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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ ชุดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ข้อสอบก่อน-หลังเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยโดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง และ 3) เพื่อศึกษาความคงทนของความรู้ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีค่าเท่ากับ 85.43/ 80.47 ผลการวิจัย พบว่า     
1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/ 80.47 2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุด
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) นักเรียนที่เข้าร่วมทดลองใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
มีความรู้ระยะทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนมีความ

คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥 = 4.51, S.D. = 0.61) 
ค าส าคัญ การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น / ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 
Abstract 

 This research was study the learning management set by using 5-step inquiry activity about 
the world and change for Mathayomsuksa 2‘s students. The objective of were to studies: 1) the 
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effectiveness of the learning management set by using 5-step inquiry-based learning about world 
and change according to the criteria 80/80. 2) Study the student achievement who had join learning 
with learning management set using the 5-step inquiry activity about the world and change. 3) 
Study the retention of knowledge during the post and follow-up period of experiment. 4) Study 
the students' satisfaction of the learning management set by using 5-step inquiry-based learning 
about world and change. Participants were included 35 peoples of Mathayomsuksa II students on 
the semester 2nd, Ban Song Tam School in academic year 2019 by ppurposive Sampling. Statistics 
employed in the analysis included basic statistics: and S.D. and t-test for dependent. 

The research found that 1) 1) the effectiveness of the learning management set by using 
5-step inquiry-based learning about world and change according to the criteria equal to 85.43 / 
80.47. 2) The students who join the learning management set by using 5-step inquiry-based learning 
about world and change had higher post-test knowledge than before pre-test at the statistical 
significance level of .05. 3) The persistence of students with the learning management set by using 
5-step search-based learning activities with no post-experiment and follow-up knowledge were not 
significantly different at the level of .05.  4) The students' satisfaction of the learning management 

set by using 5-step inquiry-based learning about world and change at the highest level (𝑥 = 4.51, 
S.D. = 0.61) 
Keywords 5-step inquiry-based learning / Academic achievement 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาของไทยในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับและให้ความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพราะในอดีตที่
ผ่านมาการเรียนการสอนของไทยมีอยู่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมผู้สอนท าหน้าที่พูด ผู้เรียนมีหน้าที่ฟังและท่องหนังสือ
หรือยึดต าราเป็นหลัก ไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชาในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง
ต่างกัน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ (อนันต์ รัตนภานุศร , 2546:44-45) เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่ก าหนดว่า 
การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มธรรมชาตินอกจากนั้นใน
มาตรา 24 ยังได้ก าหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ เพื่อให้เกิดทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
และจิตวิทยาศาสตร์ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมต่อ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่
นักเรียนจะประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้นั้นอยู่บนความรับผิดชอบของครูวิทยาศาสตร์ที่จะต้องพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 92)  

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ มีการ
เปิดกว้างทางด้านความคิด มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พัฒนาชีวิตด้วยทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าการซึมซับความรู้แค่ภายในห้องเรียน การท าความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ต้องเปิดพื้นที่การเรียนรู้และขยายขอบเขตการสร้างความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ก าลังมี
วิวัฒนาการไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ด ารงชีวิตและช่วยค้ าจุนให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข (Marzanoet.al., 2001) ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21ไว้ดังนี้ สาระวิชาก็มี
ความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ 
subject matter) ควรเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งสาระวิชาวิทยาศาสตร์ก็เป็น
สาระวิชาหลักในศตวรรษท่ี 21 ทักษะศตวรรษที่ 21 ความหมายว่า การเรียนรูปเพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส าคญั
ในศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงพอ คือ ต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและได้ทักษะ 3 กลุ่ม คือ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีที่บอกว่าต้องเรียนให้ได้ทักษะแปลว่าอะไร 
แปลว่า การเรียนต้องเป็นการฝึก ฝึก แปลว่าอะไร คือ ลงมือท าสัจธรรมของการเรียนรู้สมัยใหม่  ก็คือว่าคน เราจะ
เรียนได้ต้องลงมือท าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะฉะนั้นในการเรียนสาระวิชานี้แหละเป็นการฝึกลงมือท า Learning by 
Doing and Thinking ด้วย เพื่อที่จะให้เกิด ทักษะ 3 ด้าน คือทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิชม, 2556:14-15)  

อีกทั้งในปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้ผู้เกิดความสนใจมากกว่าการหยิบจับหนังสือ
มาอ่าน ทบทวนบทเรียนโดยการท าแบบฝึกทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ลดน้อยลง ท าให้การสื่อสารภาษาในด้านการ
เขียนหรือสื่อสารในรูปของข้อความมีความผิดเพี้ยนไป รวมทั้งส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในวิชาต่าง ๆ รวมถึง
วิชาวิทยาศาสตร์น้อยลงไปด้วย ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จากการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากนักเรียนไม่สนใจ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนโดยใช้หนังสือเรียนอย่างเดียว มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างต่ า อยากท า
กิจกรรมมากกว่านั่งเรียนในห้องเรียน ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความ
สนใจ (Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)          
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่เป็น
ขั้นเป็นตอนมีความสนใจ ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ และใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีแนวโน้มพฤติกรรมดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง      
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
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2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยโดยใช้ชุดการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  

3) เพื่อศึกษาความคงทนของความรู้ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ข้ัน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

 
ขอบเขตการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทรงธรรม  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

 กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก าลังศึกษาอยู่    
ภาคเรียนท่ี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 35 คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เนื้อหาที่ใช้ในงานวิจัย  
 เนื้อหาเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก 

และอวกาศมาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายใน
โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้หลักๆได้ดังนี้  

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของโลก (2 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก (5 ช่ัวโมง )                                   
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการเกิดดิน (2 ช่ัวโมง )                                  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของดิน (2 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 ช้ันหน้าตัดดินและการปรับปรุงคุณภาพของดิน (2 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ า (4 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ า (1 ช่ัวโมง )  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 8 ภัยพิบัติจากน้ า (2 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 9 ถ่านหิน (2 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10 หินน้ ามันและปิโตเลียม (3 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 11 ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ (1 ช่ัวโมง ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 12 พลังงานทดแทน (4 ช่ัวโมง ) 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ได้ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ใน การวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 โดย ใช้เวลาใน

การทดลองแผนการจัดการเรียนรลูะ 1-5  ช่ัวโมง จ านวน 30 ช่ัวโมง 10 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

แบบแผนการวิจัย  
 ด าเนินการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แผนการทดลอง แบบ One Group 

Pretest Design (Tuckman, 1999:160) ดังนี้  
 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 T1  แทน  การวัดผลก่อนการเรียน 
 X   แทน การสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน  
 T2  แทน   การวัดผลหลังเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วยหนังสือส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละสื่อ        การ

เรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 12 ครั้ง       
รวมเวลา 30 ช่ัวโมง แต่ละแผนประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ จัดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ใช้สูตรหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 (นพพร ธนะชัยขันธ์.2550: 6)  

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
แต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู ้อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ในช่วง 0.41-0.72 หาค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหว่าง 0.48-0.74 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.97  

 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมแบบ  สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น    
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)         
5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 1.00  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การสร้างชุดการสอนผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เข้า
โครงสร้าง เนื้อหาการจัดกิจกรรมการสอน การประเมินผลและจุดประสงค์การเรยีนรู้ รวบรวมเอกสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการสอนพร้อมทั้งศึกษากระบวนการสอนตามวิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้และขอค าแนะน า
จากผู้เช่ียวชาญ จึงด าเนินการสร้างและพัฒนาชุดการสอนตามขั้นตอนท่ีศึกษาน าไปหาประสิทธิภาพต่อไป  
 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ดังข้ันตอนต่อไปนี้น าชุดการสอนที่ผู้วจิยั
สร้างและพัฒนาขึ้นไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพและข้อบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข โดย
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ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมกับการน ามาใช้ในการเรียนแบบสืบเสาะ
ความรู้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญจึงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหา
ประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง 
(One Group Pretest Posttest Design) เป็นการด าเนินการวิจัยที่ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน ใช้
ข้อมูลในช้ันเรียนเป็นหลัก ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์หาประสิทธิภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ปฐมนิเทศนักเรียนช้ีแจงข้อตกลงในการ เรียนรู้ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ แนะน าการจัดกิจกรรม การ
เรียนแบบสืบเสาะ 5 ข้ัน   
  2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest)  
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง จ านวน 
12 แผน รวม 30 ช่ัวโมง มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ข้ัน ดังต่อไปนี้   
   1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนและกระตุ้นความสนใจโดยการ
นั่งสมาธิ แล้วท ากิจกรรมการบริหารสมอง Brain Gym เป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้ท างานได้ดีมากขึ้น และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจ า ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และหากได้บริหารสมองเป็นประจ านั้น จะดีต่อ
ภาวะอารมณ์ จากนั้นน าเข้าสู้บทเรียนโดย การตั้งค าถาม จากการให้นักเรียนศึกษาจากสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดิโอ 
ของจริง ตัวอย่างสถานการณ์ รอบๆตัว เช่น การหมุนของดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ รวมถึงภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
อภิปรายเกี่ยวกับความรู้เดิมที่เรียนมาแล้วเพื่อเชื่อมโยงสู่เนื้อหาที่จะสอน  

  2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ให้นักเรียนวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ 
ตรวจสอบ โดยการศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ แล้วลงมือปฏิบตกิิจกรรม    

  3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาอภิปราย วิเคราะห์ แปล
ผล สรุปผล น าเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างตาราง ฯลฯ    

  4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) หมายถึง นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปเช่ือมโยงกับความรู้ เดิม
หรือแนวคิดท่ีได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติม โดยการตอบค าถามและการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม    

  5) ขั้นประเมิน (Evaluation) หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ โดยการ
สังเกตและประเมินผลจากการตอบค าถาม การทดลองและการตรวจแบบทดสอบ    
  4.เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 12 แผนแล้ว ก็ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Post-test) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  
  5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปตรวจให้คะแนน  

  6. น าคะแนนที่ได้จากการสอบก่อนและหลังเรียนทั้งหมดมาหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑥) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเรียน 
เรื่อง เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับช้ัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าสถิติทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test 
dependent 
  7. เมื่อสิ้นสุดการวัดผล ท าการวัดความรู้ของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบทดสอบ ชุดเดิมแล้วเก็บ
คะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการทดสอบ (Post-test)  
  8. หลังจากวัดผลผ่านไป 2 สัปดาห์ ท าการวัดอีกครั้งด้วยแบบทดสอบชุดเดิมในระยะติดตามผล 
(Follow-up) เพื่อศึกษาความคงทนความรู้ของนักศึกษาแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนในระยะติดตามผล  
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  9. น าหลังการทดสอบ (Post-test) และระยะติดตามผล (Follow-up test) มาวิเคราะห์เพื่อ
เปรียบเทียบค่าคะแนนความแตกต่างด้วย t-test for dependent 
  10. หลังจากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนได้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการสอนโดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น      
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและ

การเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม โดยคิดเป็น ( 𝑥, S.D., ร้อยละโดยใช้สตูร
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตรหาประสิทธิภาพ 
E1/E2)  
 
ผลการวิจัย 

1. ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.43/ 80.47 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม       
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนระยะก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n คะแนนเตม็ 𝑥 S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 35 30 10.23 3.23 
-40.17 .000 

หลังเรียน 35 30 24.14 3.47 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ p < .05   
 

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการจัดการเรยีนรู้
ผ่านชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = -40.17 และ Sig. = .000 

3. เปรียบเทียบความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 
ขั้น หลังเรียนและระยะติดตามผลโดยใช้สถิติการทดสอบคะแนนมีความแตกต่าง (Dependent sample t-test) 
แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี ้
ตารางที่ 2 คะแนนหลังการทดลองและระยะตดิตามผล 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n คะแนนเตม็ 𝑥 S.D. t Sig. 

หลังการทดลอง 35 30 24.1 3.47 -.391 
 

.698 
ระยะติดตามผล 35 30 24.0 3.65 

* ไม่มีนัยส าคัญทางสถติิ p > .05   
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นในระยะ
ทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น       
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 

รายการประเมิน 𝒙 𝑺.𝑫. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ 4.63 0.65 พอใจมากท่ีสุด 
2. การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ชดัเจน 4.43 0.61 พอใจมาก 
3. เนื้อหาเรียงลาดับตามความยากง่าย 4.31 0.58 พอใจมาก 
4. รูปแบบ ขนาดของตัวอักษร เหมาะสม อ่านง่าย 4.54 0.51 พอใจมากท่ีสุด 
5. การแบ่งเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เหมาะสม 

4.49 0.66 พอใจมาก 

6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียน
เข้าใจบทเรียนเร็วขึ้นและเข้าใจไดด้ี 

4.57 0.61 พอใจมากท่ีสุด 

7. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียน
สนุกสนานกับการเรยีนรู ้

4.69 0.53 พอใจมากท่ีสุด 

8. การเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้วิทยา 
ศาสตร์ช่วยให้นักเรียนกระตือรือรน้ต่อการเรียน 

4.63 0.49 พอใจมากท่ีสุด 

9. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค ์

4.46 0.74 พอใจมาก 

10.การเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ช่วย
ให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

4.40 0.77 พอใจมาก 

รวมเฉลี่ย 4.51 0.61 พอใจมากที่สุด 
 
จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 90.3 ของนักเรียน โดยรวมอยู่

ในระดับพอใจมาก ( 𝑥=4.51) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในแต่ละข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ ( 𝑥=4.68) การเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ     

( 𝑥= 4.63) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนเร็วข้ึนและเข้าใจได้ดี ( 𝑥= 4.57 )  

รูปแบบ ขนาดของตัวอักษร เหมาะสม อ่านง่าย ( 𝑥= 4.54 ) รองลงมาคือ การแบ่งเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เหมาะสม ( 𝑥= 4.49) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับจุดประสงค์ ( 𝑥= 4.46 ) การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ชัดเจน( 𝑥= 4.43 ) การเรียนด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( 𝑥= 4.40 ) และค่าเฉลี่ยต่ าสดุ 

คือ เนื้อหาเรียงลาดับตามความยากง่าย( 𝑥= 4.31 ) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง พบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สามารถแยกประเด็นหลักและน าเสนอผลการอภิปรายดังนี้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม  
ที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าสร้างขึ้น ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านต่างๆ ของชุดการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่ามีค่าความสอดคล้อง IOC เป็นที่ยอมรับได้ทุกองค์ประกอบ ซึ่งเป็น
ความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสร้างผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนต่างๆ เริ่ม
ตั้งแต่การเลือกและเรียบเรียงหน่วยการเรียนรู้ การศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด และปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 10.2 และคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.1 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 แสดง
ว่าการสอนด้วย ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/ 80.47 ท าให้นักเรียนมีผลสถิติทางการเรียน
สูงขึ้น สอดคล้องกับ     (นุชนาจ ประภาวะเก 2560:30-42) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ครูผู้สอน โรงเรียน และนักเรียน ด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีพัฒนาการทางความรู้
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีทักษะกระบวนการ และพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์โดยมีพฤติกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบ 
ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ และใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีแนวโน้มพฤติกรรมดีขึ้น 
เช่นเดียวกับ (กมลวรรณ ไชยมงคล :2559) ที่ได้กล่าวว่าการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ มีการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้เหมือนกับสภาพปัญหาในชีวิตจรงิ 
ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด (concept) จึงได้น าวิธีแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท า ได้คิด ได้แก้ปัญหา ได้
หาความรู้ด้วยตนเอง ได้ใช้กระบวนการท างานกลุ่ม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหา 
ปลูกฝังอธิปไตยให้เกิดกับตัวเด็ก และการใช้สื่อการสอนเข้าช่วยพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวของ
นักเรียนเอง นักเรียนต้องสืบค้น ส ารวจ ตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆจนท าให้นักเรียนเกิดความเข้วใจและเกิดการรับรู้
ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงสามารถสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น (จีรณัฐ ทางมีศรีและอัมรินทร์ อินทร์อยู่ :2558) และศิริลักษณ์ นาไชย 2553 : 49 
ได้ศึกษาผลการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการสอนปกติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 111 คน โดยแบ่งกลุ่มทดลอง 56 คน สอน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) และกลุ่มควบคุม 55 คน สอนแบบปกติ เป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้วผลทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได รับการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม       
หลังเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (อุไรวรรณ ปานีสงค์:2560) 
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 การศึกษาความคงทนของความรู้ของนักเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ระยะสิ้นสุดการวัดผลไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกระบวนการที่จัด
สภาพบรรยากาศให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอยโดยมีผู้วิจัยเป็นด าเนินการ 
ให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งการที่ให้ผู้ เรียนได้เป็นผู้ ลงมือปฏิบัติเอง(Active learning) และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ    
รักก้าว พลเสนา (2554: 95) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด ารงชีวิตของพืช          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้เรื่องการด ารงชีวิตของพืช มีผลการเรียนรู้หลงั
เรียนและหลงเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างนักเพราะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการจด
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลังจาก
สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าคะแนนหลงเรียนที่ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกับคะแนนหลังเรียน
เนื่องจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่มีความหมาย นักเรียนมีความสนใจอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติความพึงพอใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวมมีเจตคติความพึงพอใจ

ต่อวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( 𝑥= 4.51, S.D. = 0.61, ร้อยละ 90.3 ) ของนักเรียน  เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับ
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ และการเรียนด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้    
5 ขั้น โดยรวมมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด แสดงว่าการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ท าให้นักเรียนมีเจตที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และมีผลสถิติ
ทางการเรียนสูงขึ้น ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตามทฤษฎี
การเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1968: 7-9)ที่สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับสิ่งที่
เรียนรู้ใหม่ได้ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่คงทน สามารถน าความรู้นั้นมาใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา การตัดสินใจ และ
สรุปข้อมูลต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล จึงท าให้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นมีความเหมะสมยอมรับได้ 
เช่นเดียวกับ ชนินาถ ธงชัย (2561) ที่ได้ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ซึ่งมีคะแนนเจตคติที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ มีความเป็นอิสระ ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่สูงขึ้น และ
อรัญญาสถิตไพบูลย์ (2550) ที่ศึกษาผลของการสอนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ซึ่งพบผลในท านอง
เดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้นจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ก้าวหน้าขึ้น และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน
กระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งดังนี ้
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น    
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้สอนสามารถน าไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
หรือสามารถประยุกต์แผนการเรียนรู้นี้เพื่อน าไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้กับนักเรียนเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในอนาคตได้ 
  2. สามารถน าแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นี้ไป
ประยุกต์ใช้กับระดับกลุ่มสาระและระดับช้ันอ่ืนๆ ได้ 
  3. ควรใช้เรื่องใกล้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย เป็นที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน ควรมีรูปภาพประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ 
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