
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active 
Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
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บทคัดย่อ 
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ
การจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning)  เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 3)ศึกษา
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตาม
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) 
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  และ4)ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม. 4/3 จ านวน 42 คนที่ศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยท าการ
สอนและใช้ในการเลือกเพื่อความเหมาะสมในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัด
กิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 20 ชุดกิจกรรม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว
30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น



(Active Learning) จ านวน 20 แผน รวม 54 โมง (โดยไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ) 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 
ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active 
Learning) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจก่อน
และหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) จ านวน 10 ข้อ 4.1) แบบสอบถามความ
พึงพอใจก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ด้านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จ านวน 18 ข้อ 4.2)  แบบสอบถามความพึงพอใจก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 
รหัสวิชาว 30221 ด้านคุณภาพสื่อการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความยากง่าย   ค่าอ านาจ
จ าแนก ค่าความเช่ือมั่น  KR 20  ค่าความเช่ือมั่นของครอนบาค และการทดสอบค่าที        (t - test) 
สรุปผลการศึกษา 

1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/87.50 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว
30221 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และหลังจากที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 33.52  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
52.50  คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18.98  ความก้าวหน้าของการเรียนคิดเป็นร้อยละ 31.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม และเมื่อน าคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 มีค่าเท่ากับ 0.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่า
พอใจคือ 0.50 ที่ก าหนดไว้แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 มีประสิทธิผลช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ตามรูปแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกระตือรือร้น(Active Learning) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน และด้านคุณภาพ
ของส่ือการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 
 
 


