
บทที่ 1 

 

 บทน า  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

       ฟิสิกส์(Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ   
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  5 ข้ันตอน คือ 1.การก าหนดปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน         
3.การรวบรวมข้อมูล 4.การทดลอง และ 5.สรุปผล เพื่อศึกษาหากฎเกณฑ์ต่างๆในการอธิบาย      
หรือไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน         
ท าให้ เกิดความรู้  ความเข้าใจ  น าไปสู่การสรุปเป็นกฎและทฤษฏีที่ ใช้อธิบายข้อสงสัยต่างๆ       
ปัจจุบันความรู้ทางฟิสิกส์ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างกว้างขว้าง เช่น ด้านการแพทย์      
ด้านอุตสาหกรรม ด้านอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ         
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  

       ด้วยความส าคัญของความรู้ทางฟิสิกส์ ท าให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ข้ึน        
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หลักการ ทฤษฎี             
และกฎที่เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สังเกตจากปรากฏการณ์จริง       
กับค าอธิบายทางทฤษฎี  เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยี สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการน าหลักการทางฟิสิกส์              
ไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ทั้งเชิงความคิดและเชิงการปฏิบัติ   สามารถวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย          
ต่อสังคมในการน าความรู้ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และตระหนัก              
ในอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดังนั้นโรงเรียนหรือ      
สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการสอนวิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ด้วย         
ซึ่ ง เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ          
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานจ านวน 1 วิชา และรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมจ านวน 5 วิชา เพื่อให้ผู้ เรียน           
ได้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้     
และทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้ 
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  ในส่วนของการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 -6  หลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โดยมี        
ค าอธิบายรายวิชา ดังนี้   ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์  ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด     
ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การวิเคราะห์อธิบายผลการทดลอง          
การบอกต าแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง     
ด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่             
ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล น้ าหนัก และแรงเสียดทาน  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์       
การ เคลื่ อนที่ แบบวงกลม  และการเคลื่ อนที่ แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ าย โดยใช้กระบวนการ                
ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิด
กระบวนการแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน        
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
         ปริมาณกายภาพและหน่วยทางฟิสิกส์  ถูกบัญญัติให้ท าการจัดเรียนการสอนในรายวิชา         
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง บทน า ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน         
บทแรกของการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องหน่วยทางฟิสิกส์ เป็นปริมาณที่ส าคัญของการบันทึกข้อมูล           
ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งบอกว่าข้อมูลนั้นๆ คือปริมาณใดและมีค่าความหมายอย่างไร  เพื่อสร้างความเข้าใจ     
ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ ได้ ศึกษาข้อมูลนั้นมีความเข้าใจตรงกัน  จะเห็นได้ ว่าหน่วยทางฟิสิกส์นั้น                 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์และผู้ เรียนส่วนมากมักจะมีปัญหาในเรื่องหน่วยและ         
การเปลี่ยนหน่วย  ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนในบทเรียนถัดไป เพราะ เนื้อหา            
ในทุกหน่วยการเรียนรู้ของวิชาฟิสิกส์จ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหน่วยทางฟิสิกส์ทั้งหมด       
ถ้าผู้ เรียนขาดความเข้าใจในเรื่องหน่วยทางฟิสิกส์แล้ว   จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน               
ของผู้เรียนในรายวิชาฟิสิกส์ต่ ากว่ามาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับหน่วยทางฟิสิกส์      
และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ ( 5E) เรื่อง หน่วย         
และการเปลี่ยนหน่วย โดยมีกระบวนจัดการเรียนรู้  5 ข้ันตอน คือ 1.ข้ันสร้างความสนใจ(Engage)      
เป็นข้ันตอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดสนใจ เกิดค าถาม ใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเข้าสู่บทเรียน  2.ข้ันส ารวจ     
และค้นหา(Exploration)เป็นข้ันตอนที่ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒนา   
ความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะโดยการให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการท ากิจกรรม      
การส ารวจและค้นหาสิ่งที่ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นผู้ เรียนแต่ละคน 3. ข้ันอธิบาย            
และลงข้อสรุป(Explanation) เป็นข้ันตอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอธิบาย          
และสร้างความคิดรวบยอดที่ได้จากการ ศึกษาค้นคว้า ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้อภิปราย      
แลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับความรู้ที่ได้มา ข้ันตอนน้ีต้องการให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปความรู้ร่วมกัน    
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4.ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) เป็นข้ันตอนที่ให้ผู้ เรียนได้ยืนยันและเพิ่มเติมความรู้  ความเข้าใจ        
ในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ    
ปฏิบัติตามความถนัดหรือความต้องการของผู้เรียน 5. ข้ันประเมิน (Evaluation)เป็นข้ันที่ครูผู้สอน       
จะท าการทดสอบและประเมินผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อทราบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
               จากแนวคิดและความส าคัญข้างต้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการ       
ใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย ส าหรับนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง      
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนเกี่ยวกับหน่วยและการเปลี่ยนหน่วย เพื่อเป็นพื้นฐาน        
ของการเรียนวิชาฟิสิกส์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
              1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม          
แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
              2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหา
ความ รู้ (5E)  เ รื่ อ ง  ห น่ วยและก าร เ ปลี่ ย นหน่ ว ย  ส าหรั บนั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ที่  4                
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
     

 ขอบเขตการวิจัย 
     1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม      
ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561  จ านวน 15 ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด 557 คน                                                                               

ผู้ วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 4/8 และห้อง 4/10 จ านวน
นักเรียน 80 คน 
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      2.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
           ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2561       
ถึงเดือนสงิหาคม 2561  
 

       3.ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  รายวิชาฟิสิกสเ์พิ่มเติม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย  

           ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องหน่วย    
และการเปลี่ยนหน่วย ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ  
                         1. ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement)  
                         2. ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration)  
                         3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
                         4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
                         5. ข้ันประเมิน (Evaluation)  
         เพื่อท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยชุด
กิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย 

 

        4.ขอบเขตด้านตัวแปร 

           ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย 

           ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วยของนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  
 
 

        5.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี     
        ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
         1. ประชากร หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต าบลท่าวังทอง 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด    
557 คน                                                                                          

         2. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา 2561  จ านวน 2 ห้องเรียน  ได้แก่ ห้อง 4/8 และห้อง 4/10 จ านวนนักเรียน 80 คน 

         3. ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
                3.1 ข้ันสร้างความสนใจ(Engagement)  คือ ข้ันตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้          
ที่จะน าเข้าสู่บทเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเข้าสู่บทเรียน  
                3.2 ข้ันส ารวจและค้นหา(Exploration) คือ ข้ันตอนที่ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์    
ร่วมกันในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะโดยการให้เวลาและ       
เปิดโอกาสแก่ผู้ เรียนในการท ากิจกรรม   การส ารวจและค้นหาสิ่ งที่ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้               
ตามความถนัดและความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละคน  
                3.3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป(Explanation) คือ เป็นข้ันตอนที่ให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการอธิบาย สร้างความคิดรวบยอดที่ได้จากการส ารวจและค้นหา ซึ่งครูควร 
ให้โอกาสแก่ผู้ เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับความรู้ที่ ได้ ค้นคว้ามา         
ข้ันตอนน้ีต้องการให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปร่วมกันในสิ่งที่ได้เรียนรู้  
                3.4 ข้ันขยายความรู้(Elaboration) คือ ข้ันตอนที่ให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยายเพิ่มเติม
ความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน       
ได้ฝึกทักษะและปฏิบัติตามที่ผู้เรียนต้องการ  
                3.5 ข้ันประเมิน (Evaluation) คือ เป็นข้ันตอนที่ครูผู้สอนจะท าการทดสอบและ   
ประเมินผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ทราบผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

         4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน     
โดยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย ซึ่งจะท าให้        
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหน่วยทางฟิสิกส์ที่ดีข้ึน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
           1. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูก้่อนการใช้ชุดกิจกรรมและหลังการใช้          
ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย  
           2. เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)    
เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วยเพือ่น าไปพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้
           3. เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องหน่วยและการเปลี่ยนหน่วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

       การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561   

  ได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
     1. ความเป็นมาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    
     2. แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตรการสอนวิชาฟิสิกส์ 
     3. เนื้อหาเรื่อง ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย 

            4. แนวคิดและทฤษฎีชุดกิจกรรม 
            5. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 
            6. แนวคิดและทฤษฎีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
           7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     8. กรอบแนวคิด 
 
 ความเป็นมาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
         1.1  ประวัติโรงเรียน 
        โรงเรียนพะเยาพิทยาคมตั้งข้ึน เมื่อปีพุทธศักราช  2479   โดยอาศัยเรียนรวมกับโรงเรียน
เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกุล) ใช้ช่ือว่าโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” ปีพุทธศักราช 2482 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียน       
ที่ต าบลประตูชัย ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันได้เปิดด าเนินการสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2582 
       ในปีพุทธศักราช 2484 ประชาชนชาวพะเยา ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนข้ึนมาอีกหนึ่ง     
หลังแต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่  2 เมื่อสงครามสงบลง                 
ก็ด าเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จเมื่ อปีพุทธศักราช 2488  โรงเรียนได้ เปิดสอนถึง ช้ัน    
มัธยมศึกษาปีที่  6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2494 ต่อมาปีพุทธศักราช 2501 ผู้ปกครองนักเรียนได้     
บริจาคเงินสร้างอาคารห้องสมุดให้อีกหนึ่งหลังและได้รับ งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ        
อีก 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนที่ ถูกพายุพัดเสียหายและ            
ทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงให้ไปเรียนที่โรงเรียนสตรีพะเยา   
         ครั้นเมื่อวันที่  21 กันยายน 2501 นายมนู  ยอดปัญญา ครูใหญ่ได้ ถึงแก่กรรม 
กระทรว ง ศึกษา ธิการ จึ ง แต่ งตั้ ง ให้  นายส วัสดิ์  อดุ ล ย์พง ษ์  ม าด า ร งต าแห น่ งค รู ให ญ่                     



7 
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ      
ยุบให้โรงเรียนสตรีพะเยารวมกับโรงเรียนพะเยา “พะเยาพิทยาคม” แล้วเปลี่ยนช่ือเป็น       
“โรงเรียนพะเยาพิทยาคม” วันที่  19 พฤษภาคม 2513 ได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์              
ให้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสวัสดิ์  อดุลย์พงษ์ ซึ่งลาออกจากราชการไป 
       เมื่อปีการศึกษา  2521 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนในส่วนภูมิภาค 
(ค.ม.ภ.ร.2) รุ่นที่ 4 อันดับที่ 50 โดยใช้หลักสูตรของส านักงานโครงการศึกษาพิเศษ (ส.ค.ศ)         
กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

       ปี พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเงินกู้ธนาคารโลก โดยได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน และครุภัณฑ์ เพื่อ จัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

      ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่   

      ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับจัดสรรอาคาร 5 หลังใหม่ ใช้จัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง IT และห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

     ปัจจุบันผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  คือ  นายพิเชษฐ์ สมฤทธ์ิ 

 
 สถานท่ีตั้งโรงเรียน  
       โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  97 ถนนประตูชัย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1275, 0-5443-1522  โทรสาร 0-5443-1522             
สถานที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณภายในเมืองโบราณที่เรียกช่ือว่าเวียงน้ าเต้าหรือเวียงประตูชัย 
โดยมีแนวเขตดังนี้ 
 
         ทิศเหนือ        :    เป็นประตหูน้า ติดถนนสาย พะเยา-ป่าแดด 
         ทิศตะวันออก   :    ติดคูเมืองเก่า 
         ทิศใต ้           :    ติดหมู่บ้านพักครูพะเยา และถนนสาธารณประโยชน ์
         ทิศตะวันตก    :    ติดถนนสายเอเชีย 1   ล าปาง-เชียงราย 
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พ้ืนท่ีโรงเรียน                                                                            
      โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 53 ไร่ 391 ตารางวา โดยแบ่งเป็น                    

         แปลงที่ 1    44  ไร่ 218 ตารางวา เป็นที่ตัง้ของโรงเรียน                                                                                 

         แปลงที่ 2   7  ไร่ 5 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมูบ่้านพักครู                                                                                    
         แปลงที่ 3   2  ไร่ 168 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมูบ่้านพกัครูเดิมและเคยเป็นที่ตั้งของ       
ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา  

 
แผนผังแสดงบริเวณโรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนผังแสดงบริเวณโรงเรียน 
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ตราโรงเรียน คติพจน์ และปรัชญาของโรงเรียน 

 

 
 
 

รูปที่ 2 ตราโรงเรยีนพะเยาพิทยาคม 

ตราโรงเรียน      :   เป็นวงกลมประดับด้วยกลีบบัว 32 กลีบ มีอักษรย่อ “ พ.ค.” 
ความหมาย       :   นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาไปจากสถานศึกษาแห่งนี้ แสดงว่าเป็นผูท้ี่สมบรูณ์   
ทั้งร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ และสังคม เปรียบประดุจบัวที่พ้นน้ า  และเป็นผู้ทีเ่ต็มเปี่ยมด้วย                                
คุณธรรม 32 ประการ                  
สีประจ าโรงเรียน   :   “ ฟ้า – บานเย็น ”                                                       
        สีฟ้า            หมายถึง  ความสงบ สะอาด และร่มเยน็               
        สีบานเย็น     เป็นสีประจ ามณฑลพายัพ ซึ่งไดร้ับพระราชทานมาต้ังแต่รัชกาลที่  6      
        ดังนั้น  สีฟ้า-บานเย็น  จึงแสดงถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนและความร่มเย็นเป็นสุข 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน :   ต้นมะขาม             

คติพจน์โรงเรียน                 
    “ คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล  มุตฺตม  ” 
     การเคารพในระเบียบวินัยเป็นมงคลอันสงูสุด 

อัตลักษณ์ 
     เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู ้ 

เอกลักษณ์ 
      วิชาการดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจชุมชน 
 
 วิสัยทัศน์ 
      ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เป็นสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ    
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 พันธกิจ 
     1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    
          ไดม้าตรฐานสากล 
     2.  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
     3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอน  
          ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ  
          การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
     5.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ    
          การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 เป้าประสงค์  
    1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล  
    2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    3.  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 
    4.  มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 
         การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    5.  มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 
         การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร ์
    1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    2.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 
    3.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
         แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อน 
         สู่ความส าเร็จ 
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 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
     1.  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
     2.  ปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ  
          พอเพียง  
     3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
          ไดอ้ย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ 
     5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 
          การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
     6.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชีวิตร่วมภาคี เครือข่ายร่วมกันพัฒนา 
 
 
 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
     1.  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 
         คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
     3.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
     4.  สนับสนุน และพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
     5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีศักยภาพจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน 
         มาตรฐานสากล 
     6.  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
     7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ     
         การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
     8.  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการให้บริการทางการศึกษาระหว่าง 
          สถานศึกษากับองค์กรนั้น 
     9.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอน  
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ยุทธศาสตร์ของ สพฐ.  
   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทกุประเภท 
   2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 
   3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

 

โครงสร้างโมเดล PPK 
     โมเดลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอย่างมีคุณภาพ 

 

รูปที่ 3 โครงสร้างโมเดล PPK การบริหารสู่ความส าเร็จ 

        การบริหารจัดการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใช้ PPK Model ซึ่งได้ประยุกต์ทฤษฎี และรูปแบบ การบริหาร
เพื่ อ ใ ช้ ใ นกา รบริ ห าร จั ด การ โร ง เ รี ย น พะ เย าพิท ยาคมอย่ า งมี คุณภาพรายละ เ อี ยดขอ ง                      
PPK Model ดังนี ้

      1.  P = Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา    
หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคี 4 ฝ่ายโดยก าหนดเป็นหลัก 5 ร คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา    
ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อ     
ให้ เกิดคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน 
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      2.  P = Purpose หมายถึง จุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการจากบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม     
โดยได้ก าหนดเป็น 4 ประการ คือ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals)และ
วัตถุประสงค์(Objectives) ซึ่งการด าเนินการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ 

     3.  K = Knowledge หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาร่วมกันค้นคว้าเป็นความรู้ทางวิชาการ    
ในการด าเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพื้นฐานก็ต้องศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่  ศึกษา      
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวง ศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความรู้                  
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้จาประสบการณ์ของทุกคน รวมทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย     
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น และเกิดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
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 แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตรการสอนวิชาฟิสิกส์ 
     2.1 ค าอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 
              รายวิชาฟิสิกส์  เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว30201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน  1.5  หน่วยกิต มีค าอธิบายรายวิชา  
ดังนี้  ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อน           
ในการวัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การวิเคราะห์อธิบายผลการทดลองการบอกต าแหน่ง          
ของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว 
แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน น้ าหนัก 
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
แล ะก า ร เ คลื่ อ นที่ แ บบฮ า ร์ ม อนิ ก อย่ า ง ง่ า ย  โ ดย ใ ช้ ก ร ะบ ว นก า ร ท า ง วิท ย าศ าส ต ร์                            
ในการสืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปั ญหา 
ความสามารถในการสื่อสาร การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลักวิถีพุทธ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์  ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ 

 2. อธิบายความส าคัญของการทดลอง  การวัดปริมาณกายภาพต่างๆและการบันทึกผลการวัด 

 3. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

 4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด  ความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

              ในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว 

 5. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง 

 6. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่  
              ของวัตถุ 

 7. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 

 8. อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง 

 9. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

 11. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
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ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู ้
รหัสวิชา ว30201      ชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี 1 

บทน า 

หน่วยท่ี 2 

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 

ช่ือรายวิชา 

ฟิสิกส์ 1 

หน่วยท่ี 3 

แรงและกฎการเคลื่อนที ่

หน่วยท่ี 4 

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 
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ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
รหัสวิชา ว 30201 ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

หน่วยการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 บทน า 
1.  อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ    
2.  อธิบายความส าคัญของการทดลอง การวัดปริมาณกายภาพต่างๆ และการบันทึกผลการวัด   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเคลื่อนท่ีแนวตรง 
3.  อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณที่เกี่ยวข้อง    
4.  อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างการกระจัด ความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
    ในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว   

สอบกลางภาค 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 แรงและกฎการเคลื่อนท่ี 

5.  อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ ของแรงหลายแรง   
6.  อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
7.  อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล    
8.  อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ 
9.  วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

    10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
    11. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  
สอบปลายภาค 
 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา ว30201  ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4      เวลา  60 ชั่วโมง     จ านวน  1.5  หน่วยกติ 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 บทน า 1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชา  
   ฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย 
   ในระบบเอสไอ    
2. อธิบายความส าคัญของการทดลอง  
    การวัดปริมาณกายภาพต่างๆ และ 
    การบันทึกผลการวัด   
 

    การอภิปรายปริมาณทางกายภาพ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณฐานและ
ปริมาณอนุพัทธ์ ในการบอกปริมาณ  ดังกล่าวมีข้อตกลงระหว่าง
ประเทศให้ใช้หน่วยในระบบเอสไอ 
    การอภิปรายปริมาณทางกายภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ วิธีการบวกปริมาณในแต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกัน     
    การทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับการ วัดปริมาณต่างๆทาง 
กายภาพ การน าเสนอผล การเขียนกราฟ รวมทั้งมีทักษะ 
ในการรายงานการทดลอง 

6 7 

2 การเคลื่อนที่ 
แนวเส้นตรง 

3. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง  
    และปริมาณที่เกี่ยวข้อง    
4. อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างการ   
   กระจัด ความเร็วและความเร่งของการ  
   เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี 
   ความเร่งคงตัว  

    การส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งต้องค านึงถึง
กรอบอ้างอิง ความเร็วในการเคลื่อนที่ จึงเป็นความเร็วสัมพัทธ์ 
    การทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติที่มี
ความเร่งคงตัวซึ่งอธิบายด้วยสมการอย่างง่าย 

11 13 

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างรายวิชา ว30201
  ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

 สอบกลางภาค  หน่วยที่ 1   5 คะแนน  
หน่วยที่ 2   10 คะแนน 

2 15 

3 
 

แร ง แล ะ กฎ ก า ร
เคลื่อนที่ 
 

5. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรง     
   หลายแรง   
6. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ 
   ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบาย 
   การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
7.  อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล    
8.  อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส 
     ของวัตถุคูหนึ่ง   
 

   การหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูปและการค านวณ  การคูณ
เวกเตอร์ทั้งการคูณเชิงสเกลาร์และเชิงเวกเตอร์ 
    การทดลองและอภิปรายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งใช้ 
อธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยทั่วไป 
    การสืบค้นข้อมูลและอภิปรายแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุ
ทั้งหลายในเอกภพ ซึ่งเรียกว่าแรงโน้มถ่วง โดยขนาดของ 
แรงดึงดูดนี้จะข้ึนอยู่กับขนาดของมวลทั้งสองและระยะห่าง 
ระหว่างมวลคู่นั้น  
    การส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุและผล
ของแรงที่กระท ากับวัตถุซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางมวลและศูนย์
ถ่วงของวัตถุ ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วงจะอยู่ 
ที่เดียวกันในสนามโน้มถ่วงสม่ าเสมอเท่านั้น 
    การทดลองเกี่ยวกับแรงเสียดทานซึ่งข้ึนอยู่กับสัมประสิทธ์ิความ
เสียดทานและแรงที่พื้นกระท าต่อวัตถุ 
 

20 23 

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างรายวิชา ว30201
  ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1 (ต่อ) 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

 4 การเคลื่อนที่แบบ 
ต่างๆ 

9.  วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่ 
     แบบโพรเจกไทล์ 
10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่ 
     แบบวงกลม  
11. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบ   
    ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

    การทดลองและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจก-ไทล์ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์และอธิบายได้ ด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
    การทดลองและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวงกลมซึ่ง
สามารถวิเคราะห์และอธิบายได้ด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
  การทดลองและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบฮาร์มอนิก อย่าง
ง่ายซึ่งสามารถวิเคราะห์และอธิบายได้ด้วยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

19 22 

 สอบปลายภาค  หน่วยที่ 3   10 คะแนน 
หน่วยที่ 4   10 คะแนน 

2 20 

รวม 60 100 

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างรายวิชา ว30201
  ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1 (ต่อ) 
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 เน้ือหาเรื่อง ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย 
3.1 วิชาฟิสิกส์ 

         ความอยากรู้อยากเห็นและความช่างสังเกตเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดการศึกษา
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาด้วยวิธีการต่างๆ  ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ ใกล้ตัวเรา           
มากที่สุดเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ส าหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้           
เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า “ฟิสิกส์”  
 

 

 

 

รูปที่ 4 การศึกษาธรรมชาติของนักฟิสิกส์ 

          ฟิสิกส์ (อังกฤษ: Physics, กรีก: φύσις [phusis], "ธรรมชาติ") เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง      
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สสารและพลังงาน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ทางกายภาพ       
รวมทั้งเป็นความรู้พื้นฐานที่น าไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ 
ตัวอย่างเ ช่น การน าความรู้พื้นฐานทางด้านแม่ เหล็กไฟฟ้า ไปใช้ในอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ        
(โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) หรือการน าความรู้ทางอุณหพลศาสตร(์เทอรโ์ม-ไดนามิกส์)
ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ทางฟิสิกส์บางอย่างอาจน าไปสู่        
การสร้างเครื่องมือใหม่ที่ ใช้ในวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เ ช่น การน าความรู้ เรื่อง กลศาสตร์ควอนตัม               
ไปใช้ในการสร้างและพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้ในชีววิทยา เป็นต้น 
        นักฟิสิกส์ได้ศึกษาธรรมชาติตั้งแต่สิ่งที่ เล็กมาก เช่น อะตอม และอนุภาคย่อยไปจนถึงสิ่งที่มี        
ขนาดใหญ่มหาศาล เช่น จักรวาล จึงกล่าวได้ว่า “ฟิสิกส์” คือ ปรัชญาธรรมชาติ ในบางครั้งฟิสิกส์            
ถูกกล่าวว่าเป็น แก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ (fundamental science)  
        ในปัจจุบัน วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางและได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างมาก        
งานวิจัยทางฟิสิกส์มักจะถูกแบ่งเป็นสาขาย่อย ๆ หลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น  
ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์อะตอม-โมเลกุล-และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์  
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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     ฟิสิกส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเคออส และ ฟิสิกส์ของไหล นอกจากนี้ยังอาจแบ่งการท างาน 
ของนักฟิสิกส์ออกได้อีกสองทาง คือ นักฟิสิกส์ที่ท างานด้านทฤษฎี และนักฟิสิกส์ที่ท างานทางด้าน          
การทดลอง  
      ทั้ งนี้ขอบเขตของ วิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ ข้ึนอยู่กับ ขีดจ า กัดของการสังเกตและประสิทธิภาพ              
ของเครื่องมือวัด ถ้าเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดพัฒนามากข้ึน ข้อมูลที่ ได้จะมีความละเอียดและ         
ถูกต้องมากข้ึน ท าให้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ยิ่ งขยายออกไป ข้อมูลที่ ได้ใหม่อาจ สอดคล้องหรือ                
ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีและกฎที่มีอยู่เดิมท านายไว้ท าให้ต้องสร้างทฤษฏีใหม่ ข้ึนมาเพื่อท าให้     
ความสามารถในการท านายมีมากข้ึน 

รูปที่ 5 ภาพแสงเหนือแสงใต้ (Aurora Borealis) 

 
3.2 ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์ 
       3.2.1 ปริมาณทางฟิสิกส์  แบ่งออกเป็น 2 ปริมาณ ได้แก่ 
               1. ปริมาณสเกลาร์  เป็นปริมาณทางกายภาพที่บ่งบอกขนาดแต่ไม่มีทิศทาง เช่น เวลา 
ระยะทาง  พื้นที่  งาน  พลังงาน  ปริมาตรกระแสไฟฟ้า  เป็นต้น 
               2. ปริมาณเวกเตอร์  เป็นปริมาณทางกายภาพที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทาง  เช่น แรง           
การกระจัด  ความเร็ว  ความเร่ง   เป็นต้น 
 
      3.2.2 ระบบหน่วย 
          ในสมัยก่อนหน่วยที่ใช้ส าหรับวัดปริมาณต่างๆมีหลายระบบ  เช่น  ระบบอังกฤษ ระบบเมตริก      
และระบบของไทยท าให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นปัจจุบันนั้นหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทย      
ด้วยได้ใช้หน่วยสากลที่ เรียกว่า  ระบบหน่วยระหว่างชาติ(The Internation System of Unit) เรียกย่อว่า  
ระบบเอสไอ(SI Units) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์  ดังนี้ 
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1. หน่วยฐาน (base unit) เป็นปริมาณหลักของระบบหน่วยระหว่างชาติ  มี 7 ปริมาณ ดังนี้ 
ตารางที่ 3 แสดงหน่วยการวัดมาตรฐานสากล 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. หน่วยอนุพัทธ์ (derived unit) เป็นปริมาณที่ได้จากปริมาณฐานตั้งแต่ 2 ปริมาณข้ึนไป 
มาสัมพันธ์กัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงหน่วยอนุพัทธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณฐาน ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ 

ความยาว เมตร (metre) m 

มวล กิโลกรัม (kilogram) kg 

เวลา วินาที (second) s 

กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ (ampere) A 

อุณหภูมิ เคลวิน (Kelvin) K 

ปริมาณสาร โมล (Mole) mol 

ความเข้มของการส่องสว่าง แคนเดล่า (Candla) cd 

ปริมาณ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ 

ความเร็ว เมตร/วินาที m/s 

ความเร่ง เมตร/วินาที2  m/s2 

แรง นิวตัน N 

งาน จูล J 

ก าลัง วัตต์ W 

ความถ่ี เฮริตซ์ Hz 

ความดัน พาสคาล Pa 
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ค าอุปสรรค หมายถึง ตัวพหุคูณที่ใช้น าหน้าหน่วยต่าง ๆเพื่อท าหน้าที่ขยายหน่วยน้ัน ๆ 

ตารางที่ 5 แสดงค าอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ตัวพหุคูณ ชื่อ สัญลักษณ์ 

1018 เอกซะ (exa) E 

1015 เพตะ (peta) P 

1012 เทระ (tera) T 

109 จิกะ (giga) G 

106 เมกะ  (mega) M 

103 กิโล (kilo) k 

102 เฮกโต (hecto) h 

101 เดคา (deca) da 

10-1 เดซิ (deci) d 

10-2 เซนติ (centi) c 

10-3 มิลลิ (milli) m 

10-6 ไมโคร (micro) µ 

10-9 นาโน (nano) n 

10-12 ฟิโก (pico) p 

10-15 เฟมโต (femto) f 

10-18 อัตโต (atto) a 
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3.3 การเปลี่ยนหน่วย 
        ในการวัดปริมาณต่างๆ ในบางครั้งยังมีหน่วยวัดออกมาไม่ใช่หน่วยในระบบ SI หรือเป็นระบบ SI        
แต่มีค าอุปสรรคอยู่ด้วย หากต้องมีการเปลี่ยนหน่วยเพื่อน าไปแทนค่าในสูตรหรือสมการต่างๆ  
จะมีวิธีการเปลี่ยน ดังนี้  
ตัวอย่าง 1.1  จงเปลี่ยนความยาว 7 เมตรเป็นหน่วยพิโกเมตร 

      วิธีที่ 1 ให้น าค าอุปสรรคนั้น ๆมาคูณและหารหน่วย จากนั้นเปลี่ยนค าอุปสรรคตัวหารเป็นตัวคูณ        
ที่เทียบเท่า ดังนี้ 

                  m  =    pm
p

     (น า p มาคูณและหาร ) 

                              =  
 pm

  -  
    (เปลี่ยน p ตัวหารเป็น   -  เน่ืองจาก เราต้องการท าให้เป็นหน่วย pm)                 

                       m   =          pm           Ans.  

      วิธีที่ 2 สมมุติค าตอบเป็นตัวแปรใด ๆมีหน่วยตามที่ต้องการเปลี่ยนแล้วน ามาท าเป็นสมการ  

เพื่อหาค่าตัวแปร ดังนี้ 
                               ให้     X pm เท่ากับ 7 m 

                               จะได้  X pm เท่ากับ 7 m 

                                   X      =    
 m

pm
     

                                           =     
 

p
     

                                           =   
 

  -  
     

                                      m   =          pm           Ans. 
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ตัวอย่างท่ี 1.2  จงเปลี่ยนหน่วย 100 เมกะกรัม เป็นหน่วย ไมโครกรัม 

                           →             (ต้องการเปลี่ยนจาก   →     ) 

                        →       

     ( )

( )
              →              (น า   คูณทั้งเศษและส่วน ของ 100   ) 

    
     

  -               →               (แทนค่าค าอุปสรรคในตัวส่วนเท่ากับ   - เนื่องจาก

ต้องการท าให้มีหน่วยเป็น   ) 

                  →                (ย้าย   -  ไปข้างบนเป็น    ) 

                    →       

ดังนั้น 100 เมกะกรัม มีค่าเท่ากับ          ไมโครกรัม 

ตัวอย่างท่ี 1.3  จงเปลี่ยนหน่วย 1.5 ตารางมิลลิเมตร คิดเป็นเท่าไรในหน่วยตารางเมตร 

(  )                 →                   (เปลี่ยนจาก (  )      →       ) 

 . (  )             →       

 .   (  - )
 
       →          (แทนค่าในค าอุปสรรค m ตัวที่ 1 แล้วแยก m ตัวที่ 2ออกมาจาก

วงเล็บ) 

 .    -            →         

    ดังนั้น 1.5 ตารางมิลลิเมตร มีค่าเท่ากับ  .    -  ตารางเมตร 
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 แนวคิดและทฤษฎีชุดกิจกรรม 
      4.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 

       ชุดกิจกรรม  มาจากค าว่า  Instructional  Packages  หรือ  Learning  Packages  เดิมที      
มักใช้ค าว่า  ชุดการสอน  เพราะเป็นสื่อที่ครูน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนแต่ต่อมาแนวคิด                
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน  นักการศึกษาจึงเปลี่ยน           
มาใช้ค าว่า  ชุดการเรียน  เพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของนักเรียนและก ารสอนเป็นกิจกรรมของครู  
กิจกรรมของครูและนักเรียนจะต้องเกิดคู่กัน และในการวิจัยผู้ วิจัยใช้แบบฝึกซึ่ ง เป็นกิจกรรมหนึ่ง              
ของ ชุดกิจกรรม  ดั งนั้นการท ากิจกรรมต่างๆในชุดแบบฝึกก็ คือการท ากิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ                  
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้  ดังนี้ 

 

           ศิริลักษณ์  หนองเส  (2545 : 6)  ไดใ้ห้ความหมายว่า ชุดกิจกรรม  หมายถึง  สื่อการเรียน 
การสอนที่ใช้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะในตัวนักเรียนในด้านการเรี ยนรู้ การเสาะแสวงหาความรู้และ      
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

เพชรรัตดา  เทพพิทักษ์(2545 : 30)  ได้ให้ความหมายว่า ชุดกิจกรรม  คือ  ชุดการเรียนหรือ       
ชุดการสอนนั่นเอง  ซึ่งหมายถึง  สื่อการสอนที่ครูเป็นผู้สร้างประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย         
ชนิดและองค์ประกอบอื่น เพื่ อ ให้นัก เรียนศึกษาและปฏิบัติกิ จกรรมด้วยตนเอง เกิดการ เรียนรู้                 
ด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้แนะน าช่วยเหลือ และมีการน าหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการประกอบ           
การเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความส าเร็จ 

 

 พวงเพ็ญ  สิงห์โตทอง (2548 : 10)  ได้ให้ความหมายของ ชุดกิจกรรมว่า เป็นการรวบรวม          
สื่อการเรียนส าเร็จรูปไว้เป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาให้ผู้ เรียนศึกษาด้วยตนเอง ได้อย่างสะดวก        
ตามข้ันตอนที่ก าหนดเพื่อบรรลุจดประสงค์ที่ตั้งไว้  เป็นการเรียนที่ เน้นความสามารถส่วนบุ คคล           
ผู้เรียนมีอิสระและพึ่งพาผู้สอนน้อยที่สุด  ภายในชุดประกอบด้วยสื่อต่างที่จะท าให้ผู้ เรียนสนใจเรียน
ตลอดเวลาท าให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดและองค์ประกอบ        
อื่นที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวเอง  โดยที่ผู้สร้างได้ร วบรวมและจัดอย่างเป็นระบบไว้เป็นกลุ่ม             
และสร้างไว้เพื่อจุดประสงค์ใดจะมีช่ือเรียกตามการใช้งานนั้นๆ  เช่น  ถ้าสร้างเพื่อการศึกษา วิจัย             
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูใช้ประกอบการสอน  โดยเปลี่ยนบทบาทให้ครูพูดน้อยลง และนักเรียน            
เข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
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         ด ารงศักดิ์  มีวรรณ์  (2552 : 17)  สรุปไว้ว่าชุดกิจกรรม  คือ  การจัดประสบการณ์เรียนรู้           
ให้กับผู้ เรียน  ให้ เกิดการเรียนรู้  แก้ปัญหาด้วยตนเองมีอิสระในการเรียนรู้  โดยใช้แหล่งการเรียนรู้             
ที่หลากหลายโดยครูต้องเป็นผู้วางแผน ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้  สิ่งที่ต้องการ ให้         
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 

         นพคุณ  แดงบุญ  (2552 : 16)  สรุปไว้ว่าชุดกิจกรรม  หมายถึง  สื่อการสอนที่ผู้สอนสร้างข้ึน
ประกอบด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุด  เพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช้ใน           
การเรียนการสอนและท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้          
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

        ประเสริฐ  ส าเภารอด (2552 : 12)  สรุปไว้ว่าชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอน        
ประเภทสิ่งตีพิมพ์และกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้ เรี ยนท ากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มประกอบด้วย  9 
องค์ประกอบ ได้แก่   1. ช่ือกิจกรรม  2. ค าช้ีแจง  3. จุดประสงค์  4.  เวลาที่ใ ช้  5. วัสดุอุปกรณ์               
6. เนื้อหาและใบความรู้  7. สถานการณ์  8. กิจกรรม  9. แบบทดสอบท้ายกิจกรรม  

 กู๊ด  (Good. 1973 : 306) ให้ความหมายของชุดกิจกรรม หมายถึง โปรแกรมทางการสอน           
ทุกอย่างที่ จัดไ ว้ เฉพาะมี วัสดุอุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในการสอนอุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในการ เรียน คู่มือครู  เนื้ อหา           
แบบทดสอบ  ข้อมูลที่เช่ือถือได้ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้อย่างชัดเจน    
 ดวน  (Duann. 1973 : 169)  กล่าวถึงชุดการเรียนว่า  เป็นการเรียนรายบุคคลซึ่งจะช่วยให้    
ผู้เรียนได้สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนตามเป้าหมาย  ผู้เรียนจะเรียนตามอัตราความสามารถ  และความ     
ต้องการของตน   
         แคปเพลอร์  และแคปเพลอร์  (Kapfer ; &  Kapfer.  1972 : 3-10)  ได้ให้ความหมายของค าว่า       
ชุดการเรียนไว้ว่า  เป็นรูปแบบการสื่ อสารระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้ผู้ เรียน           
ได้ท ากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็นผลของการเรียนรู้ ส่วนเนื้อหาที่น ามาสร้าง ชุดการเรียน      
น ามาจากขอบข่ายความรู้ที่หลักสู ตรก าหนดให้ผู้ เ รียนได้ เรียนรู้ซึ่ งต้องสื่อความหมายให้แก่ ผู้ เรียน              
อย่างชัดเจน  จนผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมาย  หรือจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าชุดกิจกรรม  หมายถึง  สื่อที่ ช่วยให้นักเ รียนสามารถเรียนรู้         
ได้ด้วยตนเองมีการจัดสื่อไว้อย่างเป็นระบบ  ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจตลอดเวลาเกิดทักษะ             
ในการแสวงหาความรู้และท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ 
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    4.2  หลักจิตวิทยาที่น ามาใช้ชุดกิจกรรม 
วิชัย  ดิสระ  (2533 : 249-250)  ได้กล่าวถึงการสอนที่มีคุณภาพตามแนวคิดของบลูม ว่า

ประกอบด้วยลักษณะ  4  ประการ  คือ 
     1. การให้แนวทาง  คือ  การอธิบายของครูที่ท าให้นักเรียนเข้าใจว่าเมื่อเรียนเรื่องนั้นๆ        

แล้วจะต้องมีความสามารถอย่างไร  ต้องท าอะไรบ้าง 
     2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน 
     3. การเสริมแรง  ทั้งการเสริมแรงภายนอก  เช่น  การให้สิ่งของ การกล่าวชม หรือ 

การเสริมแรงภายในตัวนักเรียนเอง  เช่น  ความอยากรู้อยากเห็น 
     4.  การให้ ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ ข้อบกพร่อง   ซึ่ งจะต้องมีการแจ้งผลการเรียน               

และข้อบกพร่องให้นักเรียนทราบ 
 ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2523 : 119)มีแนวคิดซึ่งมาจากจิตวิทยาการเรียนที่น ามาสู่การผลิต            
ชุดการเรียน  ดังนี้ 
     1. เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     2. เพื่อยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง 
     3. มีสื่อการเรียนใหม่  ที่ช่วยในการเรียนของนักเรียนและช่วยในการสอนของครู 
     4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เปลี่ยนไป  โดยเปลี่ยนจากครูเป็นผู้มีอิทธิพลไปเป็น      
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
  3.3  องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
      ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่ต่างกันตามที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ฮุสตันและคนอื่นๆ  (Houstion ; Other. 1972 : 10-15)  กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
ไว้ดังนี ้

 1. ค าช้ีแจง  (prospectus)  อธิบายถึงความส าคัญของจุดมุ่งหมายขอบข่ายในส่วนของชุดกิจกรรม     
สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องรู้ก่อนและขอบข่ายของกระบวนการเรียนทั้งหมดในชุดกิจกรรม 
           2. จุดมุ่งหมาย (objectives) คือ  ข้อความที่ชัดเจนและไม่ก ากวม เป็นสิ่งที่ก าหนดว่าผู้เรียน       
จะประสบความส าเร็จอะไรหลังจากเรียนแล้ว 

 3. การประเมินผลเบื้องตน  (pre – assessment) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ  คือ  เพื่อให้ทราบว่า 
ผู้ เ รี ยนอยู่ ในระดับ ใดในการ เ รี ยนการสอนนั้ น   และดู ว่ าสั มฤท ธ์ิผลตามความมุ่ งหมาย เพี ย ง ใด                        
การประเมินผลเบื้องต้นนี้อาจอยู่ในรูปแบบของการทดสอบข้อเขียน การท างาน  ปฏิกิริยาตอบสนองหรือ     
ค าถามง่ายๆ  เพื่อให้รู้ถึงความต้องการและความสนใจ 
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 4. การก าหนดกิจกรรม  (enabling  activities)  คือ  การก าหนดแนวทางและวิธีเพื่อ 
ไปสู่จุดหมายที่วางไว้โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย 

 5. การประเมินผลข้ันสุดท้าย  (post – assessment)  เป็นข้อสอบเพื่อวัดผลหลังเรียน 
 

   ทิศนา  แขมมณี  (2534 : 10-12)  กล่าวว่า  ชุดกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ  ดังนี้ 
           1. ช่ือกิจกรรม  ประกอบด้วยหมายเลขกิจกรรม  ช่ือของกิจกรรมและเนื้อหา 

 2. ค าช้ีแจง  เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของกิจกรรม  และลักษณะของ 
การจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
  3. จุดมุ่งหมาย  เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของกิจกรรมนั้น แนวคิดเป็นส่วนที่ระบุเนื้อหา
หรือมโนทัศน์ของกิจกรรมนั้น  ส่วนน้ีควรได้รับการย้ าและเน้นเป็นพิเศษ 
  4. สื่อ  เป็นส่วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพื่อช่วยให้ครูทราบว่า       
ต้องเตรียมอะไรบ้าง 
  5. เวลาที่ใช้  เป็นการระบุจ านวนเวลาโดยประมาณว่ากิจกรรมนั้นควรใช้เวลาเท่าใด 
  6. ข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุวิธีการด าเนินกิจกรรมเป็นข้ันตอนเพื่อให้      
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  7. ภาคผนวก  ในส่วนน้ี คือ ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับครู รวมทั้งเฉลยแบบทดสอบ 
 

 บุญชม  ศรีสะอาด  (2541 : 95)   และบุญเกื้อ  วรหาเวช  (2545 : 95 -96)  กล่าวถึง     
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
   1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  เป็นคู่มือที่จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติตาม      
เพื่อบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจประกอบด้วยแผนการสอน  สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียมก่อนสอน     
บทบาทผู้เรียนและการจัดช้ันเรียน 

   2. บัตรงาน  เป็นบัตรที่มีค าสั่งว่าจะให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างไรบ้าง  โดยระบุกิจกรรม 

ตามล าดับข้ันตอนของการเรียน 

   3. แบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้าของผู้ เรียน  เป็นแบบทดสอบที่ใช้ส าหรับตรวจสอบว่า   
หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมแล้วผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด          
ไว้หรือไม่ 
   4. สื่อการเรียนต่างๆ เป็นสื่อส าหรับผู้ เรียนได้ ศึกษามีหลายชนิดประกอบกัน  อาจเป็น       
ประเภท  สิ่งพิมพ์  เช่น  บทความ  จุลสาร  บทเรียนโปรแกรม  หรือประเภทโสตทัศนอุปกรณ์  เช่น    
รูปภาพ  แผนภูมิต่างๆ  เทปบันทึกเสียง  ฟิล์มสตริป  สไลด์ของจริง  เป็นต้น 
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        กรีน  (Green.   1976 :  38-47)   การสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้ เรี ยนในโรง เรียนระดับ        
มัธยมศึกษาเมื่ อผู้สอนมีการน าอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการสอนต้องมีการพัฒนาให้ เหมาะสม 
กับหลักสูตรและเป้าหมาย  เน้นให้ เด็กได้ค้นพบความจริงด้วยตนเอง ได้ลงมือท างานด้วยตนเอง               
ตามความยากง่ายอย่างเหมาะสม  การจัดการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเสนอ           
รูปแบบการสร้างชุดการเรียนในการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง  ไว้ดังนี้ 
   1. บัตรค าถามค าตอบ  ซึ่งน าไปใช้ก่อนและหลังเรียนเพื่อศึกษาว่าผู้ เรียนรู้หรือไม่รู้ เรื่อง       
เกี่ยวกับงานที่ท ามาก่อนและเพื่อให้เด็กเกิดความคิดก่อน 
   2. การทดลอง  ประกอบด้วยปัญหาที่น าไปสู่การทดลอง  วัสดุอุปกรณ์ที่ ใ ช้และวิธีการ     
ด าเนินการทดลอง  บทบาทของผู้สอนในการสอนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง คือ  เป็นผู้ตรวจสอบ        
ผลการทดลองผู้สอนต้องพยายามให้ผู้ เรียนได้ร่วมอภิปรายและผู้สอนต้องแนะน าให้ผู้เรียนทดลองซ้ า       
เพื่อตรวจสอบผลการทดลอง 
 

ดวน  (Duann.  1973 : 169)  กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้  6 ประการ  คือ 
       1.  มีจุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ต้องการเรียน 
           2.  บรรยายเนื้อหา 
       3.  มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
       4.  มีกิจกรรมในการเรียน 
       5.  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมจะให้เกิดแก่ผู้เรียน 
       6.  มีเครื่องมือวัดผลก่อนเรียนระหว่างเรียน  และหลังเรียน 
 

 ศิริลักษณ์  หนองเส  (2545 : 6-7)  ได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ภายในชุดกิจกรรมนี้ มีโครงสร้างดังนี้ 
     1. ช่ือชุดกิจกรรม หมายถึง  ช่ือกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
              2. ช่ือหน่วย  หมายถึง  หัวข้อย่อยที่ประกอบข้ึนเป็นชุดกิจกรรมที่ ช่วยส่งเสริมศักยภาพ         
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละชุดกิจกรรม 

     3. ค า ช้ีแจงส าหรับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรม  หมายถึง ข้อแนะน า 
ในการเรียนด้วยตนเองจากชุดกิจกรรมของผู้เรียน 

     4. สาระการเรียนรู้  หมายถึง  เนื้อหารายละเอียดของหน่วยการเรียนในชุดกิจกรรม 

     5. ตัวบ่งช้ีในการเรียนรู้  หมายถึง  การระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ของเนื้อหา 

ในหน่วยย่อยของชุดกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด 

     6. เวลาที่ใช้  หมายถึง  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมย่อย 
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              7. กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย  หมายถึง  การก าหนดงานที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
     8. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้  หมายถึง  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับการเรียนการสอนในชุดกิจกรรม 

     9. การประเมินผล  หมายถึง  การทดสอบความสามารถของผู้ เรียนหลังจากเรียนด้วย        
หน่วยการเรียนในชุดกิจกรรม 

 

 พูลทรัพย์  โพธ์ิสุ   (2546 :  44 -46)  ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ซึ่ งประกอบด้วย          
เอกสาร  2  ส่วน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
             1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  มีไว้เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง   
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
         1.1  ช่ือกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุหมายเลขกิจกรรม  และช่ือกิจกรรม 
         1.2  ค าช้ีแจง  เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของชุดกิจกรรมและ   
                        ลักษณะของกิจกรรม  
         1.3  จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเป็นจุดมุ่งหมาย 
                         เชิงพฤติกรรม 
         1.4  เวลาที่ใช้  เป็นส่วนระบุเวลาทั้งหมดในการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด 
         1.5  ใบความรู้  เป็นส่วนระบุเนื้อหาของกิจกรรมนั้นๆ 
         1.6  อุปกรณ์  เป็นส่วนที่ระบุวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
         1.7  กิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน 
         1.8  แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม  เป็นส่วนที่ก าหนดค าถามเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
                        ของผู้เรียน 
 
              2. คู่มือประกอบการสอนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  มีไว้เพื่อเป็นแนวทาง ให้ผู้สอนใช้ใน          
การจัดการเรียนการสอน  และด าเนินกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
         2.1  ช่ือกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุหมายเลขกิจกรรม  และช่ือกิจกรรม 
         2.2  ค าช้ีแจง  เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมายหลักของชุดกิจกรรม และลักษณะ 
                        ของกิจกรรม 
         2.3  จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเป็นจุดมุ่งหมาย             
                         เชิงพฤติกรรม 
                  2.4  แนวคิดหลัก  เป็นส่วนที่ระบุแนวคิดหลักที่มีในชุดกิจกรรมแต่ละชนิด 
                  2.5 เวลาที่ใช้  เป็นส่วนที่ระบุเวลาทั้งหมดในการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด 
                  2.6  สื่ออุปกรณ์  เป็นส่วนที่ระบุวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม   
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                  2.7  การด าเนินกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติกิจกรรม 
                         ของผู้เรียน 
                  2.8  ค าเฉลยแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม  เป็นส่วนที่ระบุค าเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อเป็นแนวทาง 
                         ในการพิจารณาค าตอบของผู้เรียน 
                  2.9  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เป็นส่วนที่ระบุค าแนะน าในการท ากิจกรรม 
 

จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรม  ผู้ วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของชุดแบบฝึก           
คือ  ช่ือชุดแบบฝึก  ค าช้ีแจง  จุดประสงค์การเรียนรู้  เวลาที่ใช้  ใบความรู้  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

 
   4.4  ข้ันตอนในการสร้างชุดกิจกรรม  

     ในการสร้างชุดกิจกรรม  มีนักการศึกษาได้เสนอข้ันตอนของการสร้างชุดกิจกรรมไว้ ดังนี ้
  
          บัทท์ส  (Butts.  1974 : 85)  เสนอหลักการสร้างไว้  ดังนี้ 

  1. ก่อนที่จะสร้างต้องก าหนดโครงร่างคร่าวๆก่อนว่า จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร   
              มีวัตถุประสงค์อะไร 

       2. ศึกษางานด้านวิทยาศาสตร์ละเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะท า 
       3. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคล้องกัน 
      4. แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสม   
                        ของผู้เรียน 
       5. ก าหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมาะสมกับแบบฝึก 
       6. ก าหนดเวลาที่ใช้ในแบบฝึกแต่ละตอนให้เหมาะสม 
       7. ก าหนดการประเมินผลว่าจะประเมินผลก่อนเรียนหรือหลังเรียน 
 
 

 เดอวิโต  และ  ครอกโคเวอร์  (Dervito ;  &  Krockover.  1976 : 388)  ได้จัดท าชุดการเรียน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีช่ือว่า  “Creative  Science  Ideas  and  Activities  
for  Teacher  and  Children”  กิจกรรมที่สร้างข้ึนได้น ากระบวนการวิทยาศาสตร์มาสัมพันธ์               
กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดเพื่อพัฒนากิจกรรมอื่นๆ ตามมาอีก               
ชุดการเรียนนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  ช่วยให้ครูมีทักษะและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้กิจกรรม      
ทางวิทยาศาสตร์ประสบความส าเร็จ    
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         รูปแบบในการสร้างชุดการเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีดังนี ้
     1. ปัญหาเพื่อน าไปสู่กิจกรรม 
     2. ก าหนดสถานการณ์ซึ่งเป็นบรรยากาศหรือก าหนดกิจกรรมการทดลอง 
     3. ค าถามจากการใช้สถานการณ์หรือท ากิจกรรมการทดลอง  ค าถามนี้ไม่มีค าตอบ  
 เด็กจะตอบอย่างไรก็ไดค้ าตอบของเด็กอยู่ในรูปสมมติฐาน 
     4. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเพื่อแนะน าเด็กให้ท ากิจกรรมต่อเนื่องไปอีก 
     5. ค าถามเพื่อให้เด็กเกิดความคิดและความสนใจที่จะด าเนินการหาข้อเท็จจริง  
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์   

  สมจิต  สวธนไพบูลย์  (2549 : 8-9)  ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตร์  อ้างในรายงานการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรม  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เป็นส าคัญด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  ได้สรุปการวิจัย  ดังนี้ 
 1. ข้ันส่งเสริมความรอบรู้  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล      
จากสถานการณ์เรื่องที่ก าหนดให้  เช่น  จากการเรียนรู้  จากการทดลองและจากการปฏิบัติเพื่อน า        
ข้อมูลมาจัดท าอย่างมีความหมาย  สู่การพัฒนาทักษะการคิดการสรุปองค์ความรู้ 
 2. ข้ันปฏิบัติการดีมีประโยชน์ต่อสังคม  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน            
ได้ใช้ทักษะกระบวนการ  ได้ลงมือปฏิบัติ เพิ่มพูนทักษะการคิด  พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น      
ทักษะปฏิบัติที่มีคุณค่าต่อสังคม 
  3. ข้ันเผยแพร่และพัฒนาผลงาน  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้นักเรียนได้รู้จัก         
การตรวจสอบปรับปรุง พัฒนาแก้ไขผลงานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ข้อเด่น       
ข้อด้อย  พร้อมทั้งฝึกทักษะการปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์โดยการพูดและการเขียน 
 
        วิชัย วงศ์ใหญ่ (2525 : 189-192) ได้เสนอข้ันตอนในการสร้างชุดกิจกรรมไว้  10  ข้ันตอน 
  ดังนี ้
           1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทั้งหมดอย่างละเอียดว่าสิ่ งที่ เราน ามาท าเป็นชุดกิจกรรมนั้น            
จะมุ่งเน้นให้เกิดหลักการของการเรียนรู้อะไรบ้างให้กับผู้ เรียน  น าวิชาที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์           
แล้วมาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้  ในแต่ละหน่วยนั้นจะมีหัวเรื่องย่อยๆ  รวมอยู่อีกที่เราจะต้องศึกษา  
พิจารณาให้ละเอียดชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนในหน่วยอื่นๆ และควรค านึงถึงการแบ่งหน่วย           
ของการเรียนการสอนของแต่ละวิชานั้น   ควรจะเรียงล าดับ ข้ันตอนของ เนื้อหา  สาระส าคัญ                   
ให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นสิ่ งจ าเป็นที่ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ก่อนอันเป็นพื้นฐานตามข้ันตอนของความรู้            
และลักษณะธรรมชาติในวิชาน้ัน 
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           2. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระและแบ่งหน่วยการเรียนรู้ได้แล้วจะต้องพิจารณาตัดสิ นใจอีกครั้งว่า          
จะท าชุดการสอนแบบใดโดยค านึงถึงข้อก าหนดว่า  ผู้เรียนคือใคร  จะให้อะไรกับผู้เรียน จะท ากิจกรรม   
อย่างไร  และจะท าได้ดีอย่างไร  สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นเกณฑ์ในการก าหนดการเรียน 
           3. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้   โดยประมาณเนื้อหาสาระที่ เราจะสามารถถ่ายทอดความรู้              
แก่นักเรียนหาสื่อการเรียนได้ง่าย  พยายามศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าหน่วยการเรียนรู้           
นี้มีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร  และมีหัวเรื่องย่อยๆ  อะไรอีกที่รวมกันอยู่ในหน่วยน้ี 
            4.  ก าหนดความคิดรวบยอดหรือสาระส า คัญ  ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับหน่วยและ                
หัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกัน 
            5. จุดประสงค์การเรียน  ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับสาระส าคัญ 
            6. การวิเคราะห์งาน  คือการน าจุดประสงค์การเรียนแต่ละข้อมาท าการวิเคราะห์งาน 
เพื่อหากิจกรรมการเรียนรู้แล้วจัดล าดับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์             
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละข้อ 
             7. เรียงล าดับกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนของการเรียนการสอน     
จะต้องน ากิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละข้อที่ท าการวิเคราะห์งาน และเรียงล าดับกิจกรรมไว้ทั้งหมด          
มาหลอมรวมข้ึนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ข้ันสมบูรณ์ที่สุด  เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนในการเรียน 
 โดยค านึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผู้เรียน  วิธีด าเนินการสอน  ตลอดจนการติดตามผล  
และการประเมินพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกเมื่อมีการเรียนการสอน 
     8. สื่อการเรียน  คือวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องกระท า         
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้  ซึ่ งผู้สอนจะต้องจัดท าและจัดหาไว้ให้เรียบร้อย  ถ้าสื่อการเรียนรู้                
เป็นของที่ ใหญ่โตหรือมี คุณค่าที่ต้องจัดเตรียมมาก่อนจะต้องเขียนบอกไว้ให้ ชัดเจนในคู่มือผู้สอน           
เกี่ยวกับการใช้ชุดการสอนว่าจะต้องจัดหาได้  ณ  ที่ใด 
     9. การประเมินผล  คือการตรวจสอบดูว่าหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วผู้ เรียน           
ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนี้จะใช้      
วิธีการใดก็ตาม  แต่จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราต้ังไว้ 
 10. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพ  การหาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรม            
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมควรน าไปใช้กับกลุ่ มเล็กๆ ดูก่อนเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องและแก้ไข       
ปรับปรุงอย่างดีแล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มใหญ่หรือทั้งช้ัน 
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จาก ข้ันตอนการสร้างชุดกิจกรรม  สรุปได้ ว่า  การสร้ างชุดกิจกรรมควรมีการวางแผน           
ก าหนดเนื้อหา  ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  ก าหนดกิจกรรม  ก าหนดเวลา  สื่ออุปกรณ์         
และการประเมินผลแล้วน าไปทดลองใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดหลักการสร้างชุด 
กิจกรรมของบัทส์  และวิชัย  วงศ์ใหญ่  มาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมของงานวิจัยครั้งนี้ 

 

   4.5  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
     ประเสริฐ  ส าเภารอด  (2552 : 16)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม           
ที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน  ท าให้ได้รู้จักการแสวงหาความรู้ความรู้ด้วยตนเอง  
ช่วยแก้ปัญหา เรื่ องความแตกต่ างระห ว่างบุ คคล  เพราะ ชุดกิจกรรมสามารถช่วยให้ ผู้ เ รี ยน                      
ได้ เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด  ความสนใจ  สร้างความพร้อม  และความมั่นใจให้แก่           
ครูผู้สอนท าให้ครูสอนได้เต็มประสิทธิภาพ 
 

 อุษา  ค าประกอบ  (2530 : 33) ได้กล่าวถึง  คุณค่าของชุดกิจกรรมตามแนวคิดของแฮริส-เบอร์เกอร์  
ไว้  5  ประการ  คือ  
    1. นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองก่อนว่ามีความสามารถระดับใด  หลังจากนั้น 
ก็เริ่มต้นเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่ทราบ  ท าให้ไม่ตองเสียเวลามาเรียนในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว 
    2. นักเรียนสามารถน าบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ได้ตามความพอใจไม่จ ากัด ในเรื่องของเวลา       
และสถานที่ 
    3. เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบตัวเองได้ทันทีเวลาไหนก็ได้  และได้ทราบการเรียน 
ของตนเองทันทีเช่นกัน 
             4. นักเรียนมีโอกาสได้พบปะกับผู้สอนมากข้ึน  เพราะผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูก็มีเวลา       
ให้ค าปรึกษากับผู้เรียนที่มีปัญหาในขณะใช้ชุดกิจกรรมด้วยตนเอง 
    5. นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรนั้นข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ เรียนเองไม่มีค าว่าสอบตก     
ส าหรับผู้ที่เรียนไม่ส าเร็จแต่จะท าให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเรื่องเดิมนั้นใหม่ จนผลการเรียน 
ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
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  สมจิต  สวธไพบูลย์  (2535 : 39)  ได้กล่าวถึงข้อดีของชุดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
      1. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัตภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 
               2. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
      3. ใช้สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนไม่ทัน 
      4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน 
      5. ช่วยไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนที่ต้องทบทวนซ้ าซาก 
      6. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไม่จ าเป็นต้องเรียนพร้อมกัน 
      7. นักเรียนตอบผิดไม่มีผู้เยาะเย้ย 
      8. นักเรียนไม่ต้องคอยฟังสิ่งที่ครูสอน 
      9. ช่วยลดภาระของครูในการสอน 
      10. ช่วยประหยัดรายจ่ายอุปกรณ์นักเรียนที่มีจ านวนมาก 
      11. ผู้เรียนจะเรียนเมื่อใดก็ได้ 
      12. การเรียนไม่จ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ 
      13. ส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ผู้เรียน 
 

จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมดังกล่าว  ผู้วิจัยสรุปประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
                1. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 
                2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในด้านต่างๆ 
                3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่ 
                4. ย้ าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งข้ึน  เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจก็สามารถ    
                    น ามาศึกษาเรียนรู้ได้เสมอแม้ว่าอาจจะลืมเรื่องเดิมที่เคยเรียนแล้ว 
                5. ลดบทบาทหน้าที่ในการสอนของครูโดยให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้แทน 
                6. เป็นการพัฒนาสื่อการสอนของครู  โดยจะต้องทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
                7. ลดความกดดันให้กับผู้เรียนที่เรียนรู้ช้า 
                8. ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
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4.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
        เพชรรัตดา  เทพพิทักษ์  (2545 : บทคัดย่อ)  ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเพื่อการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่  3  ผลการศึกษาพบว่า 
            1. นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติการทดลอง เฉลี่ยร้อยละ 95.50   
         2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 95.00  
         3.  ผู้เรียนมีความตระหนักต่อเทคโนโลยีในระดับมาก 
 

              ศิริลักษณ์  หนองเส  (2545 : 112)  ได้ท าการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับการสอนตามคู่มือครู พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการสอนตามคู่มือครู มีความสามารถ
ทางการพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
แตกต่างกัน 
 

 อิสริยา  หนูจ้อย   (2549 :  บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  เรื่อง ระบบนิเวศในนาข้าวส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่  3  มีการพัฒนาคุณสมบัติ
ของชุดกิจกรรมโดยผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  ผลจากการประเมินพบว่า  คุณภาพของ
ชุดกิจกรรมดังกล่าวมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  กล่าวคือ  สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
 

 จันทร์จิรา  รัตนไพบูลย์  (2549 : 108)  ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  เรื่อง  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่  4  มีการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน  5  ท่าน  ผลการประเมินพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่
ในระดับดปีระสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีคุณภาพเท่ากับ  80/80 

          วิ วาส (Vivas.1985 : 603) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและการประเมินค่าการรับรู้
ทางความคิดของนักเรียนเกรด 1  ในประเทศเวเนซุเอราโดยใช้ชุดการสอนจากการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทัง้ 5  คือ ด้านความคิดด้านความพร้อมในการเรียน  ความคิดสร้างสรรค์  ด้านเชาว์
ปัญญา  และด้านการปรับตัวทางสังคม  หลังจากได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบปกติ 
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 เอดเวอร์ด  (Edward.1975 : 43) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง“ประสบการณ์ในการสอน
แบบจุลภาค”  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองและได้รับค าแนะน าจากครู  กับการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ แนะน า  กลุ่ มตัวอย่างเป็นนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลินอยย์              
จ านวน  50  คน  แบ่งกลุ่ มละ  25  คน  ผลการวิจัยพบ ว่าทั้ ง   2  กลุ่ม   มีผลการ เรียน                          
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

 มีคส์  (Meeks.  1972 : 4296 - A)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช้ชุดกิจกรรมกับ         
วิธีสอนแบบธรรมดา  ผลการวิจัยพบว่า  วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอน         
แบบธรรมดาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

         จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศสรุปได้ ว่า  การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม        
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ดี ข้ึน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้ตามความสามารถ             
ของตนเองทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มชุดกิจกรรมสามารถช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหาได้   
รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้และทักษะกระบวนการ     
ทางวิทยาศาสตร์ 
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 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 
       5.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
           ปรัชญาวิทยาศาสตร์ดั้งเดิม  

       ความรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความจริงหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ซึ่งได้จากการตรวจสอบ        
การ ค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  แต่ปรัชญาวิทยาศาสตร์                
แนวใหม่  ความรู้ วิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ที่ เกิดจากการสรรสร้างของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลมาจาก         
ความรู้หรือประสบการณ์เดิม และสิ่งแวดล้อมหรือบริบทของสังคมของแต่ละคน 

 
 

          แนวคิดของเพียเจต์ (Piaget)  
               เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด  คือ การที่คนเรามีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม        
ตั้งแต่แรกเกิด และการปะทะสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมนี้มีผลท าให้ระดับ       
สติปัญญาและความคิด มีการพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่ องอยู่ ตลอดเวลากระบวนการ ที่ เกี่ ยวข้องกับ                
การพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดมี 2 กระบวนการ คือ การปรับตัว(Adaptation) และการจัดระบบ
โคร ง สร้ า ง  ( Organization)  ก าร ปรั บตั ว เ ป็ นก ระบวนก าร ที่ บุ ค คล หาหนทา งที่ จ ะป รับ สภาพ                    
ความ ไม่ สมดุ ลทางความ คิดให้ เ ข้ากั บสิ่ ง แวดล้ อมที่ อยู่ ร อบๆตั ว  และ เมื่ อบุ คคลมีป ฏิสั มพัน ธ์                       
กับสิ่ งแวดล้อมรอบๆตัว โครงสร้างทางสมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม                
มีรูปแบบของความคิดเกิดข้ึน กระบวนการปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
               1.  กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง กระบวนการที่คนเราซึมซับประสบการณ์     
ใหม่เ ข้าสู่ประสบการณ์เดิมที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แล้วสมองก็รวบรวมและปรับเหตุการณ์ใหม่               
ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิดอันเกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
               2.  กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง (Accomodation) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจาก
กระบวนการดูดซึม คือ ภายหลังจากที่ซึมซาบของเหตุการณ์ใหม่เข้ามา และปรับเข้าสู่โครงสร้างเดิม        
แล้วถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับการซึมซาบเข้ามาให้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้ สมองก็จะสร้าง
โครงสร้างใหม่ขึ้นมาเพื่อปรับให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่นั้น 
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     ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism)  
                เช่ือว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย      
ก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นว่าการเรียนรู้ เกิดข้ึนด้วยตัวของผู้ เรียนรู้ เอง และการเรียนรู้           
เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้ เดิม ดังนั้น ประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญ             
ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ (Process of Leaning) ที่แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิด      
จากการบอกเล่าของครู หรือนักเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่างๆ ที่มีผู้บอกให้เท่านั้น แต่การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี Constructivism เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา ส ารวจ  
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้น       
อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมอง               
ได้อย่ างยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้ เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผ ชิญหน้า ดังนั้นการที่นัก เรียน                 
จะสร้างองค์ความรู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
 
  5.2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) 
 

      การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผู้ให้ความหมายและแนวคิดหลากหลาย ดังนี้ 
อนันต์  จันทร์กวี (2523)ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียน        

รู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการน าเอาวิธีการต่างๆ ของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ นอกจากนี้ยัง เป็นการ เรียนเพื่ อพัฒนาทักษะกระบวนการ                
ทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

สุวัฒน์  นิยมค้า (2531) กล่าวว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้      
นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้า หรือสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นักเรียนยังไม่เคยมีความรู้ 
ในสิ่งนั้นมาก่อน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ 

ดวงเดือน  เทศวานิช (2535) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการสอน           
ที่ เน้นทักษะการคิดอย่างมีระบบ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่ งต้อง มีหลักฐาน      
สนับสนุน วิธีนี้เป็นวิธีที่นักเรียนพิจารณาเหตุผล สามารถใช้ค าถามที่ ถูกต้องและคล่องแคล่วสามารถ       
สร้างและทดสอบสมมติฐานด้วยการทดลอง และตีความจากการทดลองด้วยตนเอง โดยไม่ ข้ึนอยู่กับ      
ค าอธิบายของครู เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนมีระบบวิธีการแก้ปัญหาในทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
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สมจิต  สวนไพบูลย์ (2541) กล่าวว่า หลักการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ผูเ้รยีนจะต้องเปน็ผู้ค้นคว้า
หาความรู้ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ส่วนครูจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลือเท่าที่จ าเป็นประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ ได้แก่ การส ารวจ  
และการสร้างองค์ความรู้ 

 

มนมนัส  สุดสิ้น (2543) สรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่าการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
อย่างมีระบบของการคิด ใช้กระบวนการของการค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ครูมีหน้าที่จัดบรรยากาศ การสอนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลอง และอภิปรายซักถามเป็นกิจกรรมหลักในการสอน 

 

           ชลสีต์   จันทาสี (2543) สรุปความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่าการสอน         
แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้    
กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งครูมีหน้าที่ เพียงเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมสภาพการณ์         
และกิจกรรมให้เอื้อต่อกระบวนการที่ฝึกให้คิดหาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหา                
ให้ได้โดยใช้ค าถามและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น ของจริง สถานการณ์ ให้นักเรียนลงมือ        
ปฏิบัติการส ารวจ ค้นหาด้วยตนเอง บรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนมีอิสระในการซักถาม           
การอภิปรายและมีแรงเสริม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้น่ันเอง 
 

           กู๊ด (Good. 1973) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็นเทคนิค
หรือกลวิธีอย่างหนึ่งในการจัดให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์  โดยกระตุ้นให้      
นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ โดยการถามค าถาม และพยายามค้นหา            
ค าตอบให้พบด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังให้ความหมายของการสอนแบบ   สืบเสาะหาความรู้อีกอย่าง      
หนึ่ง ว่าเป็นวิ ธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาจากกิจกรรมที่จัดข้ึน และใช้ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์                     
ในการท ากิจกรรม ซึ่ งปรากฏการณ์ใหม่ ๆ  ที่นัก เรียนเผชิญแต่ละครั้ ง  จะเป็นตัวกระตุ้นการคิด                  
กับการสังเกตกับสิ่งที่สรุปพาดพิงอย่างชัดเจน ประดิษฐ์ คิดค้น ตีความหมายภายใต้สภาพแวดล้อม             
ที่เหมาะสมที่สุด ใช้วิธีการอย่างชาญฉลาดสามารถทดสอบได้ และสรุปอย่างมีเหตุผล 
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           ซันด์และโทรวบริดจ์  (Sun and Trowbridge.  1973)  สรุปลักษณะของการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ ว่า เป็นการสอนที่ ผู้ เรี ยนเป็นศูนย์กลาง สร้ างมโนทัศน์ด้วยตนเอง และเป็น                 
การพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียน เ ช่น ความสามารถทางวิธีการ ทักษะทางสังคม        
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องให้อิสระและให้ผู้ เรียนมีโอกาสคิด และเป็นการเรียนที่ เน้นการทดลอง         
เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยน ค้นพบด้วยตนเอง และการเรียนแบบสืบ เสาะหา ความรู้จะก าหนดเวลาส าหรับ                  
การเรียนรู้ 

 ซานดรา เคเอเบล  (Sandra K.  Abell.  2002)  ได้กล่าวถึงความหมายของการสืบเสาะ 
หาความรู้ตามที่ NSES และ AAAS นิยามไว้ ดังนี้ 

           NSES (National Science Education Standards) ได้ให้ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้  
ว่าเป็นกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับการสังเกต การถามค าถาม การส ารวจตรวจสอบจากเอกสาร          
และแหล่งความรู้อื่น ๆ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การทดสอบตรวจสอบหลักฐานเพื่อเป็น          
การยืนยันความรู้ที่ ได้ ค้นพบมาแล้ว การใช้เ ครื่องมือในการรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปล      
ความหมายข้อมูล การน าเสนอผลงาน การอธิบายและการคาดคะเน และการอภิปรายแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นกันเกี่ยวกับผลงานที่ได้ 

           AAAS (American Association for the Advancement of Science) ได้ให้ความหมายการ   
สืบเสาะหาความรู้ว่า เริ่มต้นด้วยค าถามเกี่ยวกับธรรมชาติพร้อมทั้งกระตุ้นนักเรียนให้ตื่นเต้นสงสัยใคร่รู้        
ให้นักเรียนตั้งใจรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน ครู เตรียมข้อมูลเอกสารความรู้ ต่างๆที่มีคนศึกษา             
ค้นคว้ามาแล้ว เพื่อให้นักเรียนเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ หรือเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนลึกซึ้ง ข้ึน             
ให้นักเรียนอธิบายให้ชัดเจน ไม่เน้นความจ าเกี่ยวกับศัพท์ทางวิชาการ และใช้กระบวนการกลุ่ม 

           ดังนั้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน      
สร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ  และใช้กระบวนการทาง       
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ 
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5.3 ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
 

1. การสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน (Confirmed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ 
ที่ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ตรวจสอบความรู้หรือแนวคิด เพื่อยืนยันความรู้หรือแนวคิดที่ ถูกค้นพบมาแล้ว  
โดยครูเป็นผู้ก าหนดปัญหาและค าตอบ หรือองค์ความรู้ที่คาดหวังให้ผู้ เรียนค้นพบ และให้ผู้ เรียนท า     
กิจกรรมที่ก าหนดในหนังสือหรือใบงาน หรือตามที่ครูบรรยายบอกกล่าว 

2. การสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง (Directed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่ให้ผู้เรียน  
ค้นพบองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง โดยครู เป็นผู้ก าหนดปัญหา และสาธิตหรืออธิบายการส ารวจ          
ตรวจสอบ แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบตามวิธีการที่ก าหนด 

3. การสืบเสาะหาความรู้แบบช้ีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ 
ที่ให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหา และครูเป็นผู้ช้ีแนะแนว    
ทางการส ารวจตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหรือแนะน าให้ผู้เรียนปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบ 

4. การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่ให้ผู้เรียน       
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด เป็นผู้ก าหนดปัญหา ออกแบบ และ
ปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง 

 
5.4 จิตวิทยาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

1. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นต่อเมื่อผู้เรียนได้เกี่ยวข้องโดยตรง 
กับการค้นหาความรู้นั้น ๆ มากกว่าการบอกให้ผู้เรียนรู้ 

2. การเรียนรู้จะเกิดได้ดีที่สุด เมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนรู้นั้นยั่วยุให้ผู้เรียน 
อยากเรียน ไม่ใช่บีบบังคับผู้เรียน และครูต้องจัดกิจกรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการค้นคว้าทดลอง 

3. วิธีการน าเสนอของครู จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสผู้เรียนได้
ใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด 

         ทั้งนี้กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนท าการส ารวจตรวจสอบจะต้องเช่ือมโยงกับความรู้เดิม และผู้เรียน         
มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะแสวงหาความรู้ ใหม่  โดยกิจกรรมที่จัดควรเป็นกิจกรรมน าไปสู่                
การส ารวจตรวจสอบ หรือแสวงหาความรู้ใหม่ 
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5.5 รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
            นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ได้เสนอกระบวนการ  
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งที่ เรียนรู้ เ ข้ากับประสบการณ์           
หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง  มีขั้นตอนดังนี้ (BSCS. 1997) 

1. การสร้างความสนใจ (Engage) ข้ันตอนนี้ เป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะ        
น าเข้าสู่บทเรียน จุดประสงค์ที่ส าคัญของข้ันตอนนี้ คือ ท าให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะน าเข้า         
สู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ เดิมกับปัจจุบัน และควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่า           
ก าลังจะเกิดข้ึน ซึ่ งท าให้ผู้ เรียนสนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กร ะบวนการ หรือทักษะ            
และเริ่มคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณ์เดิม 

2. การส ารวจและค้นหา (Explore) ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนที่ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกัน     
ในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการให้เวลาแ ละโอกาสแก่         
ผู้ เรียนในการท ากิจกรรมการส ารวจและค้นหาสิ่งที่ผู้ เรียนต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นผู้ เรียน             
แต่ละคน หลังจากนั้นผู้ เรียนแต่ละคนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคิดรวบยอด 
กระบวนการ และทักษะในระหว่างที่ผู้ เรียนท ากิจกรรมส ารวจและค้นหา เป็นโอกาสที่ผู้ เรียนจะได้   
ตรวจสอบหรื อ เ ก็บ รวบรวม ข้อมู ล เ กี่ ย วกั บความ คิดรวบยอดของผู้ เ รี ยนที่ ยั ง ไม่ ถู กต้ องและ                       
ยังไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผู้ เรียนอธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เรียน ครูควรระลึก          
อยู่เสมอเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการที่ผู้ เรียนมีใจจดจ่อ มุ่งมั่นใน       
การท ากิจกรรม ผู้ เรียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจ าแนกตัวแปร และค าถามเกี่ยวกับ    
เหตุการณ์นั้นได้ 

           3. การอธิบาย (Explain) ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอธิบาย
ความคิดรวบยอดที่ ได้จากการส ารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่ผู้ เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยน             
ความคิดเห็นกันเกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นต้องการให้ผู้ เรียนได้ใช้ข้อสรุป       
ร่วมกันในการเช่ือมโยงสิ่งที่ เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่ เหมาะสมนี้ครูควรช้ีแนะผู้เรียนเกี่ยวกับการสรุปและ           
การอธิบายรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตามครูควรระลึกอยู่ เสมอว่ากิจกรรมเหล่านี้ยังคงเน้นผู้ เรียน                
เป็นศูนย์กลาง นั่นคือ ผู้ เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอธิบายด้วยตัวผู้ เรียนเอง บทบาทของครู       
เพียงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม  
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เพื่อ ให้ผู้ เ รียนมีโอกาสอย่างเต็มที่ ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด                
ให้ ชัดเจน ในที่ สุดผู้ เรียนควรจะสามารถอธิบายความคิดรวบยอดได้อย่างเ ข้าใจ  โดยเ ช่ือมโยง      
ประสบการณ์ ความรู้เดิมและสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน 

4. การขยายความรู้ (Elaborate) ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนที่ ให้ผู้ เรียนได้ยืนยันและขยายหรือ    
เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่ง ข้ึน และยังเปิดโอกาสให้         
ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะและปฏิบัติตามที่ผู้ เรียนต้องการ ในกรณีที่ผู้ เรียนไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่หรือ        
อาจจะเข้าใจเฉพาะข้อสรุปที่ได้จากการปฏิบัติการส ารวจและค้นหาเท่านั้น ควรให้ประสบการณ์ใหม่      
ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่ ง ข้ึน  เป้าหมายที่     
ส าคัญของข้ันนี้ คือ ครูควรช้ีแนะให้ผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จะท าให้ผู้ เรียนเกิด     
ความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพิ่มข้ึน 

5. การประเมินผล (Evaluate) ข้ันตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการอธิบาย    
ความรู้ ความเข้าใจของตนเอง  ระหว่างการเรียนการสอนในข้ันนี้ของรูปแบบการสอน ครูต้องกระตุ้น     
หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง และยังเปิดโอกาสให้ครู        
ได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วย 

การน ารูปแบบการสอนนี้ไปใช้ สิ่งที่ครูควรระลึกอยู่เสมอในแต่ละข้ันตอนของรูปแบบการสอนนี้         
คือ การจัดเตรียมกิจกรรม ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ เรียน            
เมื่อครูเตรียมกิจกรรมแล้ว ครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูและผู้เรียนในการปฏิ บัติกิจกรรม           
แต่ละข้ันตอนว่าสอดคล้องกับรูปแบบการสอน 5Es หรือไม่   

       จากตารางที่ 6-7 ต่อไปนี้ เพื่อครูจะได้ปรับหรือพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน 
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ตารางที่ 6 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es) 
 

 

ขั้นตอนการเรียน
การสอน 

สิ่งท่ีครูควรท า 

สอดคล้องกับ 5 Es ไม่สอดคล้องกับ 5 Es 

1.การสร้ างความ
สนใจ (Engage) 

 สร้างความสนใจ 

 สร้างความอยากรู้อยากเห็น 

 ตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด 

 ดึงเอาค าตอบที่ยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่
นักเรียนรู้  หรือความคิดเกี่ยว กับ
ความคิดรวบยอด หรือเนื้อหาสาระ 

 อธิบายความคิดรวบยอด 

 ให้ค าจ ากัดความและค าตอบ 

 สรุปประเด็นให้ 

 จัดค าตอบให้เป็นหมวดหมู่ 

 บรรยาย 
 

2 . ก า ร ส า ร ว จ 
แ ล ะ ค้ น ห า    
(Explore) 

 ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันใน
การส ารวจตรวจสอบ 

 สังเกตและฟังการโต้ตอบกันระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน 

 ซั ก ถ า ม เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร ส า ร ว จ
ตรวจสอบของนักเรียน 

 ให้เวลานักเรียนในการคิดข้อสงสัย
ตลอดจนปัญหาต่างๆ 

 ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

 เตรียมค าตอบไว้ให้ 

 บอกหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหา 

 จัดค าตอบให้เป็นหมวดหมู่ 

 บอกนักเรียนเมื่อนักเรียนท าไม่ถูก 

 ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 น านักเรียนแก้ปัญหาทีละข้ันตอน 

3 . ก า ร อ ธิ บ า ย 
(Explain) 

 ส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิด หรือให้ค าจ ากัด
ความด้วยค าพูดของนักเรียนเอง 

 ให้นักเรียนแสดงหลักฐาน ให้เหตุผล
และอธิบายให้กระจ่าง 
 

 
 

 ยอมรับค าอธิบายโดยไม่มีหลักฐาน
หรือให้เหตุผลประกอบ 

 ไม่สนใจค าอธิบายของนักเรียน 

 แนะน านักเรียนโดยปราศจากการ
เช่ือมโยงแนวคิด หรือความคิดรวบ
ยอดหรือทักษะ 
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ขั้นตอนการเรียน
การสอน 

สิ่งท่ีครูควรท า 

สอดคล้องกับ 5 Es ไม่สอดคล้องกับ 5 Es 

4. การขยายความรู้
(Elaborate) 

 คาดหวังให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก
การช้ีบอกส่วน ประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพค าจ ากัดความและ 
การอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 

 ส่งเสริมให้นักเรียนน าสิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้
และทักษะในสถานการณ์ใหม่ 

 ให้นักเรียนอธิบายอย่างหลากหลาย 

 ให้นักเรียนอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่พร้อมทัง้
แสดงหลักฐานและถามค าถามนักเรียน
ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือได้แนวคิด
อะไร (ที่จะน ากลวิธีจากการส ารวจ
ตรวจสอบครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้) 

 ให้ค าตอบที่ชัดเจน 

 บอกนักเรียนเมื่อนักเรียนท าไม่ถูก 

 ใช้เวลามากในการบรรยาย 

 น านักเรียนแก้ปัญหาทีละข้ันตอน 

 อธิบายวิธีการแก้ปัญหา 
 

5. การประเมินผล 
(Evaluate) 
 

 สังเกตนักเรียนในการน าความคิดรวบ
ยอดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้ 

 ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน 

 หาหลักฐานที่ แสดงว่านัก เรียนได้
เปลี่ยนความคิด หรือพฤติกรรม 

 ให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
เรียนรู้และทักษะกระบวนการกลุ่ม 

 ถามค าถามปลายเปิด  
 

 ทดสอบค านิยามศัพท์และข้อเท็จ จริง 

 ให้แนวคิดหรือความคิดรอบยอดใหม่ 

 ท าให้คลุมเครือ 

 ส่งเสริมการอภิปรายที่ ไม่ เ ช่ือมโยง
ความคิดรวบยอดหรือทักษะ 
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ตารางที่ 7 บทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es) 
 

 

ขั้นตอนการเรียน
การสอน 

สิ่งท่ีนักเรียนควรท า 

สอดคล้องกับ 5 Es ไม่สอดคล้องกับ 5 Es 
1.การสร้างความ
สนใจ (Engage) 

 ถามค าถาม เช่น ท าไมสิ่งนี้จึงเกิด 
ข้ึนฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยว กับ
สิ่งนี้ 

 แสดงความสนใจ 

 ถามหาค าตอบที่ถูก 

 ตอบเฉพาะค าตอบที่ถูก 

 ยืนยันค าตอบหรือค าอธิบาย 

 มีวิธีการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียว 
2.การส ารวจและ
ค้นหา (Explore) 

 คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขต
ของกิจกรรม 

 ทดสอบการคาดคะเนและสมมติ 
ฐาน 

 คาดคะเนและตั้งสมมติฐานใหม่ 

 พยายามหาทางเลือกในการแก้ 
ปัญหาและอภิปรายทางเลือก
เหล่าน้ันกับคนอื่น 

 บันทึกการสังเกตและใหข้้อคิด เห็น
ลงข้อสรุป 

 ให้คนอื่นคิดและส ารวจตรวจสอบ 

 ท า ง า น เ พี ย ง ล า พั ง โ ด ย มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยมาก 

 ปฏิบัติอย่างสับสนไม่มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน 

 เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วก็ไม่คิดต่อ 
 

3. การอธิบาย 
    (Explain) 
 

 อธิบายการแก้ปัญหาหรือค าตอบที่
ซับซ้อน 

 ฟังค าอธิบายของคนอื่นอย่างคิด
วิเคราะห์ 

 ถามค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นได้
อธิบาย 

 ฟังและพยายามท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ครูอธิบาย 
 
 
 
 

 อธิบายโดยไม่มีการเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

 ยกตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 ยอมรับค าอ ธิบาย โดย ไม่ ใ ห้
เหตุผล 

 ไม่สนใจค าอธิบายของคนอื่นซึ่งมี
เหตุผลพอที่จะเช่ือถือได้ 
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ขั้นตอนการเรียน
การสอน 

สิ่งท่ีนักเรียนควรท า 

สอดคล้องกับ 5 Es ไม่สอดคล้องกับ 5 Es 
4. การขยายความรู้ 
(Elaborate) 
 

 น าการช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ 
ในแผนภาพ ค าจ ากัดความ ค า 
อธิบายและทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห ม่ ที่ ค ล้ า ย กั บ
สถานการณ์เดิม 

 ใช้ข้อมูลเดิมในการถามค าถาม
ก าหนดจุ ดประสง ค์ในการแก้ 
ปัญหาตัดสินใจ และออกแบบการ
ทดลอง 

 ลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจาก
หลักฐานที่ปรากฏ 

 บันทึกการสังเกตและอธิบาย 

 ตรวจสอบความเข้าใจกับเพื่อน ๆ 

 ปฏิบัติโดยไม่มีเป้าหมายชัดเจน 

 ไม่สนใจข้อมูลหรือหลักฐานที่มี
อยู ่

 อธิบายเหมือนกับที่ครูจัดเตรียม
ไว้หรือก าหนดให้ 

 

5. การประเมินผล 
(Evaluate) 
 

 ตอบค าถามปลายเปิด โดยใช้การ
สังเกต หลักฐานและค าอธิบายที่
ยอมรับมาแล้ว 

 แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดหรือ
ทักษะ 

 ประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง 

 ถามค าถามเพื่อให้มีการตรวจสอบ
ต่อไป 

 ลงข้อสรุปโดยปราศจากหลักฐาน
หรือค าอธิบายที่ เป็นที่ยอมรับ
มาแล้ว 

 ตอบแต่เพียงว่าถูกหรือผิดและ
อธิบายให้ค าจ ากัดความ/ความจ า 

 ไม่สามารถอธิบายเพื่อแสดงความ
เข้าใจด้วยค าพูดของตนเอง 

 

รูปแบบการสอนน้ีสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ดังนั้น 
รูปแบบการสอนน้ีเป็นทั้งรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นรูปแบบการสอนของครู 
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5.6 บรรยากาศการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

    อารี  พันธ์มณี (2540) กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญในการท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอน 
คื อ  ค รู ผู้ ส อ นแ ล ะ ผู้ เ รี ย นต่ า ง มี บท บ า ท ใ นก า ร ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ  ครู จ ะ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง                    
บรรยากาศ ผู้ เรียนเป็นผู้ตอบสนอง และเติมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียน การสอนให้เป็นไปใน        
รูปแบบต่างๆ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นอิสระ ท้าทาย ตื่นเต้น ปลอดภัยเป็นประชาธิปไตย      
ผู้สอนให้ความอบอุ่นทั้ งทางกายและจิตใจ สร้ างความรู้ สึกไ ว้วางใจให้กับผู้ เ รี ยนผู้ เ รี ยนได้รับ                  
ความเข้าใจเป็นมิตร เอื้ออาทร ห่วงใย ตลอดจนให้ความดูแล ช่วยเหลือ จะท าให้ผู้ เรียนมีความกล้า          
และอยากเรียนรู้มากข้ึน บรรยากาศการเรียนการสอนที่มี การยอมรับ มองเห็นคุณค่าในตัวผู้ เรียน       
ผู้เรียนเป็นบุคคลส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ ผู้สอนควรแสดงความรู้สึกการยอมรับผู้ เรียน       
อย่างจริงใจกระตุ้นผู้เรียนให้ยอมรับกันเองและเช่ือมั่นว่าสามารถท าได้ส าเร็จ 

          มัสเซียลาส และค็อคซ์ (Massialas and Cox. 1968) ได้กล่าวว่า ห้องเรียนที่เป็นแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ ควรจะมีลักษณะดังนี้ 

    1. ห้องเรียนต้องเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
    2. ปัญหาที่น ามาอภิปรายน่าสนใจที่จะขบคิด และสามารถตัดสินได้ ครูมีบทบาทเพียง 
กระตุ้นให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี 
    3. ทุกคนในห้องเรียนต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

         จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและบทความต่างๆ สรุปได้ว่า บรรยากาศการเรียน 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการคิด ควรมีลักษณะดังนี้ 
    1. บรรยากาศภายในห้องเรียน 
          1.1 เป็นบรรยากาศการโต้ตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน  
อย่างสร้างสรรค์ สมเหตุสมผล 
          1.2 เป็นบรรยากาศที่นักเรียนรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัย ปราศจากการต าหนิ  
วิพากษ์ วิจารณ์ความคิด ไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด 
          1.3 บรรยากาศตื่นเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นแบบสร้างสรรค์และอิสระ 
          1.4 นักเรียนสนใจ กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 
    2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
          2.1 ครูเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน เป็นกันเอง ให้ก าลังใจแก่นักเรียน 
          2.2 ครูใจกว้าง ให้นักเรียนโต้แย้งได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
          2.3 ครูให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ และช่วยเหลือนักเรียน 
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     3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
          3.1 ร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรม ช่วยกันคิด ช่วยกันท างาน ถ้อยที่ถ้อยอาศัย 
          3.2 อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและโต้แย้งกันอย่างสร้างสรรค์ 
 

 

 แนวคิดและทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   6.1 ทฤษฎีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       กรมวิชาการ (2534, หนา 21) ไดให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ปริมาณและ
ทักษะของความรู ในสาขา วิชาที บุ คคล ได รับลั กษณะการจั ดอง ค์ ประกอบ  และ  โครงสร้ า ง 
ของความรู และการใช้ประโยชน โครงสร้างของความรู ในการแก ปัญหาในการคิดเชิงสร้างสรรค์                 
ในการประเมินความน่าเช่ือถือของข้ออ้างและในการศึกษาค้นคว้าต่อไป  
      อารมณ์  สนานภู (2539, หนา 17) ไดให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นผลมาจาก      
การกระท าที่ต้องอาศัยความสามารถทั้ งทางร่างกายและสติปัญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                
จึงเป็นขนาดของความส าเร็จที่ ได จากการเรียน โดยอาศัยความสามารถ เฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธ์ิ               
การเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เช่น อาจไดจากการสังเกต การตรวจงาน    
การบ้าน หรืออาจไดมาในรูปของระดับคะแนนที่ได จากโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อน            
และระยะเวลาที่นาน หรืออาจไดมาด้วยการวัดจาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั่วไป 
           ไพศาล หวังพานิช (2523, หนา 137) ไดให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic 
Achievement)  หมายถึง คุณลักษณะและประสบการณ การเรียนรู ที่ เกิดข้ึนจากการฝึกอบรมหรือ            
จากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment)           
ของบุคคลว่าเรียนรูแล้วเท่าไร มีความสามารถอย่างไร 
         ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2531, หนา 146) ไดให้ความหมาย แบบทดสอบวัด  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าเป็นแบบทดสอบที่ วัดความรู ของผู้ เรียนที่ได เรียนไปแลว ซึ่งมักจะเป็น           
ค าถามให้ผู้เรียนตอบด้วยกระดาษ และดินสอ  
       บุญชม ศรีสะอาด  (2532 , หนา 52) ได ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ           
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ความรู ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการซึ่งเป็นผลจาก การเรียนรู              
ในเนื้อหาสาระ และตามจุดประสงค์ของวิชาหรือเนื้อหาที่สอบนั้น   

      จากความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้างต้น พอสรุปค าจ ากัดความของผลสัมฤทธ์ิทาง            
การเรียนไดวา หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็น         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ การเรียนรูที่เกิดจากการฝึกอบรม  
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          หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธ์ิผ ล    
(Level of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรียนรูแล้วเท่าไร 
     

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นผลมาจากองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา (Intellectual Factor)     
และองค์ประกอบทางด้านที่ไมใช่สติปัญญา (Non-intellectual Factor) การที่บุคคลจะประสบผลส าเร็จ 
ทางการศึกษามากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทั้งสองนี้ 
        องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู หรือผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการเรียน  เป็นความสามารถในการคิดของบุคคลอันเป็นผลมาจากการสะสมของประสบการณ       
ต่างๆ  รวมถึงความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ซึ่งความสามารถเหล่านี้  วัดได หลายทางเป็นต้นว่า         
วัดสมรรถภาพทางสมอง  วัดความถนัดทางการเรียน   
       ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแก ปัญหาส่วนองค์ประกอบด้านที่ไม ใช่สติปัญญา           
ก็มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมน้อย  ซึ่งไดแก ทัศนคติที่มีต่อวิชาที่เรียน  รูปแบบการสอน 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของผู้สอน ลักษณะการคบเพื่อน การศึกษาของบิดา    
มารดา เป็นต้น(อารมณ์  สนานภู, 2539, หนา 17-18) 
 
6.2 ลักษณะการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
       ไพศาล หวังพาณิช (2523, หนา 137) ไดแบ่งการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดมุ่งหมาย    
และลักษณะวิชาที่สอน ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ คือ   
           1. การวัดด้านปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือทักษะ 
ของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนไดแสดงความสามารถดังกล่าวในรูปการกระท าจริงให้ออกเป็นผลงาน  
เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบ ภาคปฏิบัติ  
           2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาซึ่งเป็นประสบการณ 
การเรียนรูของผู้เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวัดได โดยใช้“ข้อสอบวัด 
ผลสัมฤทธ์ิ”    
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6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
          ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2531, หนา146-147) ไดแบ่งแบบทดสอบวัด 
 ผลสัมฤทธ์ิไดเป็น 2 พวก คือ   
          1. แบบทดสอบของผู้สอน หมายถึง ชุดค าถามที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างข้ึนซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ    
ความรูที่ผู้เรียนไดเรียนในห้องเรียนว่าผู้เรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองที่ตรงไหน จะไดท าการสอน    
ซ่อมเสริม หรือเป็นการวัดดูความพรอมที่จะเรียนบทเรียนใหม่ 
         2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สร้างขึ้นจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
หรือจากผู้สอนที่สอนวิชานั้นแต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระทั่งคุณภาพดีพอจึงสร้างเกณฑ์       
ปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใช้เป็นหลักเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียนการสอนในเรื่อง      
ใดๆ ก็ ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมี คู มือด า เนินการสอบ บอกวิ ธีสอบและมีมาตรฐานในด้าน                     
การแปลคะแนนด้วย อ านวย รุ่ งรัศมี (2525 , หนา 19-111) ได ให้ความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธ์ิ          
ทางการเรียนจะต้องสอดคลองกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 
            1. ด้านความรูความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ 
ทางด้านสติปัญญาและสมอง เช่น การจดจ าข้อเท็จจริง ความเข้าใจ ความคิด การตั้งสมมติฐาน และปัญหา     
           2. ด้านความรูสึก (Affective Domain) พฤติกรรมด้านนี้เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในด้านความสนใจ คุณค่า ความซาบซึ้ง และทัศนคติหรือเจตคติต่างๆ ของผู้เรียน 
           3. ดา้นปฏิบัติการ (Psycho-Moto Domain) พฤติกรรมด้านนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ 
ในการปฏิบัติและการด าเนินการ เช่น การทดลอง เป็นต้น 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

       ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

   กุลฤดี  รัศมีสวัสดิ์  (2555 ,บทคัดย่อ)  ได้ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนวิทยาศาสตร์               
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการสอนแบบปกติ 
และ เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบความสามารถในการ คิด วิ เคร าะห์ของนัก เ รี ยน ช้ันมั ธยม ศึกษาปีที่   1                     
ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใน             
การวิจัยครั้ งนี้  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่  2                          
ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านท่ามิหรา จ านวน  2  ห้องเรียน  นักเรียน  76  คน  ได้มาโดย           
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม   ( Cluster Random Sampling ) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม  ต่อมาใช้  
วิธีการสุ่มอย่างง่าย        ( Simple Random Sampling ) โดยวิธีการจับฉลากห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย  คือ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบ
ปกติ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( )̅   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที คือ t–test          
for Independent Samples และ t–test for Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่าผลการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1                               
ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส า คัญทางส ถิติที่ ระดับ .01 เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบ ว่า ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียน                         
แต่ละด้านมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุกด้าน            
         นพ คุณ แดง บุญ  ( 2 552,บทคัดย่ อ )  ได้ ศึ กษาผ ลสั ม ฤท ธ์ิท าง ก าร เ รี ยน วิทย าศาส ตร์                     
และเจตคติต่อ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย                    
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้   ได้แก่  นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2                
ที่เรียน             ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       
ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 50 คน ซึ่งได้รับการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive sampling) ระยะเวลาที่ใช้ 
12 ช่ัวโมง   
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        โดยใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest- Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ    
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์   มีประสิทธิภาพ E1/E2  เป็น 80.33,81.66 / 80.88  
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าความเช่ือมั่น .91 และแบบประเมินเจตคติ     
ค่าความเช่ือมั่น .77 และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้  t - test  Dependent  Sample                   
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน     ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
เจตคติต่อ วิทยาศาสตร์ของนัก เรียนที่ เรี ยนด้วยชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  2                
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           อรทัย น้อยญาโณ  (2554,บทคัดย่อ )  ได้ ศึกษาผลการจัดการ เรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม        
พัฒนาการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ มี ต่อผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียน  เรื่ อง  แรงและการเคลื่ อนที่                    
วิชา วิทยาศาสตร์  ของนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 มี  วัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาผลสัมฤท ธ์ิ             
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เ รื่ อง แรงและการเคลื่ อนที่  ของนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3                     
ที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการศึกษาวิจัยนักเรียนประถมศึกษาปีที่  3/8             
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2554 จ านวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง        
จากนักเรียนที่มีผลการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้         
คือ 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  2. แบบทดสอบ               
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง แรง และการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ        
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความก้าวหน้า     
ค่า เฉลี่ ยและค่าความเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน   ผลการ ศึกษาพบว่า   ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียน          
วิทยาศาสตร์ของนัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้ รับการจัดการ เรียนรู้  ด้ วยชุดกิจกรรม          
พัฒนาการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
            ดวงกมล ศรี ทับทิม  (2554,บทคัดย่ อ )  ได้ ศึกษาผลสั มฤท ธ์ิทางการ เ รี ยน วิชาฟิ สิ กส์                 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ระหว่างก่อนและหลังเรียน          
โดยใช้ชุดกิจกรรมตามหลักการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  เพื่อศึกษา              
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ต่อชุดกิจกรรม       
ตามหลักการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  
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      การทดลองครั้ งนี้ ใช้แผนการวิจัยแบบ กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน เครื่องมือที่ใ ช้ 
ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง แผนการจัดการ
เ รี ย น รู้ แ บ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า ฟิ สิ ก ส์  แ ล ะ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 
ต่ อ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ส ม อ ง                             
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา        
พบว่า 1. ชุดกิจกรรมตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการท างานของสมอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.11/83.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง            
สถิติที่ระดับ .05  3. นักเรียนมีความ พึงพอใจต่อชุดกิจกรรมตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง          
กับการท างานของสมองอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
      

นางรีนา  ภูมิระวิ (2554,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการ      
ทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ระหว่างก่อนเรียนและ หลังการเรียนโดยใช้            
ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์  การวิจัย             
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ใช้รูปแบบการศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อน-หลังการทดลอง (One Group 
Pretest – Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม       
ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่  1 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ใน           
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ใน การทดลองได้แก่ ชุดฝึกกิ จกรรมวิทยาศาสตร์และเครื่องมือ       
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 และ 2 มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .85 และ .87 ตามล าดับและแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับที่ 1 และ 2 มีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ .72 และ .75 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน       
โดยใช้ ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงก ว่าก่อนเรียน                
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียน
โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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         บุตรดา  จันทเสน (2554 ,บทคัดย่อ) ได้ ศึกษา 1. ศึกษาประสิทธิภาพ ชุดการสอนแบบกลุ่ม        
กิจกรรมเรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  รายวิชา  ว31201  ฟิสิกส์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ตามเกณฑ์ 80/80    2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่อง  แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน  รายวิชา  ว31201  ฟิสิกส์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4    3. ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่ม
กิจกรรมเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4         
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  จ านวน  42 คน ได้มาโดย       
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม 
เรื่อง  แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  รายวิชาว31201  ฟิสิกส์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
ส า หรั บ นั ก เ รี ย น ช้ันมั ธ ยม ศึกษาปีที่  4   จ า นวน   10   ชุ ด      2 .  แบบทดสอบ วัดผล สั มฤท ธ์ิ                      
ทางการเรียนจ านวน  40 ข้อ    3. แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์             
จ านวน  20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ  t - test  
แบบ  Dependent  Sample ผลการวิจัยสรุปได้  ดังนี้ 

1.  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  เรื่อง  แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน รายวิชา ว31201     
ฟิสิกส์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
82.46/82.24  ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 

2.  นักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม   เรื่อง  แรงและกฎการเคลื่อนที่       
ของนิวตัน  มีผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01         
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

3. นักเรียนมี เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม               
เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอยู่ ในระดับเห็นด้วย  ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ  3.97  หรือ                  
คิดเป็นร้อยละ  79.40    

 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

           พวงพิศ   ศรีพรหม  (2554,บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์          
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติ  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่  1  ที่ เรียนด้วย            
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ รู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติ              
และ 3)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ในการคิดอย่างมี วิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน              
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่   1  ที่ เรียนด้วย ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ               
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           
ปีที่ 1  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 4  ห้องเรียน 
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2551 จ านวนทั้งสิ้น  125  คน ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยวิธีการสุ่มแบบกลุม่  
ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 29 คน   แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติ  จ านวน 3 ชุด   2)  คู่มือครูซึ่งประกอบด้วย 
ค าน า ค าช้ีแจงส าหรับครู บทบาทของผู้สอนและ ผู้เรียน และแผนการใช้ชุดกิจกรรม  3)  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  แบบปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ส าหรับทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น .87  และ .88  ตามล าดับ  และ  4)  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ส าหรับทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ  มีค่าความเช่ือมั่น .82  และ .85  ตามล าดับ  สถิติที่ใ ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  ( t - test) ผลการวิจัยพบว่า 1)  
คุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโนมติ                
ชุดที่ 1 สสารและสารมีคุณภาพ  80.50 / 83.00   ชุดที่ 2 สมบัติของสาร มีคุณภาพ  82.00 / 83.00       
ชุดที่ 3  การจ าแนกสารเป็นหมวดหมู่ มีคุณภาพ  81.00 / 83.00  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดย ใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผังมโน
มติก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01      3)  ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับการเขียนผงัมโนมติก่อนเรยีนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01 
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             ผจญภัย  เครื่องจ าปา  (2557,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา          
และความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้           
โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5           
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557      
ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง  จ านวน  1  ห้องเรียน 40 คน  ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้                         
ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  12  ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใช้             
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM  ,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ชีววิทยา และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ใช้แบบแผนการทดลองชนิดกลุ่มเดียว  
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ t-test  แบบ  correlation  samples  or  
dependent  samples  ผลการวิเคราะห์พบว่า   

1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM  
มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตหลังเรียน       

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ  .01     
2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM 

มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนที่คงทน   
3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ .01 
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 สรุปกรอบแนวคิด 
        การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิจากการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องหน่วยและการแปลงหน่วย โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบ
เสาะหาความรู้(5E) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต าบลเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ มาใช้ในการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ และน ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของส านักมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา(NSES)(National Research Council. 1996 : 31)มาใช้ในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
                       
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

      การเรียนโดยใชชุ้ดกจิกรรม

แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  เรื่อง

หน่วยและการเปล่ียนหน่วย มี 5 

ขั้นตอน ดังนี ้

  1) ขั้นสร้างความสนใจ

(Engagement) 

  2) ขั้นสรุปและคน้หา

(Exploration)  

  3) ขั้นอธิบายและสรุป

(Explanation) 

ตัวแปร

ต้น

ตัวแปรตาม 

       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

หน่วยและการเปลี่ยนหน่วยส าหรับ

นักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2560 

โรงเรียนพะเยาพทิยาคม   

     - แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) 

     - แบบทดสอบหลังเรียน (Post 



บทที ่3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ และ
เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)            
เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง 
 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ประชากร และกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
     ประชากร 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 
โรง เ รียนพะเยาพิทยาคม  ต าบล เ วียง  อ า เภอเมื อง  จั งห วัดพะเยา ประกอบด้ วยนัก เรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 15 ห้องเรียน แบ่งเป็นดังนี้ 

 ห้องเรียนที่  1  จ านวนผู้เรียน   38  คน 
 ห้องเรียนที่  2  จ านวนผู้เรียน   40  คน 
 ห้องเรียนที่  3  จ านวนผู้เรียน   33  คน 
 ห้องเรียนที่  4  จ านวนผู้เรียน   35  คน 
 ห้องเรียนที่  5  จ านวนผู้เรียน   40  คน 
 ห้องเรียนที่  6  จ านวนผู้เรียน   40  คน 
 ห้องเรียนที่  7  จ านวนผู้เรียน   38   คน 
 ห้องเรียนที่  8  จ านวนผู้เรียน   40  คน 

ห้องเรียนที่  9  จ านวนผู้เรียน   40   คน 
ห้องเรียนที่  10  จ านวนผู้เรียน  40   คน 
ห้องเรียนที่  11  จ านวนผู้เรียน   40  คน 
ห้องเรียนที่  12  จ านวนผู้เรียน   40   คน 
ห้องเรียนที่  13  จ านวนผู้เรียน   40   คน 
ห้องเรียนที่  14  จ านวนผู้เรียน   27    คน 
ห้องเรียนที่  15  จ านวนผู้เรียน  26    คน

                         รวมทั้งสิ้นจ านวน  557 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง 
      ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยใช้การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง               
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  2 ห้องเรียน ประกอบไปด้วย ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/8                    
มีจ านวนผู้เรียน  40  คน และห้องมัธยมศึกษาปีที่  4/10  มีจ านวนผู้ เรียน  40  คนรวมทั้งสิ้น           
จ านวน 80 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างขึ้น ประกอบไปด้วย 

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย  
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  

      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง หน่วยและการ
เปลี่ยนหน่วย แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

    1. แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ ทั้งหมด 15 คะแนน 
              - แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) 

                        - แบบทดสอบหลังเรียน (Post test) 

     2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย     
โดยมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

     2.1. ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement)  
 - ให้นักเรียนอธิบายความหมายและความส าคัญของ“วิชาฟิสิกส์”ตามความเข้าใจ 
    ของนักเรียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย (สามารวาดรูป   
    หรือแผนภาพความคิด (Mind Map)ตามจินตนาการได้) 
 - ให้นักเรียนเติมค าระหว่างรูปภาพปริมาณฐานกับหน่วยต่อไปนี้ให้สอดคล้องกัน 

     2.2. ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration)  
  - นักเรียนศึกษาหน่วยและการเปลี่ยนหน่วยจากบัตรเนื้อหา เรื่อง ปริมาณ    
     และหน่วยทางฟิสิกส์  

     2.3. ข้ันอธิบาย และลงข้อสรุป (Explanation)  
   - ให้นักเรียนท าบัตรค าถามเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหน่วยและ  
      การเปลี่ยนหน่วย 

     2.4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
   - ให้นักเรียนท าบัตรค าถามโดยแสดงวิธีการแปลงหน่วยต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

     2.5. ข้ันประเมิน (Evaluation) 
   - นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยและ 
      การเปลี่ยนหน่วย  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบ 
สืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ประเภทประเมินค่าของค าตอบ 
จ านวน 5 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง 
หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย จ านวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งสิ้น  7 วัน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 122) 

 

      
 

 
 ×     

 

    เมื่อ     แทน  ร้อยละ 

         แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

         แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
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 2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 124) 
 

          ̅    
∑  
 

 

 

    เมื่อ  ̅ แทน  ค่าเฉลี่ย 

            ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

       แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย 
ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99-100) ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับดมีาก 

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับด ี

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับนอ้ย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับนอ้ยทีสุ่ด 
  

 

 

 

 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4       
เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย หลังการใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และเพื่อ      
ศึกษาความพึงพอใจ ในการจัดการ เรียนรู้ โดยใ ช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)                 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2561  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องมัธยมศึกษา       
ปีที่ 4/8 และห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง   
      ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
ชุดกรรมกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย 
 ตอนท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม        
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
     ตอนท่ี 1 จากวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องหน่วยและการเปลี่ยนหน่วย จากผลการศึกษาพบว่า  
      ตารางที่ 9 ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน 

 

ล าดับที่ 
คะแนนก่อนใช้ชุด

กิจกรรม (15 คะแนน) 
คะแนนหลังใชชุ้ด

กิจกรรม (15 คะแนน) 
ผลต่างของ

คะแนน 
1 7 15 +8 
2 13 15 +2 
3 7 15 +8 
4 12 14 +2 
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ล าดับที่ 
คะแนนก่อนใช้ชุด

กิจกรรม (15 คะแนน) 
คะแนนหลังชุดกิจกรรม 

(15 คะแนน) 
ผลต่างของ

คะแนน 
5 6 12 +6 
6 5 11 +6 
7 4 14 +10 
8 9 13 +4 
9 7 14 +7 
10 7 14 +7 
11 6 14 +8 
12 10 13 +3 
13 10 14 +4 
14 11 14 +3 
15 9 14 +5 
16 9 14 +5 
17 6 13 +7 
18 12 15 +3 
19 10 14 +4 
20 13 15 +2 
21 8 13 +5 
22 9 14 +5 
23 8 11 +3 
24 10 15 +5 
25 9 12 +3 
26 9 14 +5 
27 3 13 +10 
28 11 14 +3 
29 5 9 +4 
30 10 14 +4 
31 9 13 +4 
32 10 13 +3 
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ล าดับที่ 
คะแนนก่อนใช้ชุด

กิจกรรม (15 คะแนน) 
คะแนนหลังชุดกิจกรรม 

(15 คะแนน) 
ผลต่างของ

คะแนน 
33 9 13 +4 
34 8 13 +5 
35 10 14 +4 
36 4 13 +9 
37 9 14 +5 
38 10 14 +4 
39 11 14 +3 
40 12 15 +3 
41 6 12 +6 
42 8 13 +5 
43 13 15 +2 
44 8 13 +5 
45 5 12 +7 
46 13 15 +2 
47 9 13 +4 
48 6 13 +7 
49 8 11 +3 
50 6 12 +6 
51 9 12 +3 
52 8 11 +3 
53 11 12 +1 
54 14 13 +1 
55 9 12 +3 
56 12 13 +1 
57 10 15 +5 
58 8 12 +4 
59 10 13 +3 
60 6 11 +5 
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ล าดับที่ 
คะแนนก่อนใช้ชุด

กิจกรรม (15 คะแนน) 
คะแนนหลังชุดกิจกรรม 

(15 คะแนน) 
ผลต่างของ

คะแนน 
61 8 15 +7 
62 10 12 +2 
63 10 15 +5 
64 9 15 +6 
65 7 13 +6 
66 11 15 +4 
67 8 14 +6 
68 8 12 +4 
69 9 15 +6 
70 4 10 +6 
71 9 15 +6 
72 7 13 +4 
73 6 10 +4 
74 8 15 +7 
75 9 15 +6 
76 11 15 +4 
77 7 13 +6 
78 7 12 +5 
79 10 15 +5 
80 12 15 +3   

    หมายเหตุ : เกณฑ์คะแนนผลสัมฤทธ์ิการใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ 15 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 การผ่านเกณฑ์
ต้องผ่าน 9 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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        จากตารางที่ 9 แสดงผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)      
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน  จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหน่วย     
และการเปลี่ ยนหน่วยเพิ่ มมาก ข้ึน โดยพิจารณาจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลั ง เรียน               
พบว่าผลคะแนนก่อนการใช้ชุดกิจกรรมมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.75      
ผลคะแนนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25  และผลคะแนนหลัง              
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซึ่งมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 80 คน             
คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนนักเรียนทั้งหมดไม่พบนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการใช้ชุดกิจกรรม    
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกคนเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น     
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จะสามารถช่วยเพิ่มให้       
นัก เ รียนมี ความรู้  ความ เ ข้ าใจและทักษะกระบวนการท า งานมาก ข้ึนส่ ง ผล ให้ ผลสัมฤท ธ์ิ                  
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นเพิ่มข้ึน 
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ตอนท่ี 2 จากวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องหน่วยและการเปลี่ยนหน่วย จากผลการศึกษาพบว่า 
       ตารางที่ 10 ระดับความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน 

  

   จากตารางที่  10 ระดับความคิดเห็นของกลุ่ มตัวอย่าง ในการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้ 
ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ภาพรวมพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อยู่ในค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี               
โดยเรียงล าดับรายการประเมินจากมากไปหาน้อย ไดด้ังต่อไปนี้ สูงสุดได้แก่ 1.นักเรียนสามารถน าความรู้
จากชุดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 อยู่ในระดับดีมาก 2. ชุดกิจกรรมมี
ความน่าสนใจ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 อยู่ในระดับดีมาก 3.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  อยู่ในระดับดีมาก 4.เนื้อหามีความชัดเจน
เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับดี และ 5.ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 
ระดับ ดีมาก 

(คน) 
ด ี

(คน) 
ปานกลาง

(คน) 
น้อย 
(คน) 

น้อยที่สุด
(คน) 

1. ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ 70 9 1 0 0 4.86 ดีมาก 
2. เน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 25 31 24 0 0 4.01 ดี 
3. นักเรียนมีทัศนคติทีด่ตี่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมแบบ
สืบเสาะหาความรู้(5E) 

66 13 1 0 0 4.81 ดีมาก 

4. ระยะเวลาในการจัดการ 
เรียนรู้มีความเหมาะสม 16 10 25 29 0 3.16 ปานกลาง 

5. นักเรียนสามารถน าความรู้จาก
ชุ ด กิจ ก รรม ไป ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

75 5 0 0 0 4.94 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 (ดี) 



 

บทที่ 5 

 

บทสรปุ 

         การ วิจัย เรื่ องผลสัมฤท ธ์ิจากการใช้ ชุดกิ จกรรม เรื่ องหน่วยและการเปลี่ ยนหน่วย                
โดยใช้ ชุดกิจกรรมแบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E)  ของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจ าปี             
การศึกษา 2561  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์         
ของการวิจัย ดังนี้  1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม          
แบบสืบ เสาะหาความรู้ เ รื่องหน่วยและการเปลี่ ยนหน่วย   2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็น ในการ              
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องหน่วยและการเปลี่ยนหน่วย   

            การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1. การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. การเก็บรวมรวบข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละข้ันตอนมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกประชาการ และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   จากประชากรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต าบลเวียง         
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน 557 คน  ผู้ วิจัยได้ท าการเลือก           
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้โดยการสุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม            
ด้วยวิธีการเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8   
จ านวน 40 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/10 จ านวน 40 คน ในการวิจัยครั้งนี้ได้จ านวน       
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 80 คน 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้ วิจัยได้สร้างข้ึนประกอบไปด้วย เครื่องมือ  
2 ช้ิน คือ 
        1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียนรู้  เรื่ อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย              
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีการเลือกใช้เครื่องมือที่ใ ช้ใน                
การเก็บข้อมูลเปน็แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 15 คะแนน 
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       2.  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะ               
หาความรู้ (5E)  เ รื่ อง  หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย ของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4                      
ซึ่ ง เครื่องมือที่ ใ ช้  ในการ เก็บ ข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ประเภทประเมินค่า                
ของค าตอบจ านวน 5 ข้อ 
 
ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้(5E)      
เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย  จ านวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  โดยใช้ระยะเวลา                
ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูทัง้สิ้น 7 วัน 
 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  การหาค่าร้อยละ (Percentage)       

และการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
 

 
สรุปผลการวิจัย 
      1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบ          
สืบเสาะหาความรู้  (5E)  เ รื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิก่อนการใช้                 
ชุดกิจกรรมและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง           
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกับเรื่องหน่วยและการเปลี่ ยนหน่วย เพิ่ม ข้ึน โดยพิจารณาจาก                
ผลคะแนนก่ อน เ รียน  มี นัก เ รียนผ่าน เกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ  53 .75 และผลสั มฤท ธ์ิของ              
นัก เรี ยนหลั งการใ ช้    ชุดกิ จกรรมแบบสืบ เสาะหาความรู้  ( 5E)  มี นัก เ รียนผ่าน เกณฑ์                     
คิด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  100  ซึ่ ง จ ะ เ ห็ น ได้ ว่ า ผ ล สั ม ฤท ธ์ิท า ง ก า ร เ รี ยน รู้ ข อ งนั ก เ รี ย นทุ ก คน                     
เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะ 
หาความรู้(5E)     ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
        2 .  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม แ บ บ                          
สื บ เ ส า ะ ห า ค ว า ม รู้ ( 5E)  เ รื่ อ ง ห น่ ว ย แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น ห น่ ว ย  พ บ ว่ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น                             
ของกลุ่ มตั วอย่า ง ใน  การจัดการ เรี ยนรู้ โ ดย ใช้ ชุดกิจกรรมแบบสืบ เสาะหาความรู้ ( 5 E)                     
ใ นภ าพร วม พบ ว่ านั ก เ รี ย นมี ค ว าม คิ ด เ ห็ น ใ นก า ร จั ด ก า ร เ รี ยน รู้ โ ด ย ใ ช้ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม                         
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อยู่ในค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 
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อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่  1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลัง           
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องหน่วยและการเปลี่ยนหน่วย    
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้ด้ วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)        
สูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมี ความเข้าใจมากข้ึนจากการเรียนรู้          
โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพราะนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้            
ได้ด้วยตนเองตามความต้องการหรือความถนัดของแต่ละคน และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้        
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่าง          
เป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อรทัย น้อยญาโณ (2554) หัวข้อ ศึกษาผลการจัด             
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องแรง       
และการเคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม       
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “แรงและการเคลื่อนที่” นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

         จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่  2 ผลการศึกษาความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้       
โดยใช้ ชุดกิจกรรมแบบสืบ เสาะหาความรู้  (5E)  ภาพรวมพบว่านัก เรียนมีความคิดเห็นอยู่                  
ในค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) มีรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจ มีการเรียงล าดับเนื้อหาให้ เ ข้าใจง่าย และนักเรียนมีอิสระ              
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล ศรีทับทิม (2554) หัวข้อศึกษา       
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ต่อชุดกิจกรรม
ตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  พบว่านักเรียนมีความคิดเห็น           
ต่อชุดกิจกรรมตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับการท างานของสมองอยู่ ในระดับ             
ค ว าม คิด เ ห็ น ม ากที่ สุ ด  แ ล ะยั ง ส อ ดคล้ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ขอ ง  นพ คุ ณ  แ ด งบุ ญ  ( 2 55 2)                      
หัวข้อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ วิทยาศาสตร์ของนักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่าผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน     
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ควรพัฒนาความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหน่วยฐาน หน่วยอนุพัทธ์ และ    
    ค าอุปสรรคที่ใช้ในการเปลี่ยนหน่วย 
1.2 ควรพัฒนาทักษะกระบวนการหรือเทคนิคการเปลี่ยนหน่วยโดยใช้ค าอุปสรรค   
1.3 ควรมีความเข้าใจในทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
1.4 ควรมีการปรับปรุงด้านระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 ควรมีการก าหนดแนวทางในการท างาน 
2.2 ควรวิเคราะห์ความต้องการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     3. ด้านการประสานงาน 
            3.1 ส่งเสริมให้มีการสอดส่องการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ให้ค าปรึกษาเพื่อ 
                          ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประสานงาน และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ    
                          การท างาน 
     4. ด้านความร่วมมือ 
           4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากชุดกิจกรรม  
           4.2 สนับสนุนให้ความร่วมมือในการท าชุดกิจกรรมครบตามบัตรค าสั่ง 
     5. ด้านการท างานร่วมกัน 
           5.1 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง 
                         นักเรียนด้วยกัน 
      6. ด้านการประเมินผล 
           6.1 ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
           6.2 ส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน / โครงการ ติดตามผล 
                          การวางแผนและติดตามผลความคืบหน้าของแผนงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

   1. ควรมีการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องหน่วยและ 
การเปลี่ยนหน่วย 

 2. ควรมีการศึกษาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน  
   3. ควรศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิชาฟิสิกส์ในด้านการค านวณและการ
แก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน 

 


