
ชื่อเร่ือง    การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ร่วมกับวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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 สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
ปีที่ศึกษา 2560  

 
 

บทคัดย่อ 
           
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่อง          
ดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ร่วมกับ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 36 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตจ านวน 6 ชุด  
หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม น าไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบเด่ียว (1 : 1) 
จ านวน 3 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ได้ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 62.78/61.67 แบบกลุ่ม 
(1 : 10) ไม่ซ้ ากับนักเรียนท่ีทดลองแบบเด่ียว จ านวน 9 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ได้ประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 72.22/71.11 ภาคสนาม (1: 100) ทดลองกับนักเรียนจ านวน 30 คน ท่ีไม่เคยเรียน
เนื้อหานี้มาก่อน และท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองได้ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.83/81.50  2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต จ านวน 12 แผน ใช้เวลาสอน 20 ช่ัวโมง คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียความเหมาะสม 4.5)  3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.76 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.87 
ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.77  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ร่วมกับวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบค่าที (t-test Dependent) 



 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ    
82.73 /82.29  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้   
ชุดกิจกรรมเรื่องดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีความ      พึง
พอใจต่อการเรียนระดับมาก  (X = 4.32, S.D. = 1.10) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจใน แต่
ละรายการพบว่า ทุกๆ รายการอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือ และการให้
ค าแนะน าอย่างดียิ่งจากคณะวิทยากรจากชมรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อมูลต่างๆ 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณว่าท่ี ร.ต.ดร. ประสิทธิ์  รัตนสุภา ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   นางสุยิน  รัตนสุภา ข้าราชการบ านาญวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีพัทลุง  นางไปรมา  พรหมมาศ นางสาวจุไรรัตน์  รัตติโชติ
ขอขอบพระคุณ คุณครูโสภาพรรณ  ชะอุ่ม ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยม
วัดธาตุทอง ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง ในการให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก 
ในการเผยแพร่ผลงาน 

ขอขอบคุณ นายสุรินทร์  เนียมสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา  
นางสาวสุกัญญา  ขอรัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา นายสานนท์  คนซื่อ หัวหน้ากลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเพื่อนครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ณ ท่ีนี้ ท่ีคอยช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจ ช่วยให้การศึกษา
ค้นคว้าฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุทีป  บุญสิน คุณแม่ณัชนพพร  บุญสิน น้องชาย ท่ีคอยให้การ
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดา
และบูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมส่ังสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด เป็น
ก าลังใจส าคัญท่ีท าให้การศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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