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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน 

และหลังเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประชากร  คือ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จ านวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน

เรียน และหลังเรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน และค่า t-test ผลการศึกษา พบว่า คะแนน

สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนสอบหลังเรียน

ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิต และการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจใช้ข้อมูลหลากหลาย และประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการเจต
คติผู้เรียนทุกคน ควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มี
ความสงสัย เกิดค าถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว  มีความมุ่งมั่น และมีความสุขที่จะ
ศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล น าไปสู่ค าตอบของค าถาม สามารถ
ตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารค าถาม ค าตอบข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการ
เรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย ที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก สาเหตุ
ส าคัญที่งานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่า ส่วนใหญ่มาจากระบบการศึกษาที่ยังไม่เอ้ือให้เด็กทดลอง 
สืบค้น หาค าตอบด้วยตัวเอง แต่มักจะใช้วิธีให้เด็กเรียนรู้ข้อเท็จจริงจากกิจกรรมส าเร็จรูป  จนท าให้
เด็กไม่ต้องคิดอะไรเพ่ิมเติมโดยเฉพาะการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้การ
ทดลอง สืบค้น ส ารวจหลักฐาน และใช้หลักเหตุผลมาสรุป เพ่ือให้ได้ค าตอบด้วยตัวเอง จากผลการจัด
อันดับขีดความสามารถในการแข่ งขันด้านการศึกษาโดย IMD (International Institue for 
Mangement Development)  เมื่อปี 2554 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 
ประเทศทั่วโลก จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 เมื่อปี 2550 ขณะที่ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA 
(Programme for International Student Assessment หรือ  PISA เป็นโครงการประเมินผล
การศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ด าเนินการโดย Organisation for Economic Co-operation and 
Development หรือ OECD) ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังด้อยวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนรู้ โดยค่าเฉลี่ย
คะแนนในปี 2552 อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 65 ประเทศ และมีสัดส่วนเด็กไทยเพียง 0.6 เปอร์เซนต์ ที่
สามารถท าคะแนนอยู่ในระดับ Level 5 หรือ 6 ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในกลุ่มองค์การเพ่ือความ
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ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD มีสัดส่วนของนักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับสูงอยู่ที่ 9.6 เปอร์เซนต์ โดยประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้) และฟินแลนด์มีสัดส่วนของนักเรียนที่ท า
คะแนนอยู่ในระดับสูงมากถึง 28.2 เปอร์เซนต์ และ 22 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ผลการประเมินโดย 
PISA สะท้อนให้เห็นว่า ไทยจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยส าคัญ ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ โดยการน าทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  การคิดวิเคราะห์  การทดลอง  และการน าไปใช้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึ่งที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) การจัดการเรียน
การสอน มุ่งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ( Inquiry Approach) ที่มุ่งให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้  หรือ
ประสบการณ์เรียนรู้  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด   ฝึกปฏิบัติ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยมี
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ที่ส าคัญ 5E คือ   1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้น
ส ารวจ และค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบาย และลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 5E จะเกิดต่อเนื่องกัน
ไปเป็นวงจร (Cycle) จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการได้
ลงมือปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็น
วิธีการสอนที่เหมาะแก่การน ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2  โดยน ามาใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับการใช้ค าถามเชิง
วิเคราะห์ ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างกระบวนการคิด
ของนักเรียน 

  ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใช้
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพราะน่าจะ
เป็นวิธีที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการแสวงหาความรู้ สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนฝึกการท างานอย่างมีระบบ สุดท้ายผู้ศึกษาค้นคว้าหวังว่าผู้เรียนน่าจะ
เกิดค่านิยม และความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ ์(ร้อยละ 70) 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

1.3 สมมุติฐำนกำรวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
   

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีความพึงพอใจระดับมาก  

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

    ประชำกร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 46 คน โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
ต าบลหัวเดียด อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง        

 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร  

   ตัวแปรต้น   ได้แก่   การสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  
   ตัวแปรตำม  ได้แก่   ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)     
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรสอนโดยใช้กำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 27 คน เรื่อง ทรัพยากรธรณี โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ หมายถึง ระดับความสามารถในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 46 คน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยแบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจ 
   1. ความรู้ เป็นการวัดเกี่ยวกับทักษะในการวัดความรู้ความจ า   
   2. ความเข้าใจ ความสามารถในการน าความรู้ที่ได้เรียนมาน ามาใช้อย่างถูกต้องและ
เข้าใจเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์        
   3. น าไปใช้ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่ในระหว่างเรียน มา
แก้ปัญหา เพ่ือหาข้อเท็จจริง ไปแก้ปัญหาใหม่เป็นผลส าเร็จ     
  4. วิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่เคยเห็น หรือไม่เคยท า
แบบทดสอบมาก่อน แต่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่เรียน เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่
เคยเห็น   

  5. สังเคราะห์ การเรียนรู้ที่อยู่ในระดับที่ผู้เรียนสามารถคิด ท านายสถานการณ์ใน
อนาคตได้  

  6. ประเมินผล ผู้เรียนต้องใช้การตัดสินคุณค่า หมายความว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถ
ตั้งเกณฑ์ในการประเมินหรือตัดสินคุณค่าต่าง ๆ ได้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได้ 

 ควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) การวัดระดับความพึงพอใจมีอยู่ 5 ระดับ คือ ระดับ 
5 พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 พึงพอใจมาก ระดับ 3 พึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 พึงพอใจน้อย ระดับ 
1 พึงพอใจน้อยที่สุด  
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 46 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

 2.  ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์         

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
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บทท่ี 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ต าบล

หัวเดียด อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)      
 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้        
 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
 2.4 ความพึงพอใจ        
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        

 2.1 กำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) 

 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry method) เป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งในการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ใช้ความสามารถในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาได้ 
ด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนได้รับทั้งองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อาภาพร สิงหราช (2545, น.13) 
 การสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของการสอนแบบสืบเสาะ                   
หาความรู้ แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ขั้นตอนของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้บทบาทครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ข้อดีและข้อจ ากัดของการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1.1 ควำมหมำยของกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
 จากการศึกษาเอกสารพบว่า มีผู้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ใน
ลักษณะที่แตกต่างกันไปสรุปได้ ดังนี้ 
 วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2538, น.128) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า
เป็นการพัฒนาความสามารถในคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้น การเรียนรู้ที่เริ่มต้น
จากการแสวงหาความจริง โดยอาศัยค าถามในการสังเกต วิเคราะห์ปัญหาในการอธิบายปัญหา พิสูจน์
ทฤษฏีด้วยการตั้งสมมติฐาน ตลอดจนการทดสอบสมมติฐานและการน ากฎเกณฑ์ที่ค้นพบนั้นไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
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 วิชาญ เลิศลพ (2543, น.14) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า                   
เป็นวิธีมุ่งส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ครูมีบทบาทส าคัญในการจัดสภาพการเรียนการสอนให้ เอ้ือต่อกระบวนการสืบเสาะและ
ค้นหาค าตอบหรือแก้ปัญหาที่เขาก าลังประสบอยู่ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหา
เป็น 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 , น.219) ได้ให้ความหมายของ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า เป็นกระบวนการที่นักเรียนได้สืบค้น เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ
และค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองและเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่าง
ยาวนาน 
 จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีสอนที่
ส่งเสริม ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ค้นพบความรู้หรือความจริงด้วยตนเอง ใช้กระบวนการทางความคิด
อย่างเป็นระบบเพ่ือค้นหาความจริง เหตุผล กฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหา
เป็น 
 2.1.2 แนวคิดพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พ้ืนฐานมาจากทฤษฏีจิตวิทยาในเรื่องของการพัฒนาการ
ทางสมอง เพียเจต์ (วิชาญ เลิศลพ, 2543, น.14) เรื่องการพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดไว้ 2 
กระบวนการ คือ การปรับตัวและการจัดระบบโครงสร้าง 
 การจัดระบบโครงสร้าง (organization) ภายในสมอง เป็นการจัดการภายใน โดยรวม
กระบวนการต่างๆ เข้าเป็นระบบ อย่างติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราว 
 การปรับตัว (adaptation) เป็นกระบวนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากคนเรา
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การปรับตัวประกอบด้วย 2 ขั้นตอนได้แก่ 
   ขั้นที่ 1 การดูดซึม (assimilation) หมายถึง การที่เร้าให้นักเรียนน าความรู้เดิมมา
ใช้ในชั้นเรียน แล้วใช้ความรู้เดิมเป็นแนวทางในการคิดให้เกิดการเรียนรู้ใหม่และเมื่อความรู้เดิมไม่
สามารถน ามาอธิบายปัญหาได้จะเป็นการน าไปสู่ขั้นที่ 2  
   ขั้นที่  2 ขั้นปรับปรุง (accommodation) หมายถึง การปรับปรุงหรือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมเพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่โดยการน ามาสัมพันธ์กับโครงสร้างใหม่เกิดขึ้น เมื่อ
ความรู้เดิมไม่สามารถน ามาอธิบายความรู้ใหม่ได้ถ้าไม่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิม 
  สุวัฒก์ นิยมค้า (2531 , น.424 – 425) ได้กล่าวถึงการน าทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ เพียเจย์ มาใช้ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้  
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  1) ระดับชั้นประถมศึกษานั้น ควรจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยประสบการณ์ 
รูปธรรม เป็นหลัก เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีและสามารถฝึกได้จากประสบการณ์ตรง ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาสามารถคิดหาเหตุผลจากนามธรรมได้ สามารถจินตนาการได้คิดย้อนกลับได้ สามารถเล่น
กับสัญลักษณ์ได้ แต่ถึงอย่างไรการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยการลง
มือปฏิบัติ 
  2) ควรน าเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยมาสอน เด็กจะเข้าใจง่าย ถ้าน าสิ่งที่ยากมาสอน เด็ก
จะเข้าใจล าบากและเกิดความเบื่อหน่าย    
  3) ประสบการณ์ใหม่ที่จะน ามาสอนนั้น ควรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่ 1 
เป็นประสบการณ์ใหม่ ที่มุ่งฝึกความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สิ่งนี้เมื่อครูจะน าเข้า
มาต้องเลือกให้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างความรู้เดิม เด็กจะใช้วิธีปรับประสบการณ์ใหม่ ให้
กลมกลืนกับกรอบโครงสร้างความรู้ของเด็กโดยการดูดซึมเข้าไป ประเภทที่ 2 เป็นประสบการณ์ที่เป็น
ความรู้ใหม่เด็กจะเรียนได้จะต้องมีฐานความรู้เพียงพอเสียก่อน จากนั้นจึงน ามาสอนให้เด็ กขยาย
โครงสร้างความรู้เดิมออกไป 
  4) วิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องท าให้เด็กขาดสมดุลเสียก่อน                     
(เกิดความสงสัย) แล้วให้เด็กพยายามปรับตัว (ท าการเสาะแสวงหาความรู้) เพ่ือเข้าสู่สภาวะสมดุล                            
(ได้ค าตอบหมดข้อสงสัย) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ จะต้องให้ผู้ เรียนมีการปะทะสังสรรค์กับ                     
สิ่งแวดล้อม จึงต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้กระท า (active) 
  5) สิ่งแวดล้อมเป็นตัวการส าคัญในการพัฒนาความคิด (การขยายกรอบโครงสร้าง
ความรู้เดิม) ฉะนั้นครูจึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ โดยตรงจึงจะเกิดการเรียนรู้ 
 จากหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ดังกล่าวสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้น                     
มีรากฐานมาจากจิตวิทยาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน 
 2.1.3 ขั้นตอนของกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
 ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีกิจกรรมหลายขั้นตอน ซึ่งมีผู้แบ่งขั้นตอนของการสอน
แบบ สืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้ 

วีรยทธ วิเชียรโชติ (2538, น.25 – 26) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มี 5  
ขั้นตอน คือ 
  1) ขั้นสร้างมโนทัศน์แนวหน้า (สน) คือ ขั้นการดึงความรู้เดิม วางความรู้พ้ืนฐานที่
จ าเป็นให้แก่นักเรียน 
  2) ขั้นสังเกต (ส) คือ ขั้นสังเกตสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของจิต ครูสามารถสร้าง
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้นักเรียนได้วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวปัญหา 
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  3) ขั้นอธิบาย (อ) คือ ขั้นตอนที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนหาค าอธิบาย หรือหาสาเหตุของ
ปัญหาของจิตในรูปของการใช้เหตุผล ในขั้นนี้นักเรียนมีโอกาสฝึกการตั้งทฤษฏีการคิดแบบมีเหตุผล
การฝึกวิเคราะห์จากผลไปหาเหตุ หรือจากเหตุไปหาผล 
  4) ขั้นท านายและทดสอบ (ท) คือ ขั้นที่ครูช่วยให้นักเรียนรู้จักหาวิธีที่จะพิสูจน์
ค าอธิบายหรือทฤษฏีที่นักเรียนได้สร้างขึ้น 
  5) ขั้นควบคุมและคิดสร้างสรรค์ (ค) คือ ขั้นที่ครูส่งเสริมให้นักเรียนเอาหลักการ 
กฎเกณฑ์และวิธีแก้ปัญหาที่พบ ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการควบคุมและ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตัวมนุษย์ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 , น.79 – 80) กล่าวถึง 
กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุ่ม เรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่อ งที่
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถามก าหนดประเด็นที่จะ
ศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการ
เสนอประเด็นขึ้นมาก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็น หรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็น
เรื่องที่จะใช้ศึกษา เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจและนักเรียนส่วนใหญ่ ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา จึงรวมกันก าหนดขอบเขต และแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
การรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่จะช่วยให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่อง 
หรือประเด็นที่จะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางท่ีใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 
 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็น หรือค าถามที่สนใจ
จะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ และตั้งสมมติฐาน
ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง (simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร อ้างอิง หรือจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ 
เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้
อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ได้ก าหนดไว้แต่ผลที่ได้ จะอยู่ในรูปใด ก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
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 4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือน าแบบจ าลอง หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆ ได้มาก ก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่อง
ต่างๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น  
 5) ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียน
มีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอ่ืนๆ  
 จะเห็นได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีลักษณะเด่น คือ เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
มีระบบมีเหตุผล และเกิดเจตคติที่ดี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 1) ขั้นสร้างความสนใจ หรือขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนมุ่ง
ความสนใจหรือเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องท่ีสนใจ  
 2) ขั้นส ารวจและค้นหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนวางแผนก าหนดแนวทาง และตั้งสมมติฐาน
ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้และปฏิบัติกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าหรือทดลองตามแผนที่วาง
ไว้เพ่ือหาค าตอบโดยด าเนินงานเป็นกลุ่มจ านวน 4-5 คน พรอ้มกับบันทึกผลการศึกษาเป็นระยะ  
 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเป็นขั้นตอนที่นักเรียนเลือกสรรข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล 
สรุปผลหรือหาความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ 
 4) ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ปรับขยายความรู้จากสิ่งที่ได้
ค้นพบมาแล้ว โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ใหม่  
 5) ขั้นประเมิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการเรียนรู้ โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตรวจสอบ
แนวคิดหลักที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้ว ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการต่างๆ 
 2.1.4 บทบำทของครูในกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการสืบเสาะหาความรู้ครูจึงควรมีบทบาท ดังนี้ 
 สุวัฒก์ นิยมค้า (2531 , น.128) ได้เสนอแนะบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะ                     
หาความรู้ว่าครู คือ ผู้แนะแนวทาง คอยช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ ดังนั้นครูจึงมีหน้าที่ 3 ประการ คือ  
  1. ป้อนค าถามแก่นักเรียนเพ่ือน าไปสู่การค้นคว้า ครูต้องรู้จักป้อนค าถาม รู้ว่าจะ ถาม
อะไรเด็กจึงจะเกิดความคิด ความจ าหรือความเข้าใจและควรตอบค าถามของเด็ก  
  2. เมื่อได้ปัญหาแล้ว ให้นักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแก้ปัญหาหรือก าหนดวิธีการ
แก้ปัญหาเอง เมื่อตกลงได้จึงลงมือปฏิบัติการ  
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  3. ถ้าปัญหายากเกินไป นักเรียนไม่สามารถวางแผนแก้ปัญหาหรือก าหนดวิธีการ                  
แก้ปัญหาได้ ครูกับนักเรียนอาจร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 
 ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546, น.9–10) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ครูมี
บทบาท ดังนี้ 
  1. ต้องรู้จักใช้ค าถาม 
  2. อดทนที่จะไม่บอกค าตอบควรกระตุ้นและเสริมพลังให้นักเรียนค้นหาค าตอบเอง 
  3. ต้องให้ก าลังใจ ให้นักเรียนมีความพยายาม 
  4. รู้ว่าธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ดังนั้น การถามน าให้นักเรียน
อาจคิดไม่เหมือนกัน บางครั้งอาจต้องบอกให้บ้าง 
  5. เข้าใจและรู้ความหมายของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
  6. มีเทคนิคในการจัดการให้นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา 
  7. อดทนที่จะฟังค าถามและค าตอบของนักเรียน แม้ว่าค าถาม ค าตอบเหล่านั้นอาจไม่
ชัดเจน 
  8. รู้วิธีบริหารจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนมีอิสระในการคิด การศึกษาค้นคว้าโดยไม่เสีย
ระเบียบของชั้นเรียน 
  9. รู้จักน าข้อผิดพลาดมาใช้เป็นโอกาส ในการสร้างสรรค์แนวคิดในการค้นคว้าทดลอง
ใหม ่
 สรุปได้ว่า บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คือ ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง และน าไปสู่
การออกแบบวางแผนการทดลอง หรือข้อสรุปรวมทั้งเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการศึกษาค้นคว้า และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทั้งองค์ความรู้ และทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.1.5 บทบำทของนักเรียนในกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
 ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาค าตอบในกิจกรรมต่างๆ                             
ด้วยตนเอง นักเรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, น.126 – 127) ได้กล่าวถึงบทบาทของนักเรียนในการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ มีบทบาทดังนี้ 
   1. นักเรียนควรท าการศึกษาวัสดุอุปกรณ์และเอกสารก่อนที่จะเริ่มต้นท า 
   2. นักเรียนสังเกตและรายงานข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
   3. นักเรียนร่วมกันตั้งสมมติฐาน 
   4. นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการทดลอง และวิธีการทดสอบสมมติฐาน 
   5. นักเรียนรายงานผลการค้นคว้า 
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   6. นักเรียนช่วยกันขยายความรู้เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงความรู้ที่ได้ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543, น.129) กล่าวถึงบทบาทของนักเรียนในการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า ผู้เรียนเป็นผู้ก ากับการเรียนการสอนด้วยตนเอง เริ่มจากก าหนดปัญหา หรือ
ประเด็นที่ตนสนใจจะศึกษา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะไปเสาะหาความรู้เพ่ือมาตอบปัญหานั้น การวางแผน
การหาแหล่งข้อมลูหรือความรู้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้จัดท าท้ังสิ้น 
 สรุปได้ว่า บทบาทของนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้น นักเรียนต้องเป็นผู้
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการต่างๆ ใช้ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือ การด าเนินการ
ทดลอง การอภิปรายและสรุป ซึ่งจะน าไปสู่ความคิดและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญรวมถึงรายงานผล หรือ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล 
 2.1.6 ข้อดีและข้อจ ำกัดของกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 
 คารินและซันด์ (Carin and Sund. 1975, น.84) ได้อธิบายถึงผลดีของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ สรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการทางปัญญาจึงช่วยเพ่ิมศักยภาพทางปัญญา และท าให้นักเรียนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองดี
ขึ้นท าให้มีความคาดหวังในตนเองในทางที่ดี จึงมีโอกาสพัฒนาความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้มาก
ขึ้น ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการท างานของตนเอง จึงใช้เวลามาก
ในการเรียนท าให้เกิดกระบวนการซึมซับและปรับความรู้ได้มากข้ึน 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, น.156 – 157) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อดีของการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
  1. นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความ
อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
  2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด และฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบ
ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือ 
ท าให้สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้สถานการณ์ใหม่อีกด้วย 
  3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
  4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดี 
  5. นักเรียนจะเป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546, น.9) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้จะ
สามารถพัฒนานักเรียนได้ ดังนี้ 
  1. นักเรียนจะมีส่วนร่วมและเป็นผู้ริเริ่ม 
  2. นักเรียนจะพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ 
  3. นักเรียนจะพัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย สามารถใช้ทักษะนี้ในการ
ด ารงชีวิตได้ 
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  4. นักเรียนจะมีโอกาสท างานร่วมกันกับเพ่ือนในการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยน                    
ความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์กับเพ่ือน 
  5. นักเรียนจะได้พัฒนาความรับผิดชอบ โดยจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ นอกจากมีข้อดีแล้วยังมีข้อจ ากัดอีกด้วย ดังที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ 
ดังนี้ 
 ผดุงยศ ดวงมาลา (2528, น.69) กล่าวถึงข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรู้มีดังนี้ 
  1. การเรียนการสอนจะไปได้ช้า ได้เนื้อหาน้อย 
  2. ใช้เวลามากในการฝึกนักเรียนให้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3. ครูยังขาดแหล่งความรู้ในการฝึกตั้งค าถาม 
  4. ครูยังขาดแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพราะครูต้องมีความรู้กว้างขวาง 
 นอกจากนี้ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, น.156 – 157) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้ 
  1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง 
  2. ถ้าสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้นไม่ท าให้น่าสงสัยแปลกใจ จะท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย
และถ้าครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีนี้ มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไป จะท า
ให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3. นักเรียนบางคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ ท าให้ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปัญหา และ
นักเรียนที่ต้องการแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากๆ อาจจะพอตอบค าถามได้ 
แต่นักเรียนจะไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนด้วยวิธีนี้เท่าที่ควร 
  4. ถ้าใช้การสอนแบบนี้อยู่เสมอ อาจท าให้ความสนใจของนักเรียนในการศึกษา ค้นคว้า
ลดลง 
  สรุปได้ว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด ข้อดีก็คือ นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนค้นพบสิ่งที่รู้ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากขึ้นส่วนข้อจ ากัดก็คือ ใช้เวลาในการสอนมาก และถ้ากิจกรรมไม่น่าสนใจ จะท าให้นักเรียน
เบื่อหน่ายได ้  

 2.2 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้        

 2.2.1 ควำมหมำยของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้     
  นิยม ทิพจักร์ (2540) ให้ความหมายว่า เป็นการวางแผนการสอนที่จัดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้า เพ่ือท าการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ใช้สื่ออุปกรณ์ และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องมาจากเจตนารมณ์ของหลักสูตร และความพร้อง
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ของโรงเรียน และผู้เรียน ทิพาพร พลสามารถ (2547) ให้ความหมายว่า แผนการจัดการเรียนรู้ คือ 
แผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยมีการวางแผนเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ล่วงหน้าอย่าง
ละเอียด มีวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลที่
ชัดเจน และครูคนอ่ืนสามารถใช้แผนกสนสอนร่วมกันในรายวิชานั้นๆ ได้   
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ให้ความหมายว่า แผนการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการ
หรือโครงการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็น
การเตรียมการสอนอย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545) ให้ความหมายว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่า แผนการสอนเป็นแผนที่ผู้สอนจัดท า
ขึ้นจากครู่มือครูหรือแนวการสอนของกรมวิชาการ ท าให้ผู้สอนทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด สอนอย่างไร 
ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด       
  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของแผนการสอน หมายถึง การวางแผน
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ กระบวนการสอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

2.2.2 ควำมส ำคัญของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้     

  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ให้ความส าคัญของแผนการสอนว่า  

   1. ก่อให้เกิดการวางแผน และการเตรียมการล่วงหน้า เป็นการน าเทคนิค

วิธีการสอน การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ  

2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการ 

สอน การเลือกใช้สื่อ การวัด และประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องจ าเป็น  

   3. เป็นคู่มือการสอนส าหรับตัวครูผู้สอน และครูที่สอนแทนน าไปใช้

ปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ   

4. เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการเรียนการสอน และการวัด และ 

ประเมินผลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป    

   5. เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ซึ่งสามารถน าไปเสนอ

เป็นผลงานวิชาการได้ 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539) ให้ความส าคัญของการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้  

1. การท าแผนการจัดการเรียนรู้เอาไว้ล่วงหน้าจะท าให้การสอนด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด เพราะในการท าแผนการจัดการเรียนรู้
นั้นผู้สอนได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเรื่องจุดมุ่งหมายของสิ่งที่สอน การด าเนินการสอนการจัด
กิจกรรม และการก าหนดงานให้ผู้เรียนท า เป็นการลดความผิดพลาดในการสอนลง  การสอนโดยไม่มี
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ย่อมเกิดความผิดพลาดมากกว่า เพราะผู้สอนอาจจะด าเนินการสอน
อย่างสับสนปนเป เพราะจ ารายละเอียดเรื่องที่สอนไม่ได้ การท าแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้ายังช่วย
ประหยัด เวลาในการสอน เพราะผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียน      

2. ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจจุดมุ่งหมายของสิ่งที่จะสอน ว่าวิชาที่สอนเพ่งเล็งส่งเสริมความเจริญ
งอกงามทางใดแก่ผู้เรียน แล้วจึงด าเนินการสอน และวัดผลให้คล้อยตามจุดมุ่งหมายนั้นผู้สอนต้อง
ค านึงอยู่เสมอว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาในปัจจุบันมุ่งให้ผู้เรียนเจริญงอกงามทุกวิถีทางนอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และนิสัยที่พึงปรารถนาด้วย  
 3. ช่วยให้ผู้สอนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองในการสอน เพราะผู้สอนได้ใช้เวลาในการท า
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบแล้วว่าจะต้องวางขั้นตอนอย่างไรในการสอน หาวิธีอธิบาย
อย่างไรที่จะให้ผู้เรียนรู้มโนมติยากๆ ตัดสินใจว่าจะใช้สื่อการสอนอะไรที่ท าให้เกิดการเรียนรู้เป็นต้น
 4. ช่วยให้ผู้สอนมีความกระจ่างเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน เพราะการท าแผนการจัดการเรียนรู้
ล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้วนั้น จะท าให้ผู้สอนมีขอบเขตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาตามที่ตั้งไว้ไม่ท าให้สอน
เนื้อหาเกินเลยไปหรือสอนเนื้อหาที่ไม่เก่ียวข้องเพราะสถานการณ์ชักพาไปได้   
 5. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเลื่อมใส และเชื่อถือในตัวผู้สอนยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนย่อมนับถือผู้ที่
สอนให้ตนมีความรู้ได้ ยิ่งผู้สอนที่มีความขยันขันแข็งต่อการสอนอยู่เสมอย่อมท าตนให้เป็นแนวทางที่ดี
ต่อผู้เรียน  

6. ช่วยให้ความสะดวกแก่การบริหารงานของโรงเรียน หากครูผู้สอนไม่สามารถท าการสอนได้
ด้วยเหตุจ าเป็นกะทันหัน เช่น เจ็บป่วยหรือติดธุระย่อมสะดวกแก่ผู้สอนอ่ืนที่จะท าการสอนแทน โดย
การศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ท าไว้ อนึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าเป็นหลักฐานไว้ ย่อม
แสดงว่าผู้สอนได้มีการเตรียมการสอนอย่างดี เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน เป็นหลักฐานใน การให้ความ
ดีความชอบในการประกอบอาชีพ        
 7. ช่วยให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์การสอนที่ผ่านไปแล้วได้ว่าประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงใด โดยกลับมาดูที่แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้ท าแล้ว ผู้สอนจะหาทางปรับปรุงแก้แผนการจัดการ
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เรียนรู้ให้เหมาะสมกับการสอนต่อไปในอนาคต และทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาที่จะเริ่มต้นคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด 

 ส าลี รักสุทธี (2544) ได้กล่าวถึงคุณค่าของแผนการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ

  1. คุณค่าของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน    

       

1.1 ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง    

1.2 นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา สาระ ความรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้ร่วม 

เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา         

1.3 ได้รับค าชี้แนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนตามทิศทางที่ครูได้วิเคราะห์ และ 

สามารถก าหนดพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถของนักเรียนได้    

2. คุณค่าของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อครู และผู้สอน    

      

2.1 ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหา และประสบการณ์สลับซับซ้อน และมีลักษณะเป็น 

นามธรรมได้ดี          

  2.2 ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา เพราะแผนการจัดการเรียนรู้

จะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเองมากท่ีสุด    

  2.3 ช่วยสร้างความพร้อม และความม่ันใจให้กับครูผู้สอน    

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณค่า และความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้แบ่งได้ 

เป็นสองส่วน คือ คุณค่า และความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน ท าให้นักเรียนเข้าใจ

เนื้อหาสาระได้ความรู้ตามจุดประสงค์ ได้ร่วมเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา และได้รับการชี้แนะแนวทางตาม

ทิศทางที่ครูได้คิดวิเคราะห์ และวางแผนไว้ และยังท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

คุณค่า และความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผู้สอน ท าให้ผู้สอนเข้าใจจุดมุ่งหมายของสิ่งที่

จะสอน สามารถถ่ายทอดเนื้อหา และประสบการณ์แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ เกิด

ความพร้อม และสร้างความเชื่อม่ันให้กับตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความเลื่อมใส และเชื่อถือในตัวผู้สอน 

และยังสามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่ืนที่จะท าการสอนแทน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์การสอนที่

ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป  

  2.2.3 องค์ประกอบของแผนกำรสอน     

   วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของแผนการสอนว่า
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เกิดข้ึนจากการตั้งค าถามดังต่อไปนี้        

   2.2.3.1 สอนอะไร (หน่วย หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระส าคัญ)

   2.2.3.2 เพ่ือจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)  

   2.2.3.3 ตัวสาระอะไร (โครงร่าง)     

   2.2.3.4 ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนการสอน)   

   2.2.3.5 ใช้เครื่องมืออะไร (สื่อการเรียนการสอน)   

   2.2.3.6 ทราบได้อย่างว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ (วัดประเมินผล)  

เพ่ือตอบค าถามดังกล่าว จึงก าหนดให้แผนการสอนมีองค์ประกอบ ดังนี้   

   2.2.3.7 วิชา หน่วยที่สอน และสาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) ของเรื่อง

   2.2.3.8 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

   2.2.3.9 เนื้อหา       

   2.2.3.10 กิจกรรมการเรียนการสอน    

   2.2.3.11 สื่อการเรียนการสอน     

   2.2.3.12 วัดผลประเมินผล     

 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญดังต่อไปนี้ส่วนน า : 

รายวิชา / กลุ่ม ชั้น ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หรือชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนเวลาที่สอน 

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    

  2. สาระการเรียนรู้       

  3. กระบวนการจัดการเรียนรู้      

  4. การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้     

  5. แหล่งการเรียนรู้       

  6. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้      

 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ให้องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า  

  1. องค์ประกอบส่วนหน้า รายวิชาพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

   1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และคุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียน 

และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ (ของกลุ่มสาระฯ)     

       1.2 โครงสร้างหลักสูตร เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ตนเอง และระดับที่

ตนเองสอน   
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1.3 คุณลักษณะของผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลาง 51 

   1.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง 51 

   1.5 สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง 51 

เฉพาะระดับชั้น และรายวิชาที่ตนเองสอนเท่านั้น (รายวิชาพ้ืนฐาน) 

   1.6 วิเคราะห์ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่แกนกลางก าหนด 

   1.7 การวิเคราะห์ K P A C จากตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง 51 ที่ตนเอง

สอนเท่านั้น 

   1.8 การเขียนค าอธิบายรายวิชาใช้รูปแบบตามหลักสูตรแกนกลาง 51 

ก าหนดให้เท่านั้น 

   1.9 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (ไม่ใช่โครงสร้างรายวิชา) 

   1.10 ก าหนดการวัดผลการประเมินผล-รายละเอียดการวัดประเมิน 

  2. องค์ประกอบส่วนหน้า รายวิชาเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนและ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ (ของกลุ่มสาระฯ) 

   2.2 โครงสร้างหลักสูตร เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ตนเอง และระดับที่

ตนเองสอน 

   2.3 คุณลักษณะของผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลาง 51 

   2.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง 51 

   2.5 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ (ที่ตนเองวางขอบข่าย

เนื้อหาวิชาโดยไม่ยึดมาตรฐาน และสาระจากแกนกลาง) 

   2.6 การวิเคราะห์ K P A C จากผลการเรียนรู้ 

   2.7 การเขียนค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมตามรูปแบบหลักสูตรก าหนดไว้  

ตามตัวอย่างเท่านั้น 

   2.8 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ (ไม่ใช่โครงสร้างรายวิชา) 

   2.9 ก าหนดการวัดผลการประเมินผล - รายละเอียดการวัดประเมิน 

3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

   3.1 แผนหน่วยการเรียนรู้ 

   3.2 แผนการจัดการเรียนรู้  
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   3.3 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (บันทึกหลังแผนการเรียนรู้) 

   3.4 เอกสาร / สื่อต่างๆ ประกอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 

หมำยเหตุ ข้อ 3.3 บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกทุกแผน และผ่านการตรวจสอบของ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   3.5 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

   3.5.1 บันทึกการนิเทศ และอนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

   3.5.2 แบบประเมิน และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

   3.5.3 แบบประเมินสื่อ นวัตกรรม 

   3.5.4 ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้      

หมำยเหตุ เอกสารข้อ 3.5 ให้แนบท้ายเล่มแผนการจัดการเรียนรู้เล่มละ 1 ชุด และให้ใช้รูปแบบ

ประเมินของโรงเรียนเท่านั้น 

กล่าวที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แผนการสอนที่ดีเป็นแผนการสอนที่ให้แนวทางการสอนแก่

ผู้สอนอย่างชัดเจนทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการ

สอน และการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัดกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้

ปฏิบัติ ได้คิด ได้ท า ได้แก้ปัญหา และให้เกิดทักษะกระบวนการสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ 

 องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยต้องมีสิ่งต่อไปนี้  

  1. สาระส าคัญ        

  2. จุดประสงค์การเรียนรู้       

  3. สาระการเรียนรู้       

  4. กิจกรรมการเรียนรู้       

  5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้     

  6. การวัด และประเมินผล       

  7. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 2.3.1 ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์กำรเรียน 

 ณภัทร พุทธสรณ์ (2554) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง 

ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาแล้ว และวัดได้จากแบบทดสอบ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

 สุดารัตน์ นนท์คลัง (2549) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบที่

ใช้วัดความรู้ ความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนได้เรียนไปแล้วและเป็นผล

เนื่องมาจากหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน วิของผู้เรียน ตลอดจนการใช้ สื่อการ

เรียนการสอน รวมถึงประสบการณ์ของผู้เรียนนอกห้องเรียนที่ผู้เรียนได้รับ   

 พัฒนพงษ์ สีกา (2551) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการ

กระท าของบุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากการได้รับประสบการณ์ โดยการเรียนรู้

ด้วยตนเอง หรือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสามารถประเมิน หรือวัดได้จากการทดสอบ

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง 

ความรู้ ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือฝึกฝนทักษะ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งสามารถวัดหรือประเมินได้ 

โดยใช้เครื่องมือวัด 

 2.3.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน    

  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท สรุปได้

ดังนี้ (ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2549)        

  2.3.2.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective tests) แบบทดสอบปรนัย (Objective 

Tests) แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่         

   2.3.2.1.1 แบบถูก-ผิด (True-False Items) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบ

ตัดสินใจเลือก ว่าแต่ละข้อนั้น ถูกหรือผิด แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ข้อค าถามเดี่ยว และข้อค าถามชุด

จากสาระที่ก าหนด    

2.3.2.1.2 แบบจับคู่ (Matching Items) แบบทดสอบประเภทนี้ เป็นการ 

หาความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ข้อความ คือข้อความที่เป็นค าถาม (Premises หรือ Descriptions) กับ

ข้อความที่เป็นค าตอบ    

2.3.2.1.3 แบบเติมค า (Completion Items) เป็นข้อสอบที่ต้องการให้ 

ผู้สอบเติมค า หรือ ข้อความสั้นๆ ในส่วนที่เว้นว่างไว้ ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์  

   2.3.2.1.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็นแบบทดสอบที่

นิยมใช้กันมาก ส าหรับแบบทดสอบแบบปรนัย เพราะสามารถวัดได้ทุกระดับพฤติกรรมของการวัด

ศักยภาพ ทางสมอง ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบที่นิยมใช้มากในปัจจุบันทั่วโลก  

  2.3.2.2 แบบอัตนัย       
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  แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น จึงเหมาะ

ส าหรับวัดความรู้ขั้นสูงกว่าความจ า และความเข้าใจ ข้อสอบอัตนัยแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ    

   2.3.2.2.1 แบบจ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนตอบตามประเด็นที่ระบุไว้ 

   2.3.2.2.2 แบบไม่จ ากัดค าตอบ คือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี

 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ แบบปรนัย และแบบอัตนัย 

 2.3.3 กำรวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์   

  ศรีชาติ เพ็งอินทร์ (2552) ได้กล่าวถึงล าดับ ขั้นของความรู้  ใช้ในการเขียน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ความคิดไว้ 6 ขั้น ดังนี้คือ 

  1. ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกหรือท่องจ าความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาแล้ว 

โดยตรงในขั้นนี้รวมถึงการระลึกถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากต ารา ดังนั้น 

ขั้นความรู้ความจ า จึงจัดได้ว่าเป็นขั้นต่ าสุด 

  2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความส าคัญของเนื้อหาที่ได้เรียน 

หรืออาจแปลความหมายจากตัวเลข การสรุป การย่อความต่างๆ การเรียนรู้ขั้นนี้ ถือว่าเป็นขั้นสูงกว่า 

การท่องจ าตามปกติอีกข้ันหนึ่ง 

  3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถ ที่จะน าความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว ไป

ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ดังนั้น ในขั้นนี้จึงรวมถึง ความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน์ หลักส าคัญ 

วิธีการน าไปใช้ การเรียนรู้ขั้นนี้ถือว่า นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะน า

ความรู้ไปใช้ได้ ดังนั้น จึงจัดอันดับให้สูงกว่าความเข้าใจ 

  4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเป็น

องค์ประกอบย่อยๆ เหล่านั้น เพ่ือที่จะมองเห็นหรือเข้าใจความเกี่ยวโยงต่างๆ ในขั้นนี้ จึงรวมถึง การ

แยกแยะหาส่วนประกอบย่อยๆ หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ เหล่านั้น ตลอดจนหลักส าคัญ

ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องการเรียนรู้ในขั้นนี้ ถือว่าสูงกว่าการน าเอาไปใช้ และต้องเข้าใจเนื้อหา และ

โครงสร้างของบทเรียน 

  5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะน าเอาส่วนย่อยๆ มาประกอบกัน เป็น

สิ่งใหม่ การสังเคราะห์จึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การ

แก้ปัญหาที่ยากๆ การเรียนรู้ในระดับนี้ เป็นการเน้นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ในอันที่จะสร้างแนวคิด 

หรือแบบแผนใหม่ๆ ขึ้นมา ดังนั้นการสังเคราะห์เป็นสิ่งที่สูงกว่าการวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่ง 
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  6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจ เกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นค าพูด นวนิยาย บทกวี หรือการรายงานวิจัย การตัดสินใจดังกล่าว จะต้องวางแผน อยู่บน

เกณฑ์ท่ีแน่นอน เกณฑ์ดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นเอง หรือน ามาจากสิ่งอ่ืนก็ได้ การเรียนรู้

ขั้นนี้ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ ขั้นสูงสุดของความรู้ความจ า 

ประวิตร ชูศิลป์ (2534) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักเรียน

ได้รับความรู้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะต้องวัดทั้ง

สองลักษณะ และเพ่ือความสะดวกในการประเมินผล จึงได้ท าการจ าแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชา

วิทยาศาสตร์ ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ส าหรับเป็นเกณฑ์ใน

การวัดความสามารถด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 

 1. ด้านความรู้ ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าสั่ง หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

 2. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ และแปล

ความรู้โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าสั่ง หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

 3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไป ใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างกันออกไป หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

 4. ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคล ในการสืบ

เสาะหาความรู้โดยผ่านการปฏิบัติ และฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบ จนเกิดความคล่องแคล่ว ช านาญ 

สามารถเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการลงความ

คิดเห็นจากข้อมูล ทักษะการจัดกระท าสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการก าหนด และควบคุมตัวแปร 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

จะต้องวัดตามล าดับขั้นของ (ประวิตร ชูศิลป์, 2534) และในที่นี้ ผู้รายงานได้สร้างแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือวัดความรู้

ความสามารถทั้ง 4 ด้านคือ ด้านความรู้ความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ และด้านทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ของ

บทเรียนวิทยาศาสตร์ 
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 2.3.4 ประโยชน์ของกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน    

  สุรชัย ขวัญเมือง (2522) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ 

ดังต่อไปนี้  

2.3.4.1 ท าให้ผู้สอนเห็นเป้าหมายปลายทางได้ชัดเจน หรือรู้พฤติกรรมปลายทางที่

คาดได้  

อย่างแน่ชัดยิ่งขึ้น 

  2.3.4.2 ท าให้ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่านักเรียนมีความส าเร็จในการเรียน คือ 

เรียนใกล้ เป้าหมายเข้าไปแล้วเพียงใด       

  2.3.4.3 ท าให้ผู้สอนสามารถเห็นทิศทางในการพัฒนาของนักเรียน   

พรพิศ เถื่อนมณเฑียร (2549) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ใช้

ส าหรับ 

  1. วัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

  2. ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

  3. ให้แยกประเภทนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามความสามารถ 

  4. การวินิจฉัยสมรรถภาพเพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือได้ตรงจุด 

  5. เปรียบเทียบความงอกงาม 

  6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 

  7. พยากรณ์ความส าเร็จในการศึกษา 

  8. การแนะแนว 

  9. การประเมินผลการศึกษา 

  10. การศึกษาค้นคว้าวิจัย 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังนี ้

  1. ใช้ส ารวจทั่วไปเกี่ยวกับต าแหน่งการเรียนในโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ปกติให้เข้าใจนักเรียนได้ดีข้ึน 



24 
 

  2. ใช้แนะแนวประเมินค่าเกี่ยวกับการสอบได้สอบตกจุดอ่อน และจุดเด่นของแต่ละ
บุคคล การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนฉลาด และนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ การปรับปรุงการ
สอน 

  3. ใช้จัดกลุ่มนักเรียนเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

  4. ช่วยในการวิจัยทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาที่สอบแตกต่างกัน
โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือวัด 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ ใช้
ส าหรับวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มแล้วท าการเปรียบเทียบตรวจสอบ
พัฒนาการของผู้เรียน ว่าบรรลุจุดประสงค์ หรือไม่หากเกิดผลในทางท่ีดีก็ด าเนินต่อ แต่ถ้าหากไม่บรรลุ
จุดประสงค์ก็น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน หรือท าการวิจัยแล้วท าการวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน
อีกครั้ง 

2.4 ควำมพึงพอใจ  

2.4.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ 

การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง

สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดโดยทางอ้อมจากการคิดเห็น

ของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง จึงจะสามารถวัด

ความพึงพอใจนั้นได้ และได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายคน ดังนี้  

 กาญจนา อรุญสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการ

แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคล

เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 ฟ้ามุ่ย สุกัณศีล (2548) กล่าวว่า ความรู้สึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักจะเกิดจาก

การได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความ

ต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น    

 Ruth and Murali (2001) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นเงื่อนไขที่ส่งเสริม

การพัฒนาจูงใจภายใน และท าให้แรงจูงใจในการเรียนรู้ด าเนินต่อไปได้    

 Wallerstein (1971) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อ
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ได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และอธิบายว่า ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามี หรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคน

เหล่านั้น การที่จะท าให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของ

ความพึงพอใจนั้น    

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจ หรือสนอง

ความต้องการ ท าให้เกิดความสุข เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน  

 2.4.2 กำรสร้ำงเครื่องมือวัดควำมพึงพอใจ 

 เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2525) และ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) ได้สร้างเครื่องมือวัดความพึง

พอใจโดยมีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

  2.4.2.1 รวบรวมข้อความที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องการวัด   

   2.4.2.2 พิจารณาว่าต้องการวัดความพึงพอใจของใคร ที่มีต่ออะไร และให้

ความหมายของความพึงพอใจ และสิ่งที่จะวัดนั้นให้แน่นอน     

   2.4.2.3 เมื่อตีความหมายของสิ่งที่ต้องการวัดแน่นอนแล้ว ก็สร้างข้อความ

ในแต่ละข้อนั้นๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อเหล่านั้น ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

       2.4.2.3.1 ต้องเป็นข้อความที่เขียนในแง่ความรู้สึก ความเชื่อ หรือความ

ตั้งใจที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 

       2.4.2.3.2 ข้อความที่บรรจุในจะต้องประกอบด้วยข้อความที่เป็นบวก 

และลบคละกันไป 

       2.4.2.3.3 ข้อความในแต่ละข้อต้องสั้น เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ก ากวม 

       2.4.2.3.4. เมื่อได้ข้อความเพียงพอแล้วก็บรรจุ โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก 

ดังนี้คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด 

       2.4.2.3.5 การก าหนดน้ าหนักในการตอบตัวเลือกต่างๆ แต่ละข้อซึ่งใน

การก าหนดน้ าหนักว่าตัวเลือกใดจะมีน้ าหนักเท่าใดนั้น มีวิธีการอยู่ 3 วิธี แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ 

Arbitrary weighting method ซึ่งก าหนดให้แต่ละตัวเลือกมีน้ าหนักเป็น 5 , 4, 3, 2 และ 1 ถ้า

ข้อความเป็นบวก และ 1, 2, 3, 4 และ 5 ถ้าชนิดของข้อความเป็นลบ 

       2.4.2.3.6. ตรวจสอบข้อความที่สร้างขึ้นโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนให้เขา

ระบุข้อบกพร่อง การใช้ภาษา ความเข้าใจตรงกัน น ามาปรับปรุงแก้ไข 
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       2.4.2.3.7 ทดลองก่อนน าไปใช้จริง โดยการน าข้อความที่ได้รับการ

ตรวจสอบแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 100 คน ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท า

การวิจัย วิเคราะห์คุณภาพของข้อความแต่ละข้อ โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกด้วยวิธีการหาค่า

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อค าถามเป็นรายข้อกับรายฉบับ ( Item–test correlation) และหาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) 

       2.4.2.3.8 ปรับปรุงข้อความและเลือกข้อความที่มีคุณภาพ 

       2.4.2.3.9 น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 การให้คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของค าถามว่าเป็นบวกหรือลบ ถ้าข้อความเป็นบวก การให้

คะแนนจะเป็น 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล าดับ ในกรณีที่ข้อความนั้นเป็นลบ การให้คะแนนจะเป็น 1, 

2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ ทดลองใช้แบบสอบถามเพ่ือเลือกข้อความ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มที่มี

ลักษณะพ้ืนฐานคล้ายๆ กับกลุ่มที่เราจะศึกษา แล้วมาวิเคราะห์ข้อความ เลือกเอาเฉพาะข้อความที่มี

ความแตกต่างของคะแนนในกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดกับกลุ่มที่ได้คะแนนต่ าสุด เพราะถือว่าค าถาม

เหล่านี้สามารถวัดความรู้สึกท่ีแตกต่างกันได้ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าตามแบบลิเคอร์ท โดยการแสดงความรู้สึกความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก

ที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด เป็นเครื่องมือวัด  

2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.5.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 

 บัวไข รักหินลาด (2549) ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาหาความรู้ มีประสิทธิภาพ 88.17/84.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7544 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนเพ่ิมขึ้นคิด

เป็นร้อยละ 75.44 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

 เกษณี สีมสีดา (2550) ได้ศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ธีรภัทร์ ดงยางวัน (2551) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดเชิง อนาคตทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี พบว่า นักเรียนที่

เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ศิริภรณ์ ตันนะลา และคณะ (2554) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ร้อยละ 70 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

พบว่า นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ร้อยละ 70 

ศศิวิมล สนิทบุญ (2559) ได้ศึกษามโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 
ร่วมกับการใช้คา ถามเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และมีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง เฉลี่ยร้อยละ 40.37 2) นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการใช้คา ถามเชิงวิเคราะห์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพัฒนาการอยู่ในระดับกลาง เฉลี่ย
ร้อยละ 49.09 

 จีรณัฐ ทางมีศรี และคณะ (2559) ได้ศึกษา 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์ และ 2) 
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 43 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเสียงและการได้ยินของนักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้รูปแบบแบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้รูปแบบแบบสืบเสาะหาความรู้ ความรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.5.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่ำงประเทศ 

 Meeks and Eija (1972) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช้ชุดกิจกรรมกับวิธีสอนแบบ
ธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบธรรมดา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

แบค (Bak, 1993 : 3143A-3144A) ได้สังเคราะห์งานวิจัยจ านวน 73 เรื่อง เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้1) การเรียนแบบร่วมมือให้ประโยชน์แก่นักเรียนที่มีระดับความสามารถปานกลาง และเมื่อ
น ามาใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานกลุ่มเพ่ิมขึ้นและสร้าง
บรรยากาศของความเป็นผู้น าได้2) ขนาดของกลุ่มควรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 4 -5 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกันภายในกลุ่ม และระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การเรียน คือ 1-2 เดือน 3) การเรียนแบบร่วมมือท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่า
กลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ4) การเรียนแบบร่วมมือท าให้เกิดผลดีขึ้นหลายด้านด้วยกัน เช่น  ความ
รับผิดชอบในการท างาน การท ากิจกรรมกลุ่มมีโอกาสที่จะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้สูงกว่าเดิม 
การแยกตัวออกไปท างานตามล าพัง และการแข่งขันกันเรียนมีน้อยลง 
 ดันบาร์ (Dunber. 2002: 546-A) ได้ท าการศึกษาพัฒนาการใช้เครื่องมือในการวัดทักษะ
กระบวนการสืบเสาะและปัจจัยความสัมพันธ์  ศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ  ใน
ระดับประถมศึกษาเกรด 4 และเกรด 5 พบว่า ระดับความรู้ของครูผู้สอนมีผลต่อการใช้การสอนแบบ
สืบเสาะหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ครึ่งปี 8 ปัจจัย ที่เป็นปัญหาต่อการสืบเสาะ คือ ความแตกต่าง
ของบุคคล ระกับความรู้ของนักเรียน ก่อนเรียน/ระดับการอ่านขาดประสบการณ์ในการสืบเสาะ ไม่มี
เวลาเพียงพอ ไม่ประสบความส าเร็จในการความพยายาม คาดเดาเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน
เวลาและการสนับสนุนไม่เพียงพอ และขาดการวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

แฮบกูด (Hapgood. 2003: 1979-A) ได้ท าการศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา
ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวราบ ของนักเรียนเกรด 2 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 21 คน ผล
การศึกษา พบว่า นักเรียนท าคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สัมพันธ์ 
 Ebranhim (2004 อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ นาไชย 2553: 49) ได้ศึกษาผลการสอนแบบ วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กับการสอนปกติ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 111 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 56 คน 
สอนแบบวัฏจักรการสืเสาะหาความรู้แบบ 5E และกลุ่มควบคุม 55 คน สอนแบบปกติ เป็นเวลา 4 
สัปดาห์แล้วผลทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวัฎ
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จักรการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศพบว่า  การสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมที่จัดเนื้อหา และประสบการณ์ที่ต้องการสร้างเสริม หรือพัฒนา ซึ่งแล้วแต่ผู้สร้างจะท าขึ้น
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ทางด้านนั้น ๆ ตามกิจกรรม วิธีการ และเนื้อหาที่มีในชุดกิจกรรม 



บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำร 
 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

  3.3 การสร้าง และหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  3.4 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 46 คน โรงเรียน

ถนอมราษฎร์บ ารุง ต าบลหัวเดียด อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 12 แผน รวมระยะเวลา 29 

ชั่วโมง ดังนี้         

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงสร้างของโลก    

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก   

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการเกิดดิน 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมบัติของดิน 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ชั้นหน้าตัดดินและการปรับปรุงคุณภาพของดิน 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง แหล่งน้ า 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ า  

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ภัยพิบัติจากน้ า 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ถ่านหิน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง หินน้ ามันและปิโตรเลียม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง พลังงานทดแทน 

 3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ    

 3.2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซึ่ง

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จ านวน 10 ข้อ  

3.3 กำรสร้ำง และหำคุณภำพของเคร่ืองมือกำรวิจัย 

 3.3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและ

การเปลี่ยนแปลงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาสร้าง และพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 

  3.3.1.1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี แนวคิด วิธีการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

  3.3.1.2 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2563 

  3.3.1.3 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยแบ่งเนื้อหาสาระทั้งหมด เป็น 3 หน่วย ดังนี้ 

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที ่

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานและพลังงาน 

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง 

  ผู้วิจัยได้ใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลงน ามาสร้างแบบทดสอบ

เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
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  3.3 .1.4 วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ที่  3 โลกและการ

เปลี่ยนแปลง   

3.3.1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงจ านวน 

12 แผน รวมระยะเวลา 29 ชั่วโมง ดังนี้ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงสร้างของโลก    

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก   

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการเกิดดิน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมบัติของดิน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ชั้นหน้าตัดดินและการปรับปรุงคุณภาพของดิน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง แหล่งน้ า 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ า 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ภัยพิบัติจากน้ า 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ถ่านหิน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง หินน้ ามันและปิโตรเลียม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 

 3.3.2 การสร้าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก

และการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างข้ึน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

  3.3.2.1 ศึกษาเทคนิคการเขียนข้อสอบ และวิธีการสร้างข้อสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ จากหนังสือวัดผลการศึกษาของ (สมนึก ภัทธิยธนี , 2546) และหนังสือการสร้าง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

  3.3.2.2 ก าหนดจ านวนข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่เขียนทั้งหมดและ

ต้องการใช้จริงแล้วท าการเขียนข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อ  

  3.3.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 3.3.3 การสร้างแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ 

  3.3.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ จาก

หนังสือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของ สมนึก ภัททิยธนี (2551) 

  3.3.3.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 

ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

      พึงพอใจมากที่สุด ให้  5  คะแนน 

      พึงพอใจมาก  ให้  4  คะแนน 

      พึงพอใจปานกลาง ให้  3  คะแนน 

      พึงพอใจน้อย  ให้  2  คะแนน 

      พึงพอใจน้อยที่สุด ให้  1  คะแนน 

 โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจมาก 

ระดบัคะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจน้อย 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

  3.3.3.3 พิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริงเพื่อน าไปเก็บข้อมูล 

3.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดลองใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 12 แผนรวมเวลา 29 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการ

ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

  3.4.1 ชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างข้อตกลงในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) 

  3.4.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น 
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  3.4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าท าการสร้างขึ้น เมื่อสอนจบแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเพ่ือเก็บ

คะแนนระหว่างเรียน และมีการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

  3.4.4 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม และวัด

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)   

  3.4.5 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

และหลังเรียนของนักเรียนทุกคน มาวิเคราะห์หาคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.4.6 น าผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ ในแต่ละแผน มาวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  3.5.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจ และให้คะแนนดังนี้ 

   3.5.1.1 ตอบถูกให้ 1 คะแนน 

   3.5.1.2 ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

  3.5.2 หาสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  3.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง 

  3.5.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) เรื่อง 

โลกและการเปลี่ยนแปลง 

  3.5.5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.6 สถติิที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

  3.6.1.1 หาค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (ล้วน สายยศ และ

อังคณา สายยศ, 2538) 
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   จากสูตร           X̅   =  
N
X   

   เมื่อ   X̅    แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

          X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

        N    แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

  3.6.1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเรียน 
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  เมื่อ  D    แทน ผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่ 

     N    แทน จ านวนคู ่

3.6.1.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ 
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 เมื่อ  S    แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

         μ    แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร 

         X    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

         N   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

3.6.1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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         เมื่อ   S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

          X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

       2X  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

         N    แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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 3.6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  ใช้ค่าสถิติ t-test Dependent Sample เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน และหลัง 
    

1n

2)D(2Dn

D
t

−
−

=

                                 

  

 เมื่อ     t     แทน   ค่าวิกฤติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงของค่า t 

               D    แทน   ผลต่างของคะแนนก่อนสอบ และหลังสอบ 

              n    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ 

ใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตอนที่ 2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการใช้การเรียนรู้แบบสืบ 

เสาะ หาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ (ร้อยละ70) 

ตอนที่ 3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้การ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้การ 

   เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การทดสอบ n 𝒙 S.D. t 

ก่อนเรียน 46 11.59 2.41 
9.66 

หลังเรียน 46 14.70 1.59 

*p < .05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 9.66 

ตอนที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ (ร้อยละ70) 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้การ 

   เรียนรู้เสาะหาความรู้ (5E) เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์  

   (ร้อยละ 70) 

การทดสอบ n k 𝒙 S.D. t 

หลังเรียน 46 21 14.70 1.59 1.93 

*P < .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์  

ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 1.93  

  

ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง 

โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบ 

   เสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านสาระการเรียนรู้ 

1. มีสาระการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก เข้าใจสาระการ

เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

4.13 0.83 82.60 พอใจมาก 

2. มีกิจกรรมในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้

ตามต้องการ 
3.88 1.25 77.60 พอใจมาก 

3. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.50 0.76 90.00 พอใจมาก 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. มีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.00 0.76 8.00 พอใจมาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. ร้อยละ แปลผล 

5. รู้สึกภูมิใจเมื่อตอบค าถามได้ 
4.63 0.74 92.60 

พอใจมาก
ที่สุด 

6. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า 3.15 0.46 75.00 พอใจมาก 

7. อุปกรณ์ และสารเคมีเหมาะสมกับกิจกรรม 3.63 0.74 72.60 พอใจมาก 

8. รู้สึกภูมิใจที่ได้ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้

ถูกต้อง 
4.38 0.74 89.60 พอใจมาก 

9. ดีใจที่ทราบผลคะแนนทันทีที่ท าแบบทดสอบเสร็จ 
4.63 0.52 92.60 

พอใจมาก
ที่สุด 

10. รู้สึกดีใจที่ครูยกย่องชมเชย และให้ก าลังใจ 4.50 0.53 90.00 พอใจมาก 

รวม 4.23 0.73 84.06 พอใจมาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥 

= 4.23 , S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจอันดับแรกคือ ข้อ 5 

และ 9 รู้สึกภูมิใจเมื่อตอบค าถามได้ (𝑥 = 4.63 , S.D. = 0.74) และดีใจที่ทราบผลคะแนนทันทีที่ท า

แบบทดสอบเสร็จ (𝑥 = 4.63 , S.D. = 0.52)  รองลงมาคือ ข้อ 3 และ 10 สามารถน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ (𝑥 = 4.50 , S.D. = 0.76) และรู้สึกดีใจที่ครูยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจ (𝑥 = 4.50 , S.D. 

= 0.53) ตามล าดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลก

และการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีข้ันตอนการศึกษาค้นคว้า และสรุปผลได้ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.2 อภิปรายผล 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ 

ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.1.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (𝑥 = 4.23 , S.D. = 0.73) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจอันดับแรกคือ ข้อ 5 และ 9 รู้สึกภูมิใจเมื่อตอบ

ค าถามได้ (𝑥 = 4.63 , S.D. = 0.74) และดีใจที่ทราบผลคะแนนทันทีที่ท าแบบทดสอบเสร็จ (𝑥 = 4.63 , 

S.D. = 0.52)  รองลงมาคือข้อ 3 และ 10 สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (𝑥 = 4.50 , S.D. = 

0.76) และรู้สึกดีใจที่ครูยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจ (𝑥 = 4.50 , S.D. = 0.53) ตามล าดับ 

5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

หลังเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ซึ่งเป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
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ยึดหลักการเรียนการสอนแบบใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้โดยการค้นพบจาก

การปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานของ เกษณี สีมสีดา (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานของ จีรณัฐ ทางมีศรี และ

คณะ (2559) ได้ศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ระหว่างก่อนเรียนกับ

หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงและการได้ยินของ

นักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียน และนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ใน

ชีวิตประจ าวัน และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

     5.3.1.1   ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า คะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบ 

เสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่

ก าหนด และการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ

นักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ70) ดังนั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง สามารถน าไปใช้สอนได้ 
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    5.3.1.2   ครูผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาสาระ และสื่อที่ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นอื่นๆ  

และหลักสูตรสถานศึกษา แล้วสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ได้ทุก

ระดับชั้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

     5.3.2.1  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) ในช่วงชั้นและกลุ่มสาระอ่ืนๆ ต่อไป 
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