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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใช
กระดานอินเทอรแอคทีฟ 2) ศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกระดานอินเทอรแอคทีฟ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

4 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกระดานอินเทอรแอคทีฟ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกระดานอินเทอรแอคทีฟท่ีมีคาความเช่ือม่ัน 0.75 และ แบบ
วัดเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกระดานอินเทอรแอคทีฟท่ีมีคาความเช่ือม่ัน 0.87 สถิติท่ี
ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบสองกลุมสัมพันธกัน 
คํานวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป........................       ...........................................



 จ

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเ ร่ือง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกระดานอินเทอร
แอคทีฟหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  2.  เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกระดานอินเทอรแอคทีฟอยูใน
ระดับดี 
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ABSTRACT 
 
 

The Purposes of this research were 1) to study science learning achievement on Earth 
change process of mathayom suksa 4 students taught through inquiry approach with Interactive 
Whiteboard.  2) to study the attitudes toward science learning on Earth change process of mathayom  
suksa 4 students taught through inquiry approach with Interactive whiteboard.  The subjects of 
this study were 40 mathayom suksa 4 students of Sankamphaeng School, Sankamphaeng district, 
Chiengmai province during the second semester of the academic year 2010.  Instruments 
consisted of lesson plans on Earth change process of mathayom suksa 4 students taught through 
inquiry approach with Interactive whiteboard, science learning achievement test on Earth change 
process with the reliability of 0.75 and the attitudes test toward science learning on Earth change 
process of mathayom suksa 4 students taught through inquiry approach with Interactive 
whiteboard with the reliability of 0.87.  Statistics used in data analysis included means, standard 
deviation and paired t-test by computer.  
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Research finding were as follows:   
1.  Post-test scores of science learning achievement on Earth change process of mathayom 

suksa 4 students taught through inquiry approach with Interactive whiteboard were significantly 
higher than those of pre-test at .01 level.                              ................................ 
  2.  The attitudes toward science learning on Earth change processof mathayom suksa 4 
students taught through inquiry approach with Interactive whiteboard was at high level. 


