
ช่ือเร่ือง       การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยหลกั 5 E โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐาน                            
เพื่อพฒันาการคิดแกปั้ญหา วิชาเคมี 1   เร่ือง แบบจ าลองอะตอม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4         
โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม   

ผู้วจัิย         นายรัชยช์วนิท ์  ยะอนนัต ์
ปีทีว่จัิย       ปีการศึกษา 2560 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้                             
วชิาเคมีเพิ่มเติม เร่ือง แบบจ าลองอะตอม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5 E)                              
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน                    
การคิดแกปั้ญหาของนักเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม  เร่ือง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  (Inquiry Cycle หรือ 5  E) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม เร่ือง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5 E)  ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  4)  เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน เร่ือง แบบจ าลองอะตอม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้  (Inquiry Cycle หรือ  5 E)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4                    

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 15 ไดจ้าการสุ่มแบบเจาะจงของ 
โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เชียงราย เขต 36 ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ประกอบดว้ย 1)  แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม  วิชาเคมี
เพิ่มเติม เร่ือง แบบจ าลองอะตอม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 
5 E) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 10  แผน เวลา 20 ชัว่โมง  2)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของนกัเรียน  วิชาเคมีเพิ่มเติม  เร่ือง  แบบจ าลองอะตอม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Cycle หรือ  5 E)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 
ขอ้ 1 ฉบบั   3)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม  เร่ือง 
แบบจ าลองอะตอม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5 E) ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  แบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ 1 ฉบบั  4)  แบบวดัความพึง
พอใจของนกัเรียน      ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน  เร่ือง  แบบจ าลองอะตอม  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5 E) ชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 4 โดยประเมิน 4 ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือการเรียนการ
สอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน จ านวน 20 ขอ้    1 ฉบบั 

   การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบ                       
หลงัเรียน (One Group Pretest Posttest Design)    



 ข 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การหาค่าเฉล่ีย การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                       
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน จากคะแนนแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้สถิติ t-test (Dependent)และ                       
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ t-test (Dependent)  
                 ผลการวจัิย พบว่า 

ในการวิจยั  เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหลัก 5 E โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน                   
เพื่อพฒันาการคิดแกปั้ญหา วิชาเคมีเพิ่มเติม  เร่ือง แบบจ าลองอะตอม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนสามคัคี
วทิยาคม  สรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม  เร่ือง แบบจ าลองอะตอม โดยใชก้ระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5 E) ของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4                                     
มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.82/86.87  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80   ท่ีก าหนดไว ้
             2.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีเรียนด้วย  
แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาเคมีเพิ่มเติม เร่ือง แบบจ าลองอะตอม  โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5 E)  ของนกัเรียน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้                   
วิชาเคมีเพิ่มเติม  เร่ือง แบบจ าลองอะตอม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle 
หรือ 5 E) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  

4.  ความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    
เร่ือง แบบจ าลองอะตอมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle            
หรือ 5 E)   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

สรุปไดว้า่ การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยหลกั 5 E โดยใชส้ถานการณ์เป็นฐาน
เพื่อพฒันาการคิดแกปั้ญหา  วิชาเคมีเพิ่มเติม  เร่ือง  แบบจ าลองอะตอม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนสามคัคี
วทิยาคม ท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                       
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากน้ียงั พบว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ร่วมกนั ด้วยความตั้งใจ 
กระตือรือร้น เกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับครู                                
เกิดความสามคัคี มีความซ่ือสัตย ์มีความอดทน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 


