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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและการ
เคล่ือนท่ี หลังใช้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนด้วย 
ชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นกัเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุ
ราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า อยู่ในระดับ
ปรับปรุง มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี 2) ชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้
เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยแรงและการเคล่ือนท่ี การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

             1. หลังเรียนโดยใช้ชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวมสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
จ านวน  16 คน และมีนักเรียนท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 4 คน 

            2. ก่อนเรียนด้วย ชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 17 คะแนน 
คะแนนต่ าสุด 10 คะแนน คะแนนเฉล่ีย (X )13.95 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
2.20และหลังเรียนด้วย ชุดพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู ้นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 34 คะแนน 
คะแนนต่ าสุด 22 คะแนน คะแนนเฉล่ีย (X ) 28.85 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 2.75 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทที่  1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หากเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือท่ีเน้นการท่องจ า
และส่วนใหญ่นักเรียนต้องใช้จินตนาการในการสมมุติภาพ จึงท าให้ผู้เรียนไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ แต่
ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์มีบทบาทส า คัญในสังคมโลก เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนใน
ชีวิตประจ าวันและในอาชีพต่างๆ ซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม ทางผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) เรื่อง งานและพลังงานมาใช้การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ว 
22102 ท าให้ผู้ท่ีท าการเรียนรู้  เกิดประสบการณ์และมีกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบและ
เกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน  อีกท้ังยังสามารถใช้ในการทบทวนซ้ าแล้วซ้ าเล่าได้อีกเป็นอย่างดีเมื่อต้องการ
ศึกษาเพิ่มเติม มีข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อ
ผู้เรียนได้หัดท าข้อสอบมากเท่าไรก็ตามผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้และมีความช านาญและเกิดเป็น
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ ในสาขาวิชานั้นต่อไป  มีการประมวลผลการเรียนรู้ของนักเรียน   
เพราะฉะนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง งาน
และพลังงานมาจึงมีความจ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคปัจจุบัน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่อไป 

         จากการศึกษาท่ีผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ารวมท้ังน าความรู้ไปใช้ประโยชน์พบว่าเป็นความสามารถในระดับต่ า 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้คือร้อยละ 60 นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ในการเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการ
อนุรักษ์พลังงานและ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการหรือแนวทางท่ีช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น   

       สาเหตุส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีท าให้นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า พบว่าเนื้อหาสาระท่ีมีจ านวนมาก อีกท้ังยังขาด
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ และสภาพปัญหาคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 



 
 

คือผู้สอนขาดเทคนิคการสอน เนื่องจากผู้สอนไม่ได้ผลิตส่ือท่ีท่ีท าให้นักเรียนเกิดทักษะการเข้าใจหน่วย
พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมี ชีวิตท่ีท างาน
สัมพันธ์กัน 

       ด้ังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญท่ีจ าเป็นดังกล่าว  จึงได้ท าการศึกษา  ค้นคว้า  
เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  และพัฒนาตนเอง  โดยน าความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ท่ี
ได้รับ มาพัฒนาการเรียนการสอน โดยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาท่ีมีการเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนมาก
ขึ้นและมีล าดับขั้นตอน ในการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น     

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงาน หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
สุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี กับเกณฑ์ร้อยละ 70   

       2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงานก่อนและหลังชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี  

      3.  เพื่อเผยแพร่และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีจัดท าให้เกิดประโยชน์ต่อคณะครูอาจารย์ต่อไป 
 

       ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                         

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2562  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 142  คน                   

       กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า อยู่ในระดับ
ปรับปรุง มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 

 

 



 
 

       ขอบเขตด้านเนื้อหา 

      การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เนื้อหา
ท่ีใช้ประกอบการสร้างครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

1.งานและก าลังงาน 

2.พลังงานจลน์ 

3. พลังงานศักย์โน้มถ่วง 

4.กฏการอนุรักษ์พลังงาน 

       

 ขอบเขตด้านตัวแปร  

       ตัวแปรอิสระ คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) 

       ตัวแปรตาม คือ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องงานและ
พลังงาน   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

 

       ขอบเขตด้านระยะเวลา  

       ระยะเวลาในการด าเนินงาน (  พฤศจิกายน 2562- กุมภาพันธ์ 2563 ) 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. การวิจัยพัฒนาครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องงานและพลังงาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

2. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2562 

 

 



 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานส าหรับการวิจัย 
       1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องงานและพลังงานของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี หลังเรียนด้วย สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70  

       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี หลังเรียนด้วย ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  สูงกว่าก่อนเรียน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงาน สูงขึ้น 
2. นักเรียนสามารถใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้(5Es) ในการเรียนส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง งานและพลังงาน 

นิยามศัพท์ในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หมายถึง   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่องงานและพลังงาน  วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
2. ประสิทธิภาพของส่ือ  หมายถึง  ผลการประเมินจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) 
 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. วางแผนการจัดท าส่ือการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้(5Es)  เรื่องงานและพลังงาน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้(5Es)  เรื่องงานและ
พลังงาน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องงานและ

พลังงาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 



 
 

2. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2                
เรื่อง ระบบร่างกาย  จากหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คู่มือครู  หนังสือต าราต่าง  ๆ 

3. รวบรวมข้อมูลการจัดท าส่ือการเรียนการสอน 
4. วางแบบข้ันตอนการท างานของโปรแกรมระบบ 
5. จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  

เรื่องงานและพลังงาน 
6. จัดท าแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
7. ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  เรื่อง

งานและพลังงานกับกลุ่มตัวอย่าง 
8. ประเมินผลโดยแบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของส่ือ

การเรียนการสอน 
9. สรุปผลการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้(5Es)  เรื่องงานและพลังงาน 
10. ปรับปรุงและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้(5Es)  เรื่องงานและพลังงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  2 

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 



 
 

ในการวิจัยการพัฒนาผลฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงานด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  เรื่องงานและพลังงาน 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมเอกสาร
และสรุป เพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัยในครั้งนี้รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   

2. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

3. ลักษณะท่ีส าคัญของนวัตกรรมท่ีเลือกใช้ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนท้ังในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิต
ต่าง ๆ  ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
วิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
หาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ี
หลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถ
น าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองม ากท่ีสุด เพื่อให้ได้ ท้ัง
กระบวนการและความรู้จ ากวิธีก ารสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลท่ีได้มา
จัดระบบ เป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศ าสตร์จึงมีเป้าหมายท่ี
ส าคัญดังนี้  

๑. เพื่อให้เข้ าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเป็นพื้นฐ านในวิช าวิทย าศ าสตร์   

๒. เพื่อให้เข้ าใจขอบเขตของธรรมช าติของวิช าวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  

๓. เพื่อให้มีทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค้นคว้ าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  



 
 

๔. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่ างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม ในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  

๕. เพื่อนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
การดารงชีวิต  

๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะ 
ในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  

๗. เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ 

2. ลักษณะการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   

2.1 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  :  ยุทธศาสตร์ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

ความส าคัญของแนวคิด การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญปรากฏเป็นรูปธรรม 
ชัดเจนเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของการปฏิรูปการศึกษาอีกท้ัง
แนวคิดนี้ยังสนองตอบและสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ดัง
สาระท่ี  ก าหนดไว้ในหมวด 1 

 

หมวด  1   ความมุ่งหมายและหลักการของการศึกษาที่ว่า 

การศึกษามีความส าคัญสูงสุด และมีบทบาทต่อการพัฒนาท่ียั่งยนืของประเทศ ฉะนั้นต้องจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (มาตรา 
5)  

และสาระในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา  
ผู้เรียนว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้   

ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (มาตรา  22)   

สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  (มาตรา21) และ จัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง กับความสนใจ และความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ   การเผชิญ



 
 

สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(มาตรา 24) 

จากความส าคัญของแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแนวทางการปฏิรูป
ของกระทรวงศึกษาธิการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว    กรมสามัญ
ศึกษาจึงได้ก าหนดใหก้ารพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น   ยุทธศาสตร์หลัก
ในการปฏิรูปการศึกษา   ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สังกัดกรมสามัญศึกษา     เพื่อให้การด าเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนท้ังด้าน
จิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา และสังคม ให้เป็น “คนเก่ง คนดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข” เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

ความจ าเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน 
การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา “คน” อันเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของสังคมให้มีคุณภาพ
และลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นตามยุคสมัย  

2.2    รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)   การสืบเสาะหาความรู้ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คือ การถามค าถาม ออกแบบการส ารวจข้อมูลการส ารวจข้อมูล  
การวิเคราะห์ การสรุปผล การคิดค้นประดิษฐ์  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและส่ือสารค าอธิบายการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่ง
วางอยู่บนพื้นฐาน ของหลักฐานหรือเหตุผลต่างๆ และอีกความหมายคือเป็นกระบวนการท่ีนักเรียนใช้
ในการค้นคว้า หาค าตอบอย่างมีระบบเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีต้องการศึกษากระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเลือกจัดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการต่างๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ตามบริบทของผู้สอน ผู้เรียน 
โรงเรียน และแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ตามความเหมาะสมโดยครูเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนได้ส ารวจ
ปรากฏการณ์ต่างๆและกระตุ้นให้นักเรียนสร้างความเข้าใจ    ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2546) ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ
ดังนี ้

1)            ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจซึ่งเกิดขึ้น
จากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม 
เรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิม
ท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสรา้งค าถาม ก าหนดประเด็นท่ีศึกษา ในกรณีท่ีไม่มี
ประเด็นใดท่ีน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่างๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอด้วยประเด็นขึ้นมา
ก่อน  แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามท่ีครูก าลังสนใจเป็นเรื่องท่ีจะใช้ศึกษา 



 
 

          เมื่อมีค าถามท่ีน่าสนใจและนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นท่ีต้องการศึกษา จึงร่วมกัน
ก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องท่ีจะศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาจรวมทั้งการ
รับรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นท่ี
จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางท่ีใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

2)      ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะ
ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางส าหรับการตรวจสอบต้ังสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่นท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
สร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป 

3)      ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูลข้อสนเทศท่ีได้มิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอผลท่ีได้ในรูปต่าง ๆ 
เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ  การค้นพบในขั้นนี้
อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมติฐานท่ีต้ังไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

4)             ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้
เดิมหรือความคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งจะช่วยให้เช่ือมโยงกับเรื่อง
ต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 

5)         ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆการน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือ
เรื่องอื่น ๆ จะน าไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจ ากัดซึ่งจะก่อให้เกิดประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาท่ีจะต้อง
ส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกว่า Inquiry 
cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังเนื้อหาหลักและหลักการ 
ทฤษฎี ตลอดจนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป 

 

2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย่ 

       กานเย (Gagné, 1985) เป็นผู้ท่ีน าทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ใน
กลุ่มพุทธินิยมมาแปลงสู่เหตุการณ์การเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งกานเยไม่ได้ระบุชัดเจนว่า
เหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นเป็นล าดับข้ันตามล าดับ บางเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นสลับกับเหตุการณ์อื่น
ก็ได้หรือเกิดขึ้นร่วมกัน กานเยได้เช่ือมโยงปัจจัยท่ีเป็นเหตุการณ์ของการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นเข้าด้วยกัน และเรียกปัจจัยนั้นว่า เงื่อนไขการเรียนรู้ (condition of 
learning) กานเยแบ่งเงื่อนไขการเรียนรู้เป็น 2 ประเภทคือ เงื่อนไขภายใน (internal conditions) 
และเงื่อนไขภายนอก(external conditions) 



 
 

   เงื่อนไขภายใน หมายถึง สภาวะภายในของผู้เรียนและกระบวนการทางความคิดท่ีเป็นอยู่ภายในตัว
ผู้เรียนท่ีน ามาใช้ในสถานการณ์การเรียนรู้ 

   เงื่อนไขภายนอก หมายถึง การจัดสภาพส่ิงแวดล้อมหรือสภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นส่ิงเร้า
ภายนอกเพื่อกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความใส่ใจ สนใจ จดจ า
ได้และเกิดความคิดหรือเกิดการเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน กานเยเสนอว่า การจัด
สภาพการเรียนการสอน ควรจัดให้มีเหตุการณ์ 9 เหตุการณ์(nine events of instruction) ได้แก่ 

   1) การเร้าความสนใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม หรือกล่าวในแง่ของกระบวนการ
ประมวลสารสนเทศ การเร้าความสนใจเป็นการกระตุ้นเครื่องรับของผู้เรียนได้แก่ ประสาทของอวัยวะ
รับรู้ต่าง ๆ เช่น ตา หู เป็นต้น ให้เกิดความต่ืนตัวในการรับข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลเข้ารหัสในรูปของ
ข้อความภาพ ความรู้สึก เพื่อบันทึกไว้ในหน่วยความจ าระยะส้ันหรือหน่วยความจ าท างาน 

  2) การบอกจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ว่าพฤติกรรมหรือการกระท าอย่างใดท่ี
แสดงผลการเรียนรู้ของตน หรือเป็นส่ิงท่ีครูคาดหวังเพื่อให้ผู้เรียนมีความต้ังใจ เลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ 
และการใช้เวลาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในครั้งนัน้ 

  3) การทบทวนให้ระลึกถึงความรู้หรือประสบการณ์เดิมหรือการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ส่ิงใหม่กับส่ิงท่ีเรียนรู้มาก่อน ความรู้ท่ีมีอยู่ก่อนจะได้รับ
การบันทึกในหน่วยความจ าระยะยาวในรูปของภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ต่าง ๆ และความรู้สึก เมื่อมี
การทบทวนความรู้เดิม ความรู้เหล่านี้จะถูกดึงออกมาอยู่ท่ีความจ าระยะส้ันหรือความจ าท างานอีกครั้ง
และพร้อมท่ีจะน าไปใช้ในการจัดกระท ากับสารสนเทศและการจดจ าสารสนเทศ 

 4) การน าเสนอความรู้และส่ือการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ท าได้
หลายวิธี เช่น การสาธิต น าเสนอตัวอย่าง การบอกเล่าโดยตรง การให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบในการ
น าเสนอความรู้อาจใช้วิธีอุปนัยหรือวิธีนิรนัย ถ้าเป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดท่ีเป็นรูปธรรมควรใช้
วิธีอุปนัย โดยให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลายแล้วสรุปความหมายของส่ิงนั้นด้วยตนเองแต่ถ้า
เป็นเรื่องนามธรรมควรใช้วิธีนรินัย และอาจน าเสนอด้วยภาพหรือแผนภูมิ 

  5) การช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เช่น การเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีคาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนและให้การเสริมแรง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมนั้น ครูควรค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนบางคนต้องการการ
ช้ีแนะจากครูมากและบางคนก็ไม่ต้องการการชี้แนะ ดังนั้นครูจึงควรใช้วิจารณญาณในการด าเนินการ
ในเรื่องนี้โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน 

  6 ส่งเสริมการปฏิบัติของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจและมีความ
ช านาญในส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น 



 
 

 7) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ผลการปฏิบัติของตนว่าถูกต้อง
หรือไม่เพียงใด เหตุการณ์นี้อาจมีความซ้ า ซ้อนกับเหตุการณ์ต่อไป 

 8) การวัดประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ครูรู้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ี
คาดหวังหรือไม่ และเป็นข้อมูลในการซ่อมเสริมและปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน 

9) การส่งเสริมให้ผู้เรียนจดจ าและถ่ายโอนความรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปจากแบบฝึกหัด โดยเฉพาะการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

3. ลักษณะที่ส าคัญของนวัตกรรมที่เลือกใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดการเรียนการสอนรายบุคคลท่ีจัดไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามค าแนะน าท่ีได้ระบุไว้ ผู้สอนได้รวบรวมส่ือการสอนอย่างสมบูรณ์ตามแบบแผนท่ีวางไว้ เพือ่ให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอน ชุดการสอนเป็นระบบส่ือประสมส าเร็จรูปเพื่อให้ครูใช้ในการสอน มี
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คู่มือครู เนื้อหา รายการส่ือการสอน และเอกสารอ้างอิง ผู้เรียนสามารถปรึกษา
กันในระหว่างการเรียนได้ ผู้เรียนอาจน าไปศึกษานอกเวลาเรียน หรือน าปรึกษาท่ีบ้านได้ โดยมี
ผู้ปกครองหรือบุคลากรอื่นคอยแนะน าให้ความช่วยเหลือได้ 

4.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   

อร่าม บุญธิ (2560 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ท่ีครูชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางและเน้น
การบรรยายเป็นหลัก พบว่าหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จีรณัฐ ทางมีศรี (2558 : บทคัดย่อ)  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

                           

                                                           

  

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 



 
 

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เรื่องงานและ
พลังงานหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง        จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2562  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 142  คน                   

       กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า อยู่ในระดับ
ปรับปรุง มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  

    1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย
จ านวน 4 แผน ได้แก่ 

       1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องงานและพลังงาน 

       1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องพลังงานจลน์ 

       1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่องพลังงานศักย์โน้มถ่วง 1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง
กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

2.  นวัตกรรมท่ีเลือกใช้ จ านวน 4 ชุด ได้แก่   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 : เรื่อง งาน  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 : เรื่อง พลังงานจลน์  



 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 : เรื่อง พลังงานศักย์  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 : เรื่อง กฎการอนุรักษ์         

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง งานและพลังงาน 
ระดับช้ันมัธยมสึกษาปีท่ี 2 ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ จ านวน 1 ฉบับ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

         1.การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องงานและพลังงาน 
ระดับช้ันมัธยมสึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย ระดับช้ันมัธยมสึกษาปีท่ี 2  

  1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

  1.3 ก าหนดหัวเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ย่อย เวลาเรียน 

  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น ให้ครูพี่เล้ียงพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและให้
ข้อเสนอแนะ 

  1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของครูพี่เล้ียง และได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์ จ านวน 6 แผน 

       2. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสร้างเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

            2.2 สร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 1 ชุด  

        3.  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง 
ระบบต่างๆของร่างกาย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

              3.1 ศึกษาเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบต่างๆของร่างกาย จาก
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

              3.2 ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 



 
 

              3.3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

               3.4 สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ มี 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ จ านวน  1 ฉบับ 

               3.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเท่ียงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ โดยการหาค่า IOC ซึ่งการให้ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ ได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้  

                        +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 

                          0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 

                         -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 

                3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วคัดเลือกข้อสอบท่ี
มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้จ านวนข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์จ านวน 10 ข้อแล้วน ามาพิมพ์เป็น
แบบทดสอบเพื่อน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

           1. ด าเนินการทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง งานและพลังงาน จ านวน 20 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

            2. ด าเนินการสอนโดยใช้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในคาบท่ี 8 ทุกวันพฤหัสบดี 

            3. หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  
เรื่องงานและพลังงาน ครบตามท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่างๆของร่างกาย กับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 



 
 

1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องงานและ
พลังงาน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้(5Es)  กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ เรื่องงานและ
พลังงาน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (IOC) 

       สูตร          N
RIOC 

  

  เมื่อ  IOC  คือ  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

   R   คือ   ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

    N    คือ   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

2.2 หาค่าร้อยละ (Percentage) 
                      สูตร    P         =     

N

f 100  

   เมื่อ  P แทน    ร้อยละ 

     f แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 

     N แทน    จ านวนความถ่ีท้ังหมด 

2.3 หาค่าเฉล่ียของคะแนน (Mean) 

                สูตร        X       =     
n

x  

     เมื่อ       X      แทน  ค่าเฉล่ีย 

        x      แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 

       N      แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูลท้ังหมด
  

2.4 หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 



 
 

     สูตร         S.D.    =      
)1(

2
2



 
nn

fxfxn  

 

      เมื่อ         S.D.     แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                    X        แทน  คะแนนสอบ 

                    f         แทน  ความถ่ี 

                  x        แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณคะแนนสอบ 

                    N        แทน  จ านวนคนท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 



 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานและ
พลังงานหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es) กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานและพลังงานก่อนและหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้วิจัยได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดดังนี้  

             ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานและพลังงานหลังใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

             ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน เรื่องงานและพลังงาน ก่อนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองงานและพลังงาน หลังใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานและพลังงาน หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 1 



 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้(5Es)  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ล าดับ นักเรียน คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 

เทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 

(ผ่านเกณฑ์ 14 คะแนน) 

1 กฤตพจน์ รักเล่ง 7 15 

2 จิรายุ ธรรมธวัช 7 16 

3 เดชาบดินทร์ ชุ่มใจ 5 14 

4 ปารเมศ ว่องวิทยา 7 16 

5 ปุณยวีย์ ชามทอง 4 16 

6 พลกฤต เมืองฉิม 5 17 

7 ณภัทร เจียรพันธ์ 5 16 

8 ธันย์ชนก รุ่งกมลลกัษณ์ 6 17 

9 อัยยรัช ไชยกุล 4 16 

10 ณพัชญ์ปภา พาภัคดี 7 15 

11 ปณิตา เพ็งบุญ 8 17 

12 กันตพัฒน์ เกื้อสกุล 10 17 

13 ศุภชัย กุลวรพิพัฒน์ 11 18 

14 สิริมา สมรักษ์ 12 18 

15 ชติพัทธฺ สุขศรี 5 17 

16 ชัชพงส์ พรประสิทธิ์ 7 17 

17 ปพิชญา สมหวัง 6 16 

18 ชวินดา เมืองดี 9 17 

19 เข็มทอง แก้วนิรัตน์  8 18 

20 ชมมุนินทร์ หนูข า 10 17 



 
 

 (X ) 7.15 16.45 

 

               จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 20 คน และ
ไม่มีนักเรียนท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ระบบต่างๆของร่างกาย ก่อนและหลังเรียน
ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงานก่อนและหลังใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุ
ราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วย ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) 

ล าดับ นักเรียน คะแนนก่อนเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 

คะแนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

1 กฤตพจน์ รักเล่ง 7 15 +8 

2 จิรายุ ธรรมธวัช 7 16 +9 

3 เดชาบดินทร์ ชุ่มใจ 5 14 +8 

4 ปารเมศ ว่องวิทยา 7 16 +9 

5 ปุณยวีย์ ชามทอง 4 16 +12 

6 พลกฤต เมืองฉิม 5 17 +12 

7 ณภัทร เจียรพันธ์ 5 16 +11 

8 ธันย์ชนก รุ่ง
กมลลกัษณ์ 

6 17 +11 

9 อัยยรัช ไชยกุล 4 16 +12 



 
 

10 ณพัชญ์ปภา พาภัคดี 7 15 +8 

11 ปณิตา เพ็งบุญ 8 17 +9 

12 กันตพัฒน์ เกื้อสกุล 10 17 +7 

13 ศุภชัย กุลวรพิพัฒน์ 11 18 +7 

14 สิริมา สมรักษ์ 12 18 +6 

15 ชติพัทธฺ สุขศรี 5 17 +12 

16 ชัชพงส์ พรประสิทธิ์ 7 17 +10 

17 ปพิชญา สมหวัง 6 16 +10 

18 ชวินดา เมืองดี 9 17 +8 

19 เข็มทอง แก้วนิรัตน์  8 18 +10 

20 ชมมุนินทร์ หนูข า 10 17 +7 

 

ล าดับ นักเรียน คะแนนก่อนเรียน 

(คะแนนเต็ม 40 
คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 40 
คะแนน) 

คะแนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

 รวม 143 329 186 

(X ) 7.15 16.45 9.3 

S.D. 2.30 1.19 - 

            จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้  12  คะแนน คะแนนต่ าสุดได้ 4 
คะแนน คะแนนเฉล่ีย  (X ) 7.15คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.30 และหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es) นักเรียนท า
คะแนนสูงสุดได้ 18 คะแนน คะแนนต่ าสุด 14 คะแนน คะแนนเฉล่ีย (X ) 16.45 คะแนน และส่วน
เบ่ียงเบนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.19 แสดงให้เห็นว่าหลังเรียนด้วย   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงาน โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงาน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด  สุราษฎร์ธานี                                                                                         

       กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
sampling) 

        เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องงานและพลังงาน 4 แผน ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงาน พลังงาน
ศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง และกฎการอนุรักษณ์พลังงาน 2) นวัตกรรมท่ีเลือกใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องงานและพลังงานเป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบ
นักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
(5Es)  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน จ านวน 1 ฉบับ 

       การวิเคราะห์ข้อมูล ท าได้โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 



 
 

ผลการวิจัยสรุปและน าเสนอล าดับดังนี้ 

       1. หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียน
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน  19 คน และไม่มีนักเรียนท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70  

       2. ก่อนเรียนด้วย นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 12 คะแนน คะแนนต่ าสุด 4 คะแนน คะแนน
เฉล่ีย (X )7.15 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 2.30 และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  I นักเรียนท าคะแนนสูงสุดได้ 18 
คะแนน คะแนนต่ าสุด ภ คะแนน คะแนนเฉล่ีย (X ) 16.45 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 1.19 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ดังนี้ 

       1.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงาน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังเรียนโดยใช้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ท้ังนี้อาจ เป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  เรื่องงานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนการสร้างอย่างเป็น
ระบบ มีการศึกษาหลักสูตร เอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดท าได้รวบรวมและสรุปหลักการ แนวคิด หลัก
จิตวิทยา การเรียนรู้และทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียน
พลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ การวิเคราะห์
สถานการณ์และอธิบายการเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน  เอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5Es)  ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย (อร่าม บุญธิ 2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาค พบว่าหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  



 
 

       2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนและหลังเรียนด้วย พบว่าหลังจากท่ี
นักเรียนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องงานและพลังงานสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  ชุดนี้
มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ท้ังทางด้านรูปแบบการเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 
เนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรสอดคล้องกับท้องถิ่น เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอนในอธิบาย
การเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ 
การวิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์
พลังงาน สาเหตุท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้(5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใช้กระบวนการการสอน
แบบสืบเสาะบูรณาการกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรณัฐ ทางมีศรี 
(2558 : บทคัดย่อ)  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรซึ่งพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ข้อเสนอแนะ 

       1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 

         1.1 ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5Es)  
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนามากขึ้น  ผู้สอนควรเลือกบทเรียนและวิธีการน าเสนอท่ี
หลากหลาย หรือรูปแบบท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  เนื้อหาวิชา  และสอดคล้องกับสภาพของชุมชนหรือ
เป็นสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ และเห็นเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

         1.2 ผลการศึกษาครั้งนี้  จะเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้า  อ้างอิง  ส าหรับครูผู้สอน นักวิชาการ  และผู้สนใจท่ัวไป 
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