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บทคดัย่อ 
 

   การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกบักิจกรรมท านาย-สงัเกต-อธิบาย และเทคนิคการสร้างผงัมโนทศัน์เร่ืองโครงสร้างและ
หนา้ที่ของพชืดอก กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 25 คน ไดม้าจากการสุ่ม 
แบบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองห้างพิทยา จงัหวดักาฬสินธุ์ จากการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (ค่าเฉล่ีย 28.76, SD 4.25) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉล่ีย 12.04, SD 
2.94) อยา่งมีนัยส าคญัที่ระดับ .01 (t36.05, df24) และจากการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มอ่อน ตามคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนนั้น พบวา่ นักเรียนกลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบั .01 โดยนักเรียนทั้งสามกลุ่มมีความกา้วหน้าของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 43.13, 41.50 และ 39.64 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ นักเรียนมีทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” (78.62%) ผ่านเกณฑ์คะแนนเป้าหมายที่
ก  าหนดไวท้ี่ร้อยละ 70 และนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกิจกรรมท านาย-สังเกต-อธิบาย และเทคนิคการสร้างผงัมโนทศัน์โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.53, SD 0.51) ทั้ งน้ีการใช้กิจกรรมท านาย-สังเกต-อธิบาย 
สามารถเร้าความสนใจของนักเรียน และกระตุน้ให้เกิดค  าถามเพื่อส ารวจหาค าตอบ และสร้างองค์
ความรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการใชเ้ทคนิคการสร้างผงั
มโนทศัน์จะท าใหน้กัเรียนไดจ้ดัระเบียบความรู้ มีความคิดรวบยอด และเขา้ใจเน้ือหาวชิามากยิง่ขึ้น  
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Abstract 
 

This study was aimed to investigate students’ learning achievemnt, integrated science 
process skills and satisfied by using inquiry method incorporated with predict-observe-explain 
(POE) learning activities and conceptual construction on plant form and function.  The samples 
were 25 Mattayomsuksa 5/1 students, Cluster random sampling in the first semester of 2017 at 
Nonghangpitaya School, Kalasin. The dependent sample t-test analysis indicated that the students 
obtained the post-achievement score (mean 28.76, SD 4.25) significantly higher than the pre-
achievement score (mean 12.04, SD 2.94) at significant level of .01 (t36.05, df24). The students 
were categorized as high, middle and low-achieving students according to their pretest score. The 
percentage of learning achievment progression for each of high, middle, and low-achieving 
students was 43.13, 41.50 and 39.64 respectively. In addition, the students achieved the total 
integrated science process skills in the “Good”  level (78.62%) passing the specified criterion of 
70% and the students were highly satisfied ( mean 4.53, SD 0.51) by using inquiry method 
incorporated with predict-observe-explain learning activities and conceptual construction. The 
instructor observation revealed that POE activities effectively engaged students in the scienctific 
inquiry process and conceptual construction can organizing knowledge and concept of subject.  
 

 


