวนนักเรียน 42 คน ไดมาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง

2. การออกแบบการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมเดียว โดยมีการประเมินกอนเรียนระหวางเรียนและหลังเรียน 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีดังตอไปนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5/1 หนวยของเหลวและแกส จํานวน 4 แผน คือ แผนที่ 1 เร่ือง ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
แผนที่ 2 เร่ือง สมบัติของแกส แผนที่ 3 เร่ือง ปริมาตร ความดันและอุณหภูมิของแกสและแผนที่ 4 เร่ือง
กฎของบอยล

3.2 นวัตกรรมที่ใชประกอบการเรียนการสอน หนวยของเหลวและแกส คือ วิธีการสอน
แบบ 5E ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ

ขั้นนํา : ทบทวนความรูเดิม โดยการถามตอบนักเรียน
ขั้นสอน : 
1) ขั้นการสรางความสนใจ (Engagement) ครูจัดถามคําถามหรือตั้งปญหา ทั้งจาก

ความรูเดิมที่นักเรียนเคยเรียนรูมาและถามคําถามจากภาพประกอบเนื้อหาที่ครูเตรียมไว โดยจะใชเทคนิค
การตั้งปญหาใหนักเรียนคิดเชื่อมโยงจากคําตอบ

2) ขั้นการสํารวจคนหา (Exploration) ครูแจกใบกิจกรรม ใบความรู เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่จะเรียน โดยใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาแลวใหนักเรียนแตละกลุมสรุปผลการศึกษาในลักษณะ
ออกแบบการตั้งปญหาเปนแผนผังความคิด

3) ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป (Explanation) ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทน
นําเสนองานหนาชั้นเรียน

4) ขั้นขยายความรู (Elaboration) ครูบรรยายเพิ่มเติมและแจกแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ
แบบฝกปฏิบัติใหนักเรียนทําเพิ่ม

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) ครูใหนักเรียนแตละกลุมสรุปเนื้อหาเปนแผนผังความคิด
ลงในใบงาน พรอมสงตัวแทนนําเสนองานและทําแบบฝกหัด
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ขั้นสรุป : ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความในสิ่งที่เรียนรูจากการทํากิจกรรมทั้งหมด
และครูย้ําเตือนการทํางานกลุม ความมีวินัยในการเรียน

3.3 เครื่องมือวัดผลที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีดังตอไปนี้
3.3.1 แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยของเหลวและแกส

มี 2 แบบ คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ
3.3.2 แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุมในการเรียนรายวิชาเคมี หนวยของ

เหลวและแกส โดยใชรูปแบบการสอนแบบ 5E จํานวน 1 ฉบับ
3.3.3 แบบประเมินความมีวินัยในการเรียนรายวิชาเคมี หนวยของเหลวและแกส

โดยใชรูปแบบการสอนแบบ 5E 1 ฉบับ
3.3.4 แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเคมี หนวยของเหลวและแกส 

โดยใชรูปแบบการสอนแบบ 5E จํานวน 1 ฉบับ
3.4 การทดลองและเก็บรวบรวบขอมูล      

3.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจกับครูและนักเรียน
ในโรงเรียนแจงวัตถุประสงคกับนักเรียนกลุมทดลอง

3.4.2 ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นโดยใช
เวลา 30 นาที ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.20 น. ถึง 12.00 น. 

3.4.3 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวโดยใชระยะเวลา 
ทดลอง 4 คาบ และประเมินความมีวินัยและทักษะการทํางานกลุมกับนักเรียนระหวางวันที่ 18-27
สิงหาคม พ.ศ. 2552

3.4.4 เมื่อดําเนินการทดลองแลวเสร็จตามที่กําหนด ก็ทําการทดสอบหลังเรียน
ดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบดสอบกอนเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.40 น. ถึง
09.30  น.

3.4.5 วัดความพึงพอใจหลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ในวันที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 เวลา 08.40 น. ถึง 09.30 น. โดยใชเวลา 10 นาที

3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 หาคารอยละโดยนําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน คะแนนทักษะ

การทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และความพึงพอใจมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของนักเรียน
ที่ผานเกณฑ และไมผานเกณฑ ที่กําหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวนคะแนนความพึงพอใจ
ใชเกณฑคาเฉลี่ยระดับมาก (3.51)
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3.5.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนนทักษะการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และความพึงพอใจแลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดย
ใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว

3.5.3 หาความแตกตางของคูคะแนนรวมของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5.4 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test ในกรณี

กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน

สรุปผลวิจัย
จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูหนวยของเหลวและแกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อําเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนแบบ 5E    

1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีกอนเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไมผานเกณฑ 42 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับต่ํา ( X = 10.52 , S.D = 1.65)
เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียน พบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ 37 คน คิดเปนรอยละ 88.10ไมผานเกณฑ 5 คน คิดเปนรอยละ 
11.90 โดยผลการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ( X = 15.90 , S.D = 1.56) เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมใน
การเรียนวิชาเคมี หนวยของเหลวและแกส ผานเกณฑ 42 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผาน
เกณฑ โดยทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับสูง ( X = 33.07 , S.D = 3.49) เมื่อทดสอบแลวนักเรียน
มีทักษะการทํางานกลุม สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนมีวินัยในการเรียนวิชาเคมี หนวยของเหลวและ
แกส ผานเกณฑ 37 คน คิดเปนรอยละ 88.10 และมีผูที่ไมผานเกณฑ 5 คน คิดเปนรอยละ 11.94 โดย
ภาพรวมนักเรียนมีวินัยอยูในระดับสูง ( X = 34.38 , S.D = 5.32) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีวินัย สูง
กวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเคมี หนวย
ของเหลวและแกส โดยใชรูปแบบการสอนแบบ 5E ผานเกณฑ 36 คน คิดเปนรอยละ 85.81 และมีผู
ที่ไมผานเกณฑ 6 คน คิดเปนรอยละ 14.04 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยูในระดับสูง
( X = 4.13 , S.D = 0.62) เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจ สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนผานเกณฑอยูใน
ชวงรอยละ 73.81 ถึง 95.24 อยูในระดับ มากที่สุด 1 ขอ อยูในระดับมาก 17 ขอ เมื่อทดสอบแลว นักเรียน
มีความพึงพอใจ สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกขอ

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู หนวยของเหลวและแกส กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนขนาดมอญ
พิทยาคม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนแบบ 5E ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน (D = 5.38 , SD = 0.30)
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