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การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู ้เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรูแ้บบร่วมมือ  

The Development of Learning Activity Package on Atom and Properties of Elements 

for Mathayomsuksa 4 Based on Inquiry Cycle (5E) Model and Cooperative Learning 
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Ekapote Sedrit1, Usa Prabhong2 and Vijittra Vonganusith3 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติ

ของธาตุ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามเกณฑ์ 75/75 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) เปรียบเทียบ

จิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย 

ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการ

ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมากท่ีสุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นท้ัง

ฉบับเท่ากับ 0.97 และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.79 โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบัค สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีชนิดกลุ่ม

ตัวอยา่งทัง้สองไมเ่ป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples) 

 ผลการวจิัยพบวา่ 

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื ท่ีพัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพเท่ากับ 87.15/87.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนดไว้  

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  4. จิตวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to develop and determine the efficiency of the learning activity 

package on Atom and Properties of Elements for Mathayomsuksa 4 based on Inquiry Cycle (5E) Model and 

Cooperative Learning to meet the criteria set of 75/75, 2) to compare the students’ learning achievement before 

and after learning through the developed learning activity package, 3) to compare the students’ scientific process 

skills before and after learning through the developed learning activity package, and 4) to compare the students’ 

scientific minds before and after learning through the developed learning activity package. The research samples, 

obtained through a cluster random sampling, were 36 students studying in Mathayomsuksa 4/2 from 

Mathayomwaritchaphum School under the Secondary Educational Service Area Office 23 in the first semester of 

the academic year 2019. The research instruments involved the learning activity package based on Inquiry Cycle 

(5E) Model and Cooperative Learning, with the highest average score of appropriateness at 4.66, the learning 

achievement test with the reliability of 0.96, the scientific process skills test with the reliability of 0.97, and the 

scientific mind test with the reliability of 0.79, calculating through Cronbach’s alpha coefficient. The statistics for 

data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test for Dependent Samples. 

 The findings were as followed:  

  1. The learning activity package on Atom and Properties of Elements based on Inquiry Cycle (5E) Model 

and Cooperative Learning had the efficiency of 87.15/87.81, which was higher than the criteria set of 75/75. 

  2. The students’ learning achievement after studying with the learning activity package was higher than 

that of before the intervention at the .01 level of statistical significance. 

  3. The students’ scientific process skills after studying with the learning activity package were higher than 

that of before the intervention at the .01 level of statistical significance. 

  4. The students’ scientific minds after studying with the learning activity package were higher than that of 

before the intervention at the .01 level of statistical significance. 

 

Keywords : Learning Activity Package, Inquiry Cycle (5E) Model, Cooperative Learning, Science Process Skill,  

                 Mental science 

ภูมิหลัง 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชวีิตของ

ทุกคน ท้ังในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน

เทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้

เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วน

เป็นผลความรู้วทิยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์

และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ท าให้พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิด

เป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะ

ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

หลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์

เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ 

(Knowledge based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจใน

ธรรมชาตแิละ เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างขึ้น สามารถน าความรู้

ไป ใช้ อ ย่ า ง มี เห ตุ ผ ล  ส ร้ า งส รรค์  แ ล ะ มี คุ ณ ธ รรม 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 92) 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เป็นหลักสูตรท่ีเน้นมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง

ของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ 

คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น

พลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน

รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ

และการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน

ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ จึงก าหนดให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแนวทาง

ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง

ในทุก ๆ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชว่งชัน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งท่ี

ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเน้นการจัดการศกึษาโดยก าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามระดับพัฒนาการของผู้เรียน

เป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสาระการเรียนท่ีเป็นสาระหลัก

ส าหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร์เน้น

การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มทัีกษะส าคัญในการค้นควา้

และสร้างองค์ความรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้

และแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน

ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ

ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 

และมีทักษะชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ได้แก่ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชญิได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐาน

ของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ในสังคมแสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอ่ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการ

ตา่ง ๆ ไปใช้ในการด าเนนิชีวติประจ าวัน การเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

การท างาน การอยู่ ร่วมกันในสังคม ด้วยการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีในสังคม การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง

ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หนา้ 4-7) 

 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ การมุ่งเน้น

ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง

เต็มตามศักยภาพและครูผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนควบคู่ไปการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 29) การจัดการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมาย 

และบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียนรู้

ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแก้ปัญหากระบวนการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏบัิตลิงมอืท าจริง 

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา 

เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  ดังนั้น

ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้

ตา่ง ๆ เพื่อให้สามารถเลอืกใชใ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีผ่านมา 

ยังไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 พบว่า 

อยู่ในระดับไม่น่าพงึพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

มคีะแนนเฉลี่ยต่ ากวา่ร้อยละ 50 คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปานกลางและต่ า โดยในปีการศึกษา 2561 ผลคะแนน O-NET 

ในระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 30.51 ระดับส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.84 

และในส่วนของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ มีผลการทดสอบ

วชิาวทิยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.54 (สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561, หน้า 3) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ไมน่า่พงึพอใจ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและอุปสรรค

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ด้านครูผู้สอน พบว่า 

ครูส่วนใหญ่มักจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอน
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แบบบรรยายเพื ่อให้เร่งจบของเนื ้อหาโดยไม่ได้เห็นถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการรับรู้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้

แบบท่องจ ามากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง  ครูไม่มีเทคนิค

และวิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่สร้างความสนใจ ไม่มีสื่อ

ในการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

ไมม่ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนในการมสี่วนร่วม 

ส่วนด้านนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีความรู้

ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เพียงพอ ขาดความกระตือรือร้นและ

วธีิการแสวงหาความรู้ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการเรียนการสอน

วชิาวทิยาศาสตร์ (ธนภรณ์ ก้องเสียง, 2558, หนา้ 42) ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความส าคัญและจ าเป็นใน

การเสาะแสวงหาความรู้ ช่วยให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างมี

เหตุผลและจิตวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับผู้เรียน 

ท าให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้

เป็นอย่างดีและไม่มีที่สิ ้นสุด (ศศิลักษณ์ ดาวังปา, 2556, 

หนา้ 86) 

 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เรียน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ ท่ีเน้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ออกแบบ

การทดลอง ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง การท่ีนักเรียนได้มสี่วนร่วม

ในการสร้างสรรค์ความรู้ได้เอง จะสามารถพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนด้วยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์

ท่ียั่วยุและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย ท าให้นักเรียน

ต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยท่ีนักเรียนหาวธีิท่ีจะเรียนรู้ 

เมื่อพบปัญหาต้องพยายามค้นหาสาเหตุด้วยการใช้ค าถาม 

การรวบรวมข้อมูลมาอธิบาย การหาเหตุผล การพยากรณ์

และการทดลอง จนพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหา 

แล้วน ามาใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวันได้ (ศศลิักษณ ์ดาวังปา, 

2556, หน้า 55) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จึงเป็นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก

ในการจัดหาสื่อ อุปกรณแ์ละแนะน าในการเรียนรู้ 

 การเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ พัฒนาขึ้น

โดยอาศัยหลักการเรียนรู้แบบร่วมมอืของจอห์นสัน และจอห์นสัน 

(Johnson & Johnson, 1974, pp. 213-240) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า 

ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน 

เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้-ชนะ 

ต่างจากการร่วมมือกัน ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ-

ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ท่ีดีกว่าท้ังทางด้านจิตใจและสติปัญญา 

หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้

ต้องอาศัยหลักการพึ่งพากันโดยถือว่าทุกคนมีความส าคัญ

เท่าเทียมกันและต้องพึ่งพากันเพื่อความส าเร็จร่วมกัน  

2) การเรียนรู้ท่ีดตี้องอาศัยการหันหนา้เขา้หากัน มปีฏสิัมพันธ์

กัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ 

3) การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคมโดยเฉพาะ

ทักษะในการท างานร่วมกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันควรมี

การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการท างาน  และ 

5) การเรียนรู้ร่วมกันจะตอ้งมผีลงานหรือผลสัมฤทธ์ิท้ังรายบุคคล

และรายกลุ่มท่ีสามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ (ทิศนา 

แขมมณ,ี 2558, หนา้ 265) 

 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท าการทดลองจริง  มีการใช้

กระบวนการเรียนการสอนท่ีสนุก นา่สนใจ ท าให้วทิยาศาสตร์

เป็นเร่ืองง่ายตอ่ความเข้าใจ (วชิัย วงษ์ใหญ่, 2543, หน้า 11-19) 

ดังนั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้สื่อการเรียน

การสอนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนื้อหา ทักษะความคิด

ระหวา่งผู้เรียนกับผู้สอนให้มกีารถ่ายทอดความรู้กระบวนการ

แสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไป

พร้อม ๆ กัน การน าชุดกิจกรรมมาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรม

การเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น (ภพ เลาหไพบูลย์, 2550, 

หนา้ 194) 

 การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และจิตวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น ดังงานวิจัยของ สุวพร พาวินิจ 

(2555, หน้า 136) เร่ือง การสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารโดยใช้กระบวนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้และผังมโนทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียน อยูใ่นระดับมาก งานวิจัย

ของ ประทุมพร บุญมาวงษา (2558, หน้า 122-123) เร่ือง 
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การสอนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวจิัยพบว่า ดัชนปีระสิทธิผล

ของคู่มอืการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมตี่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ

ต่อวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และงานวิจัยของ 

ชาลี เกยรัมย ์(2558, หน้า 94-95) กล่าวไวว้่า การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เร่ืองงานและพลังงาน โดยใช้

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4  ผลการวิจัยพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

เร่ืองงานและพลังงาน โดยใชก้ารเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เร่ือง

งานและพลังงาน โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวมมีจิตวิทยาศาสตร์

อยู่ในระดับมากที่สุด  

 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และจิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 

 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 ในการวจิัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมอื ตามเกณฑ์ 75/75 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมอื 

  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมอื 

  4. เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอม

และสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ 

วัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ 

วัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดของการวจิัย ดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวจิัย 

 1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยม 

ศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 3 ห้องเรียน ซึ่งทุกห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละ

ความสามารถเหมอืน ๆ กัน รวมนักเรียนท้ังหมด 97 คน 

 

 

 

 2. กลุ่มตัวอยา่ง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2562 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน

เป็นหน่วยการสุ่ม 
 

 

 

ทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์   

จิตวทิยาศาสตร์   

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ  

สื่อการเรียนการสอนที่สรา้งขึน้

เพื่อใชป้ระกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้  
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัต ิ

ของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

4. จิตวทิยาศาสตร์ 

การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอม 

และสมบตัิของธาตุ ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4  

โดยใชรู้ปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบรว่มมือ มีขั้นตอน 

ในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  

ร่วมกับการเรียนรู้แบบรว่มมือ 

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation)  

ร่วมกับการเรียนรู้แบบรว่มมือ 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(elaboration)  

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (evaluation)  

 

 

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) คือ การเรียน 

การสอนที่เน้นนักเรียน 

เป็นศูนยก์ลาง มุ่งสง่เสรมิ 

ให้นักเรียนเป็นผู้ศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเองโดยใชก้ระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ มีทัง้หมด  

5 ขั้นตอน  

การเรียนรู้แบบรว่มมือ คือ  

การสอนที่ยึดผู้เรียน 

เป็นศูนยก์ลาง โดยแบง่นักเรียน

ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กัน 

ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 

มีการช่วยเหลือซึง่กันและกนั   
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 3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

  3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของ

ธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 10 ชุด 

ท าการสอนท้ังหมด 30 ชั่วโมง 

  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) 

ระหวา่ง 0.33-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.22-0.42 

ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 

  3.3 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) 

ระหวา่ง 0.33-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.22-0.39 

ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 

  3.4 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) จ านวน 30 ข้อ 

มีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.79 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   ผู้วิจัยได้ด าเนนิการทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา

ปีท่ี 4 จ านวน 36 คน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลา

ท้ังหมด 30 ชั่วโมง ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง 

ไม่นับรวมการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยด าเนินการ

ทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้ 

   4.1 ชี้แจงและท าความเข้าใจกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง ในการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ

และด าเนินการทดลองเป็นไปได้อยา่งดี 

   4.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 

40 ข้อ แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

จ านวน 30 ข้อ ท่ีสร้างขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างได้ท าการทดสอบ

ก่อนเรียน (Pre-test) โดยท าการตรวจแบบทดสอบเป็นรายข้อ 

   4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

โดยสอนตามเรื่องในแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ก าหนดไว้ 

ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จ านวน 10 ชุด ใช้เวลาท ากิจกรรม จ านวน 30 ชั่วโมง ซึ่งใน

การสอนแต่ละเร่ืองจะมีการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ

หลังเรียนในแตล่ะชุดกจิกรรมท้ัง 10 ชุด 

   4.4 หลังจากการทดลองสิน้สุดลง จึงท าการทดสอบ

หลังเรียน (Post-test) โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ แบบทดสอบทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

และแบบวัดจิตวทิยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ

ชุดเดียวกันกับก่อนเรียน 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมอื ตามเกณฑ์ 75/75 

  5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ  t-test ชนิด 

Dependent Samples 

  5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ

ค่าที (t-test for Dependent Samples) 

  5.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบจิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียน 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test for Dependent Samples) 

 6. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  6.1 สถิติพื้นฐาน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) 

  6.2 สถิติตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง IOC ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ค่าความเชื่อมั ่นของแบบทดสอบ (rtt) ค่าความเชื ่อมั ่น

ของแบบวัดจิตวทิยาศาสตร์ (Reliability) 

  6.3 สถิติตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้  

ตามกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยใชสู้ตร E1/E2 

  6.4 สถิติตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test for Dependent Samples) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 

โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น
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มีประสิทธิภาพโดยภาพรวม 87.15/87.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ท่ีก าหนดไว้ 75/75  

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  4. ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบ 

วัฏจักรการสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 

อภิปรายผล 
 ผลการวจิัยคร้ังน้ีมปีระเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอม

และสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 

การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.15/87.81 หมายความว่า นักเรียน

สามารถท าบัตรกิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียน ประจ า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 10 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.15 

และนักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.81 แสดงวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ผ่านกระบวนการ 

ขั้นตอนในการจัดท าอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม 

โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน หลักสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ จิตวทิยาศาสตร์ เทคนคิวธีิการสร้างชุดกิจกรรม

การเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง

และได้ผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญผ่าน

การตรวจสอบและน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์

ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช้จริง รวมท้ังผลจากการสังเกตการณ์

การท ากิจกรรมของนักเรียน และการแสดงความคิดเห็น นักเรียน

รู้สึกสนุกสนานในขณะท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด 

มคีวามสนใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น อยากรู้อยากลอง ในกิจกรรม

ท่ีจัดให้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ศริิพร เชื้อวังค า (2557, 

หนา้ 100) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสบืเสาะหา 

ความรู้เพื่อเน้นการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ การด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ผลการวิจัยพบว่า 

ชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อเน้นการคิด

วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ 

การด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 มปีระสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 79.46/78.20 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 75/75 และสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ ชาลี เกยรัมย์ (2558, หน้า 94) ได้ศึกษาการพัฒนา

ชุดกิจกรรม เร่ืองงานและพลังงาน โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เร่ืองงานและพลังงาน โดยใช้

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 

ปีที่  4 มีประสิทธิภาพของ E1/E2 เท่ากับ 83.19/83.58 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของ

ธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ก่อนเรียน

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.14 คิดเป็นร้อยละ 25.35 และหลังเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.53 คิดเป็นร้อยละ 86.32 แสดงให้

เห็นวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 

เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

มขีั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ซึ่งกระบวนการ

จัดกิจกรรมแต่ละขั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมด้านความคิดของนักเรียน 

ท าให้นักเรียนได้แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล และการทดสอบ

วัดความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในขั้นส ารวจและค้นหาและ

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปของรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ยังได้เสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีนักเรียน

มคีวามสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุ

เป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ไปถึง

เป้าหมายเชน่เดียวกันกับความส าเร็จของตนเองก็คือความส าเร็จ

ของกลุ่มด้วย ท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี

สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร วิทยพาณิชกร 

(2556, หน้า 117) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง แรง มวล และการเคลื่อนท่ี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นฤดี นามโนรินทร์ (2556, หน้า 116) ได้ศึกษา

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอบแบบสบืเสาะหา

ความรู้ 5Es เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 

บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศกึษา

ปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอบ

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติ

ของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือมีคะแนนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจากว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการ 

พัฒนาท่ีมีระบบ โดยศึกษาหลักสูตร ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ท่ีครอบคลุมเนื้อหาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการประเมิน

โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขจนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 10 ชุด 

มีการมอบหมายให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเองท้ังท่ีเป็น

การสืบค้นข้อมูลหรือออกแบบขั้นตอนกิจกรรมการทดลอง 

ตารางบันทึกผลรวมทั้งเสนอผลการทดลองด้วยตนเอง 

มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกระยะ  

ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยใช้กระบวนการกลุ่มท่ีมีการใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักร 

การสืบเสาะหาความรู้เข้ามาร่วมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดียิ่งขึ้น 

ช่วยให้กิจกรรมการเรียนรู้สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิลักษณ์ ดาวังปา (2556, 

หน้า 149) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอน เร่ือง

พลังงานความร้อน โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับผังกราฟฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน 

เร่ืองพลังงานความร้อน โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับผังกราฟฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร 

พลสิทธ์ิ, สุธี พรรณหาญ และศักดิ์  สุวรรณฉาย (2559, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศกึษา 

ปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้บูรณาการ

กับเทคนิคการรู้คิด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้บูรณาการ

กับเทคนิคการรู้คิดมีทักษะกระบวนการทางทางวิทยาศาสตร์

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันเมื่อ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ระหว่างเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน และหลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน 

และระหว่างเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  

  4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                                ปีท่ี 12 ฉบับที่ 33 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563 

                 Volume 12 No.33 January-April 2020


36 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ท่ีประกอบด้วย เนื้อหาและบัตรกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มกีิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล กิจกรรม

ปฏิบัติการทดลอง ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ อดทน

มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ต่อการท ากิจกรรมการทดลอง ใช้วัสดุ

อุปกรณ์และสารเคมดี้วยความประหยัดและคุ้มค่า นอกจากนี้

นักเรียนยังมีความสุข สนุกสนาน มคีวามรับผิดชอบ มเีหตุผล 

ใจกวา้งและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ นุชนาจ ประภาวะเก (2560, บทคัดยอ่) ได้ศึกษา 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อพัฒนาผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 

ส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ มีความเหมาะสมกับ

เนื้อหา ครูผู้สอน โรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ด้านพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์โดยมีพฤติกรรม 

ความสนใจ ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ 

และใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีแนวโน้ม

พฤติกรรมดีขึ้น และมีผลของคะแนนอยู่ระดับดีเยี่ยม ดี มากกว่า

ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง และสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ศศิลักษณ์ ดาวังปา (2556, หน้า 150) ได้ศึกษา การพัฒนา

ชุดการเรียนการสอน เร่ืองพลังงานความร้อน โดยใชก้ารสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ผลการวิจัยพบว่า  

จิตวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรยีนการสอน 

เร่ืองพลังงานความร้อน โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับผังกราฟฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 จากเหตุผลดังกล่าว ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อะตอม

และสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 

การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ท่ีสร้างขึ้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ได้เป็นอยา่งดี 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้

  จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรน าเอา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 

เร่ือง อะตอมและสมบัติของธาตุ เพื่อท าให้การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ได้ดยีิ่งขึน้ ดังนี้ 

   1. ก่อนด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนควรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันทั้งชั้นเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี

ของนักเรียนในการท างานกลุ่มและการยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่นจะช่วยให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

หลากหลาย 

   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรจัดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

มกีารศกึษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อหา

ค าตอบแลว้สรุปองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนต้องศึกษา

ขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจและควร

จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังอุปกรณ์

การทดลองให้พร้อมและเหมาะสมท่ีจะด าเนินการสอน ชว่ยให้

การเรียนการสอนเป็นไปดว้ยดีและประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 

   3. ควรส่งเสริมให้นักเรียนท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม

กล้าแสดงความคิดเห็นในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม พร้อมท้ัง

ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันในการท างาน

เป็นกลุ ่ม ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและสาระส าคัญในเร่ืองนั้น ๆ 

ได้อย่างถูกต้อง ครูควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรยดืหยุ่นตามความเหมาะสม 
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   4. ควรมกีารเสริมแรงให้กบันักเรียนโดยการให้ค าชมเชย 

ให้ก าลังใจ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น

และยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดขีึน้ดว้ย 

   5. ครูควรมีการเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติม ในกรณี

มนีักเรียนท่ีเรียนช้าหรือท ากิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมอื ในเนื้อหาวิชาเคมหีรือเนื้อหาวิชาอื่น 

  2. ควรมกีารศกึษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ ความพึงพอใจ 

เป็นต้น 

  3. ควรท าการวจิัยเกี่ยวกับจิตวทิยาศาสตร์ ในคุณลักษณะ

ด้านอื่น เช่น อยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ 

กระตือรือร้นในการท างาน ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ 

มีความละเอียดรอบคอบ มีวิจารณญาณในการประเมิน

และตัดสินใจ มีความเพียร ไม่ย่อท้อ ไม่กลัวความผิดหวัง 

ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีคุณธรรม น าความรู้

ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้อื่น เป็นต้น 

เพื่อจะได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น  

ซึ่งจะสามารถน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตอ่ไป 
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