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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
หนวยเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร กอนและหลังเรียน โดยใชรูปแบบ
การสอนซิปปาโมเดล ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชากรและกลุมตัวอยาง 1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมพล
วิทยาสรรค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 207 คน 2) กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 41 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

การออกแบบการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองใชกับนักเรียน
กลุมเดียว โดยมีการประเมินกอนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 ประเภท 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรู หนวยเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ โดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล (Cippa
Model) จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู คือ แผนที่ 1 เรื่อง ถานหินและหินน้ํามัน แผนที่ 2 เรื่อง 
ปโตรเลียม แผนที่ 3 เรื่อง พอลิเมอร และแผนที่ 4 เรื่อง ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช
ผลิตภัณฑจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ 2) นวัตกรรมที่ใชประกอบการเรียนการสอน หนวยเชื้อเพลิง
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ซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ คือ วิธีการสอนโดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล 3) เครื่องมือวัด
และประเมินผล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
แบบประเมินความมีวินัย และแบบวัดความพึงพอใจ

การวิเคราะหขอมูล 1) นําคะแนนผลการเรียนรู คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน คะแนน
ระหวางเรียน คือ คะแนนทักษะการทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนหลังเรียน คือ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนความพึงพอใจ มาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละของนักเรียน
ที่ผานเกณฑ และไมผานเกณฑ ที่กําหนดไว ดังนี้ คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทักษะ
การทํางานกลุม และคะแนนความมีวินัย กําหนดเกณฑการผานไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม สวน
คะแนนความพึงพอใจกําหนดเกณฑการผานระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.51) 2) หาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลการเรียนรู คือ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน คะแนนระหวางเรียน คือ
คะแนนการทักษะทํางานกลุม คะแนนความมีวินัย และคะแนนหลังเรียน คือ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และคะแนนความพึงพอใจ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว
3) หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลตางระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชสถิติ t- test ในกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยเชื้อเพลิงซากดึกดํา

บรรพและผลิตภัณฑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี

1.1 กรณีกอนเรียนนักเรียน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 14.63 ไมผานเกณฑ 35 คน คิดเปนรอยละ 85.37 อยูในระดับต่ํา ( X =15.73 , S.D = 1.566)
เมื่อทดสอบแลวต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนนักเรียนผาน
เกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ อยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 22.59 , S.D = 1.048) เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

1.2 ดานทักษะกระบวนการทํางานกลุม พบวา การทํางานกลุมในการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ ผานเกณฑรอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 87.80 และมีผูที่ไมผานเกณฑ 5 คน คิดเปนรอยละ 12.20 
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โดยนักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง ( X = 29.341 , S.D = 3.298) เมื่อทดสอบ
แลว สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 ดานความมีวินัย พบวา นักเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม จํานวน
31 คน คิดเปนรอยละ 76.61 และผูที่ไมผานเกณฑ 10 คน คิดเปนรอยละ 24.39 โดยนักเรียนมีวินัย
ในการเรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 29.024 , S.D = 2.444) เมื่อทดสอบแลว สูงกวาเกณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.4 ดานความพึงพอใจในการเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียน มีความพึงพอใจ
ผานเกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 100 และไมมีผูที่ไมผานเกณฑ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 3.822 , S.D = 0.4213) เมื่อทดสอบแลวสูงกวา
เกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน เร่ืองเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ อยูในระดับความพึงพอใจผานเกณฑ
อยูในชวงรอยละ 51.22-97.56 อยูในระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 17 ขอ และมีความพึงพอใจไม
ผานเกณฑรอยละ 41.46 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ เมื่อทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจ
สูงกวาเกณฑ 11 ขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจสูงกวาเกณฑ 6 ขอ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่ํากวาเกณฑ 1 ขออยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หนวยเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ชุมพลวิทยาสรรค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร โดยใชรูปแบบการสอนซิปปาโมเดล กอนและ
หลังเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดอยางชัดเจน (D = 3.822 , SD =  0.421)htt

p:/
/dr

-th
on

gs
oo

k.c
om

/




