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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู (5E) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน 

และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียน ท่ีไดรับการเรยีนรูดวยแผนการจดัการเรียนรู โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุมตัวอยางคือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

จํานวน 22 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ดําเนินการวิจยัมี 4 ข้ันตอน ข้ันวางแผนศึกษาเน้ือหาในหลักสูตร จากน้ันก็จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรูข้ันดําเนินงาน นําแบบทดสอบกอนเรยีนไปทดสอบและใชแผนการจัดการเรยีนโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ข้ันประเมินผล เปนการประเมินประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจการจัดการเรียนรู ข้ันปรับปรุง นําผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 72.91/74.09 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  70/70  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77   
 
คําสําคัญ : ผลการจัดการเรียนรู /กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) / ความพึงพอใจในการเรียนรู 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to find the effectiveness of the learning management 
process, use the 5E process of inquiry on student achievement. To compare the achievement 
before and after class. And to study student satisfaction. Have been learning with a learning 
management plan. Using the 5E process of inquiry and world change. A sample group for this 
study was 22 students. 
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The instruments used in the study were the achievement test and the satisfaction questionnaire. 
Then, a learning management plan was developed using the knowledge acquisition process. Take 
the test before the test and use the learning plan using the inquiry process. Evaluate To evaluate 
the efficiency of the learning management plan using the inquiry process. Achievement and the 
satisfaction of learning management to improve the evaluation results to improve the lesson 
plan. 
 The research found that 
 1. Learning Management (5E). The world and the changes made are 72.91 / 74.09 
effective over the standard 70/70. 
 2. Comparison of achievement before and after school learning management plan using 
the 5E process of inquiry and world change. The results of the study were higher than before 
learning. 
 3. The study of learning satisfaction of  Grade 8 Students. Using the 5E process of inquiry 
and world change. Satisfaction was at a high level. This is 77%. 
 
Keywords: learning outcomes / Inquiry Process (5E) / Learning Satisfaction 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเปนแผนแมบทหลักในการ
พัฒนาประเทศท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมายบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2564 น้ัน มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสาหรับคน
ไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะมีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  O-NET (Ordinary National Education Test) 
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในระหวางป 2555 – 2559 มี
คะแนนเฉลี่ย 37.46 , 37.40 , 42.13, 42.59, และ 41.22 ตามลําดับซึ่งยังมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวา 
รอยละ 50 ซึ่งสอดคลองกับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชรในปการศึกษา 2555 – 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 
32.74, 46.06,40.35, 39.49  ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษา) พบวาการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันยังไมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน สงผลให ผูเรียนมีระดับผลการเรียนท่ีต่ํา อีกท้ังวิชาวิทยาศาสตรมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศและสังคม พบวายังคงประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก การ
จัดการเรียนการสอนท่ีไมนาสนใจ เนนการทองจํา มากกวาฝกการวิเคราะหและหาคําตอบดวยตัวเอง โดยใหนักเรียน
เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม นักเรียนจะตองเกิดขอสงสัยและสามารถหาคําตอบจากการทดลอง และสามารถ
พิสูจนสมมติฐานของตนเองไดอยางถูกตองเช่ือมั่นในการหาขอมูล จากสื่อและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 การแกปญหาโดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูไดพัฒนาข้ึนมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได
ใหความหมายของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูวา เปนการจัดการเรียนรูท่ีฝกใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทาใหคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาดวยตนเอง 
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ประกอบดวย 5 ข้ันตอน (Bybee.1990; citing Lawson. 1995: 164 – 
164) คือ การสรางความสนใจ (Engagement) การสํารวจและคนหา(Exploration) การอธิบายและลงขอสรุป 
(Explanation) การขยายความรู (Elaboration) และการประเมิน(Evaluation) จากลําดับข้ันตอนดังกลาวผูเรียน
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สามารถสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปญหาหรอืตั้งสมมติฐานข้ึนตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร แลวทดลองเพ่ือตรวจสอบหรือสืบคนหาคาตอบตามสมมติฐานน้ัน  
 จากการศึกษาจุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ผูวิจัยจึงมีความสนใจสราง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จะเปนตัวชวยในการกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรู นักเรียนมีความรวมมือในการทํากิจกรรมมากข้ึนการจัดการเรียนรูเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และชวยใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตัวเอง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน เปนผูท่ีคิดอยาง
มีระบบ แกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชหลักการของเหตุและผลเปนบุคคลท่ีเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุข 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงท่ีผูรายงาน
สรางและพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 70/70 
 2. ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ไดแก  ดิน หิน แร และ
นํ้า 
 ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน  ไดแก การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ (5E)   
                       เรื่อง โลกและกาเปลี่ยนแปลง 
 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ดานระยะเวลา 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 15 ช่ัวโมง สัปดาหละ 3 คาบ 
รวมท้ังสิ้น 5 สัปดาห ดําเนินการทดลองในช่ัวโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 การจัดการเรยีนรูใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู (5E) 

เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา
ภา 2 กําแพงเพชร อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560  จํานวน 3 หอง 
ท้ังหมด 73  คน   โดยใชการสุมแบบแบงกลุม มา 1 หองเรียน  จํานวน  22  คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) มีข้ันตอนในการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพ ดังน้ี 
                1.1 สาระสําคญั 
     1.2 จุดประสงคการเรียนรู 
     1.3 เน้ือหาสาระ 
     1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
        1.4.1 ข้ันสรางความสนใจ 
        1.4.2 ข้ันสํารวจและคนหา 
        1.4.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 
        1.4.4 ข้ันขยายความรู 
     1.4.5 ข้ันประเมินผล 
 1.5 สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 1.6 การวัดและประเมินผล 
           2.แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง เปนแบบตัวเลือก จานวน 30 
ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 
1.00 คาความเช่ือมั่นตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.71 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 – 
0.77 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 –0.66 
 3.แบบวัดความพึงใจในการจัดการเรียนการสอน เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท 
(Likert scale) จํานวน 10 ขอ ขอคาถามมีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 5 ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันวางแผน ดําเนินการดังน้ี 
     1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ชวงช้ันท่ี 3 ของกลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     2. นําขอมูลจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
     3. นําแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจ ไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ และนําไปทดลองกับนักเรียน 56 คน 
 ข้ันดําเนินงาน ดําเนินการดังน้ี 
      นําแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะหโดยผูเช่ียวชาญ นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
  ข้ันประเมินผล ดําเนินการดังน้ี 
 1.นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรยีน 
 2.นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
 ข้ันปรับปรุง 
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 นําผลการจัดการเรยีนรูมาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
กระบวนการดังกลาว 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ พิจารณาจากหาคารอยละของคะแนนระหวางเรียน ซึ่งได
จากการทําแบบฝกทักษะในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือหาคา 70 ตัวแรกและหาคารอย
ละของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือหาคา 70 ตัวหลัง 
 2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชคะแนนท่ีไดมาจากการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
และหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นํามาวิเคราะหความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนกับหลงัเรียน โดยคํานวณจากคาสถิตทิดสอบที แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ
ตอกัน (t-test for dependent samples) 
      3.หาคาสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 72.91/74.09 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  70/70  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77   
 
ตารางท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

    หนวยการเรียนรู 

คะแนนระหวางการใช 
แผนรูปแบบ 5Eประสิทธิภาพ

ตัวแรก ( E1 ) 

คะแนนหลังการใช 
แผนรูปแบบ 5E 

ประสิทธิภาพตัวหลัง ( E2 ) 
ประสิทธิภาพ 

คะแนนท่ีได 
(N = 22) 

รอยละของ
คะแนนท่ีได 

คะแนนท่ีได 
(N = 22) 

รอยละของ
คะแนนท่ีได 

E1 / E2 

โลกและการเปลี่ยนแปลง 802 72.91 489 74.09 72.91/74.09 

  
จากตารางท่ี 1 พบวา แสดงประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) 

เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 22 คน 
พบวา เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใช     
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
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หนวยการเรียนรู N 
ประเภท 

ของคะแนน 
กอนใช 

(เต็ม 30 คะแนน) 
หลังใช 

(เต็ม 30 คะแนน) 
t 

โลกและการเปลี่ยนแปล  22 
คะแนนเฉลีย่ 9.00 21.82 

14.26* 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.89 4.25 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 
 
จากตารางท่ี 2  พบวาแสดงผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงของนักเรียน จํานวน 22 คน พบวา หนวยการเรียนรูเรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังใชสูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู โดย
หนวยการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีคาเทากับ 21.82  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว   
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน 

4.18 0.50 มาก 

2.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงทําใหเกิดความสนใจกระตือรือรน
และอยากเรยีน 

3.72 0.45 มาก 

3.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเอง 

3.77 0.55 มาก 

4.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด 

3.90 0.52 มาก 

5.  กิจกรรมสงเสรมิใหนักเรยีนรูจกัวิเคราะหวางแผนในการ
แกปญหา 

3.86 0.56 มาก 

6.  ครูผูสอนมเีทคนิควิธีการสอนทําใหเขาใจในเน้ือหา 4.04 0.37 มาก 
7.  ครูผูสอนมีความพรอม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.81 0.58 มาก 
8.  ครผููสอนดูแลเอาใจใสคอยกระตุนและใหกําลังใจ 3.86 0.46 มาก 
9.  วิธีการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูอยางมีความสุข 3.72 0.55 มาก 
10. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 3.90 0.29 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.85 0.48 มาก 
รอยละ 77 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวยแผนการ

จัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวา นักเรียนแสดง
ความพึงพอใจท่ีมีตอใชการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
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มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.85 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อจําแนกตามรายการ 
พบวา รายการท่ี 1  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.18 รองลงมาคือรายการท่ี 6 
ครูผูสอนมีเทคนิควิธีการสอนทําใหเขาใจในเน้ือหา  อยูในระดับมาก   มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.04  รายการท่ี 4 กับ 10 
การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับเวลาท่ี
กําหนด และ. สามารถนําความรูไปประยกุตใชในชีวิตประจําวันได ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  รายการท่ี 5 
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรยีนรูจักวิเคราะหวางแผนในการแกปญหา  และ  8 ครูผูสอนดูแลเอาใจใสคอยกระตุนและให
กําลังใจ  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  รายการท่ี 3 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 
3.77 และ รายการท่ี 7  ครูผูสอนมีความพรอม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 
3.81  รายการท่ี 2 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเอง และ รายการท่ี 9  วิธีการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.72   
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2  ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบใน
การวิจัย ดังน้ี  
 ผลวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Dr. Fathima (2015) ไดศึกษาการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ในช้ันเรียน นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดเปรียบเทียบกับการสอนพวก

เขาผานทางนวัตกรรมโดยกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบ 5E ผลการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต 5 วิธีมี

ผลดีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทางชีววิทยา ดังน้ันการสอนผานวิธีการการสืบเสาะหาความรู (5E)มีผล

อยางมีนัยสําคัญมากกวาวิธีการสอนแบบเดิม และผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ หลาสิงห (2558) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) พบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยครั้งน้ี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน มีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร และงานวิจัยของวันดี จูเปยม (2558) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนมากกวารอยละ 80 หลังการใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรูแบบ 5E  

ขอเสนอแนะ 

     1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมีการประยุกตหรือปรับปรุงรูปแบบใหสอดคลองกับ 
เน้ือหาในวิชาท่ีใชสอนหรือสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีตองการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  1.2 ในข้ันตอนตาง ๆ ของรูปแบบสามารถยืดหยุนไดโดยปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและ
ระยะเวลาท่ีใชสอน  
  1.3 ครูผูสอนตองเขาใจลักษณะเฉพาะของวิชาวิทยาศาสตรท่ีมุงหวงใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนน
การเช่ือมโยงความรูกบกระบวนการ 
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     2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรจะมีการเปรียบเทียบระหวางการจดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูกับวิธีการสอนอ่ืน ๆ ในเน้ือหาเดียวกัน 
  2.2 ควรจะมีการวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูพัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในเน้ือหาอ่ืน ๆ 
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