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ED038 
การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่

แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
The development of physics lesson plans based on inquiry process 5Es by using the 

rectilinearmotion for the students of Mattayomsuksa 6 in Manchasuksa School 
 

สรวิชญ์  คงแสนค า1 
กุหลาบ  ปุริสาร2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  สืบเสาะหา
ความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความ รู้ 5Es  
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 3) เพ่ือศึกษาความ พึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  สืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา 
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง จ านวน 4 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ก่อน
เรียนและหลังเรียน เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิติใช้ทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบ t-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.44/82.09 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หลังใช้วิธีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  

1นักศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู คณะบัณฑิตวิทยาลัย วทิยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
2รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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  3. ความพึงพอใจต่อวิชา ฟิสิกส์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5Es ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ  :  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es, การเคลื่อนที่แนวตรง 

 
Abstract 
 This study aimed to: 1) develop a learning Physics inquiry process 5Es for Straight 
Movement The students of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School, 2) compare post-
learning achievement with higher than before learning by learning Physics through 5Es inquiry 
process in physics for direct movement of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School and      
3) study Satisfaction with learning outcomes through the 5Es inquiry process of the students 
of Mathayomsuksa 6 in Manchasuksa School. 
 The target groups used in this study were the Mathayomsuksa 6 students, 
Manchasuksa School, Mancha Khiri. Khon Kaen Province, Thailand. The research instruments 
were (1) the 4 process of learning plans by using the 5Es method of physics in direct motion,  
(2) tests of physics before and after learning, 4 multiple choice, 30 items and (3) By the way, 
process management. 5Es. the statistics evaluation of student on 5Es. used for data analysis 
were percentage, standard deviation Index, of Effectiveness the t-test was used to test the 
hypothesis. 
 The study indicated that : 
  1. The efficacy of Learning Management Plan with 5Es Learning Process for the 
students of Mathayomsuksa 6, Manchasuksa School Performance was at 77.44 / 82.09. 
  2. Physics Learning Achievement of Mathayomsuksa 6 Students was at Higher 
Learning After learning the method of learning management with 5Es learning process at the 
statistical significance level of .01. 
  3. The Satisfaction of the students with physics by using the 5Es learning process 
was at the highest level. 
 
Keywords:  Inquiry process, rectilinearmotion 
 
 
 



1.  บทน า 
 ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญมาก พื้นฐานฟิสิกส์ที่ดีจะเป็นรากฐานที่ดี
ต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์หลายสาขา ทั้งสามารถประยุกต์ท าความ
เข้าใจ แก้ปัญหาและสถานการณ์ อธิบายเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ต่างๆได้ ฟิสิกส์จึงมีความส าคัญใน
การสร้างรากฐานความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยจึง
บรรจุ ฟิ สิ กส์ เป็ นวิ ชาบั งคับ ในหลั กสู ตรระดั บ
มัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และในระดับอุดมศึกษา
สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลาย
สาขาวิชา/หลักสูตร 
 การเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชา ฟิสิกส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจา
ศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา
เท่าที่ควร มีการใช้วิธีการสอนรูปแบบเดิมๆ นักเรียน
ไม่เข้าใจในนิยามของเนื้อหานั้นๆ ส่งผลให้คะแนน
การสอบแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น คะแนนการสอบ 
O-net ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นมาไม่เป็นที่น่าพอใจ จากปัญหาที่กล่าว
มาท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es มาใช้ในการสอน
วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es นั้นจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
แก้ปัญหาจริง ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการฝึกคิดฝึก
ท าบ่ อ ยๆ นี่ เอ งจ ะท า ให้ นั ก เรี ย น เกิ ด ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการคิด

แก้ปัญหา กระบวนการนี้นอกจากจะช่วยให้นักเรียน
ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ และทบทวนได้ด้วยตนเอง
แล้ว ยังช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องใน
การสอน ทราบปัญหา และข้อบกพร่อง  จุดอ่อนของ
นักเรียน เพ่ือครูจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
นี้จะส่งผลให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงมากขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเอง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5Es วิชา ฟิสิกส์ 
เรื่ อ ง การเคลื่ อนที่ แน วตรง ของนั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอ
มัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 75/75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา 
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา    
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
 
3.  วิธีด าเนินการศึกษา 
 3.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  2  
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ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัญจาศึกษา สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน
จ านวน 34 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงโดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาห้องเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ า 
  โดยระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
โดยท าการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
   3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 5Es จ านวน 4 แผน เป็นเวลา 8 
ชั่วโมง มีดังนี ้
      - แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 
ระยะทางและการกระจัด จ านวน 2 ชั่วโมง 
      - แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
อัตราเร็วและความเร็ว จ านวน 2 ชั่วโมง 
      - แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
อัตราเร่งและความเร่ง จ านวน 2 ชั่วโมง 
      - แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง จ านวน 2 ชั่วโมง 
   3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาน ามาจาก
หนั งสือเรียน มีลักษณะเป็นปรนัย  4 ตั ว เลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
   3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาวิจัยสร้างข้ึน 15 ข้อ 
 3.3 การส ร้ า งแ ละก ารห าคุณ ภ าพ
เครื่องมือ 
  3.3.1 การสร้างเครื่องมือการจัดการ
เรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 

   1) ศึกษาสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   2) ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ส อ น ด้ ว ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือน ามาจัดการ
เรียนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้  5Es เรื่อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง ให้เหมาะสม 
   3) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
   4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครอบคลุม เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง จ านวน 4 
แผน เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ในแต่ละแผนประกอบด้วย 
สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การ
เรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนตาม
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ มี 5 ขั้นตอน 
   5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา พิจารณาให้ข้อคิดเห็นให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
   6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ประกอบด้วย  
      (1) นางพัชรา สิ งห์หลง รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัญจาศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      (2) นางสาวกรรณิ กา  ธาดา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
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มัญ จาศึ กษา ผู้ เชี่ ยวชาญ ด้ านการศึ กษาและ
ประเมินผลการศึกษา 
     (3) นางวรรณ ภา  ปาน เนาว์  
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมัญจาศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
รายวิชาฟิสิกส์ 
    เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แล้วพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ขอ ง เนื้ อ ห า  ( Index of consistency : IOC) ซึ่ ง
ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์ 
จากนั้นน ามาแทนค่าในสูตรดัชนีหาความสอดคล้อง 
เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยก าหนดค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้ งแต่  0.50 ขึ้นไป ซึ่ งแผนการ
จัดการเรียนรู้นี้มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.66-1.00 
   7) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   8) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
การตรวจพิจารณาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนใน
โรงเรียนมัญจาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
34 คน 
  3.3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
   1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 
   2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ประกอบด้วยข้อค าถามที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เรื่ อ ง การเคลื่ อนที่ แน วตรง แบบปรนั ยชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ านวน 30 ข้อ 
   3) น าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาร

นิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้ วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
   4) น าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่ สร้างขึ้น ไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญทั้ ง 3 คน
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบ
ที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้
คะแนนตามเกณฑ์ จากนั้นน ามาแทนในสูตรดัชนีหา
ความสอดคล้อง เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดย
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
   5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์  ไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) น าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนในโรงเรียนมัญจาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 34 คน 
    การให้คะแนน ผู้ศึกษาจะตรวจ
ให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ฟิสิกส์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน 
  3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
   แบ บ วัด ความ พึ งพอใจ ใน การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es มีขั้นตอน 
การสร้างดังนี้ 
    1) ศึกษาเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพ่ือหากรอบ
แนวคิดและขอบข่ายในการวัดความพึงพอใจให้
ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    2) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 
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    3) สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ที่มีผลสัมฤทธิ์
ท า งก าร เรี ย น วิ ช า  ฟิ สิ ก ส์  ข อ งนั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ชุด ซึ่งเป็นการสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งมีจ านวน 15 ข้อ โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ 
    4) น าแบบประเมินความพึง
พอใจไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
    5) น าแบบประเมินความพึง
พอใจไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยน าแบบวัด
ความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณา
ผลตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามา
พิจารณาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นมีความ
เที่ยงตรงตามประเด็นที่ต้องการวัดหาผลค่าของ 
IOC: Index of consistency) ซึ่งจะเลือกเฉพาะข้อ
ค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
    6) จัดท าแบบประเมินถามวัด
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es เรื่อง 
การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และน าแบบวัดความพึงพอใจที่สมบูรณ์แล้วไป
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  3.3.4 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
   การหาคุณภาพเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es มีขั้นตอน
การสร้างดังนี้ 

    1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและ
วิธีการหาคุณภาพสอบของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es รายวิชา ฟิสิกส์ 
    2) สร้างแบบตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es รายวิชา ฟิสิกส์ 
    3) น าแบบตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้ วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
    4) น าแบบตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ใช้
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ที่ใช้ในวิชา ฟิสิกส์ กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตาม
เกณฑ ์
    5) น าค่าที่ได้จากการประเมิน
มาค านวณหาผลการประเมินโดยใช้สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   3.4.1 ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es น าแบบทดสอบมาตรวจให้
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คะแนน ข้อละ 1 คะแนนแล้วน าคะแนนสอบที่
นักเรียนแต่ละคนท าได้เก็บไว้รวม 30 คะแนน 
   3.4.2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์  ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
     3.4.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ให้แก่นักเรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง 
     3.4.4 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 
หลังด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ซึ่งมี
ข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ านวน
ทั้งหมด 30 ข้อ (เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนการทดลองแต่เรียงข้อสลับกัน) 
     3.4.5 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์  ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
     3.5.1 หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของนักเรียนเกิดจากผลการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้  5Es เรื่อง  
การเคลื่อนที่แนวตรง 
     3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ที่เกิดจากผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5Es เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยการทดสอบ
ค่าสถิติ  t (Dependent sample t-test) ก าหนด
ค่าสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .01 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6.1 สถิติที่ ใช้ ในการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 
   1) การหาค่าดัชนีความเที่ ยงตรง 
(Validity) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์  (Index of consistency : 
IOC) (ไพศาล วรค า, 2558) 
   2) ความพึงพอใจทางการเรียนวิชา 
ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es 
  3.6.2 สถิติพื้นฐาน 
   1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
   2) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) เป็นค่าที่ ได้
จากการน าค่าของข้อมูลทุกจ านวนมารวมกัน แล้ว
หารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) เป็นค่าที่หาได้จากรากที่ สองของ
คะแนนเฉลี่ยทุกค่าที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ยกก าลังสอง  
  3.6.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
   ค าน วณ จาก สู ต ร  t-test แ บ บ 
Dependent sample ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน (สมโภชน์ อเนกสุข, 2553) 
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 df = n-1 
 เมื่อ t แทน ค่าที่ใช้พิจารณาแจกแจงแบบที 
   D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่
ละคู ่
  D  แทน ผลรวมของความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2

D  แทน ผลรวมยกก าลั งสอง
ความแตกต่างระหว่างคะแนนการสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 
   N แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
  3.6.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล 
   ก าหนดค่าคะแนนวิธีของลิเคอร์ท 
(Rating Scale) ในการวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนดังนี้ 
   5 พึงพอใจระดับมากที่สุดค่าคะแนน 
5 คะแนน 
   4 พึงพอใจระดับมาก ค่าคะแนน 4 
คะแนน 
   3 พึงพอใจระดับปานกลางค่าคะแนน 
3 คะแนน 
   2 พึงพอใจระดับน้อยค่าคะแนน 2 
คะแนน 
   1 พึงพอใจระดับน้อยที่สุดค่าคะแนน 
1 คะแนน 
 
 

  3.6.5 เกณ ฑ์ค่ า เฉลี่ ย ในการแปล
ความผลค่าคะแนน 
   การแปลความผลค่าคะแนนความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการ
แปรผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้  (บุญชม   
ศรีสะอาด, 2556) 
   คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 คือ มากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 คือ มาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 คือ ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 คือ น้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 คือ น้อยที่สุด 
 
4.  ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชา 
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  ในการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
  1. แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบ เสาะหาความรู้  5Es วิชา ฟิสิกส์  เรื่ อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบว่าโดยรวมแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 77.44/82.09 เป็นไปตามตามเกณฑ์  
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75/75 (E1/E2) เมื่ อพิจารณารายแผนจะเห็นว่ า
แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่  1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับร้อยละ 76.84 แผนที่  2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับร้อยละ 77.28 แผนที่  3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับร้อยละ 77.76 และแผนที่ 4 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับร้อยละ 77.88 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 75/75 
  2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) แผนที่  1 มีค่าเท่ากับ 0.7586  
ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.7586 หรือคิด
เป็นร้อยละ 75.86 แผนที่  2 มีค่าเท่ากับ 0.6405  
ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6405 หรือคิด
เป็นร้อยละ 64.05 แผนที่  3 มีค่าเท่ากับ 0.6557  
ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6557 หรือคิด
เป็ น ร้อยละ 65.57 และแผนที่  4  มี ค่ า เท่ ากั บ 
0.6941 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6941 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.41 
  3. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es พบว่าในภาพรวมนักเรียนได้คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยมีคะแนนระหว่าง 11 
ถึง 16 คะแนน และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้ 5Es พบว่าในภาพรวมนักเรียนได้คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยมีคะแนนระหว่าง 
20 ถึง 25 คะแนน 
  4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่

แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนก่อน เรียนมี ค่ า เฉลี่ ย 
( x =13.29) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x =22.21) แสดง
ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
  5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x =4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการ
จั ดกิ จ กรรมการ เรี ยน รู้ อ ยู่ ใน ระดั บ มากที่ สุ ด 
( x =4.68) รองลงมาคือ ด้านสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.52) และต่ าสุดคือ 
ด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( x =4.46) 
 
5.  การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
  1. การที่ผู้ ศึกษาได้ พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้นั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
75/75 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 
   1.1 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านกระบวนการ
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ขั้นตอนในการจัดท าอย่างเป็นระบบและมีวิธีการ 
ที่เหมาะสม กล่าวคือ ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนการศึกษาเอกสารชุดการเรียน และ
ผลการวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพ่ื อเป็ นแนวทางสร้าง 
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนได้ผ่านการตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมทั้งผ่านการตรวจสอบและประเมินความ
ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 
   1.2 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นเป็นการ
น าเสนอความรู้ในลักษณะชุดการเรียนที่เป็นรูปเล่ม
ตลอดจน สร้างแผนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบ เสาะหาความรู้  5Es วิชา ฟิสิกส์  เรื่ อง การ
เคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ท าให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ จึง
ท าให้ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็น
สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพดีขึ้น 
  2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ เรื่องการ
เคลื่อนที่ แนวตรง พบว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 5Es ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
คิด วิเคราะห์ โดยได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วยสมาชิกที่คละความสามารถกัน ทั้งเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน กลุ่ม 3-4 คน ท าให้แต่ละคน 
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กัน ส่งผล
ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด การช่วยเหลือ
กันซึ่งกันและกันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้
รับผิดชอบ และนอกจากนี้ ยั งเป็นการปลูกฝั ง
คุณธรรมที่ดีงาม การท างานร่วมกันท าให้พัฒนา
ทักษะทักษะทางสังคม และทักษะการท างานที่ดีด้วย 
  3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es วิชาฟิสิกส์ 
เรื่ อ ง การเคลื่ อนที่ แน วตรง ของนั ก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( x =13.29) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 
( x =22.21) แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มที่มีนักเรียนเก่ง 
ปานกลางและอ่อนได้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันมีการ
แบ่งปันความรู้ การน าเสนอรายงาน และสรุปงานท า
ให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นแก้ไขพัฒนาตนเองเพ่ือให้
กลุ่มมีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5Es  
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง 
การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ส าคัญอีกเทคนิคหนึ่ง 
เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือเตรียมการท างานกลุ่ม
หรือท างานตามครู ได้มอบหมาย เทคนิคนี้เหมาะสม
ส าหรับการสืบค้นความรู้ การน าเอานวัตกรรมในรูป
ของชุดการเรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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และชุดการเรียนที่สร้างขึ้นอย่างถูกระบบและถูก
หลักวิชาการนั้น มีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพราะผู้เรียนเป็นผู้ประกอบ
กิจกรรมด้วยตนเองสามารถเรียนได้ตามความสนใจ 
ทั้งช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ
ชุดการเรียนเป็นการน าเอาสื่อการสอนมาใช้ได้
หลากหลาย มากกว่า 1 ชิ้นขึ้นไปมาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันอย่างเกี่ยวเนื่องกัน 
และยังเป็นการช่วยเหลือครูให้สามารถสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้  5Es มีข้อดีคือ 
นักเรียนมี โอกาสได้ พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่  
ได้ศึกษาด้ วยตนเองจึ งมีความอยากรู้อยู่ ตลอดเวลา  
นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด และฝึกการกระท า 
ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองท าให้ความรู้คงทนและ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือท าให้สามารถจดจ าได้
นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย นักเรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน  นักเรียน
ส าม ารถ เรี ย น รู้ ม โน ทั ศ น์ แ ล ะห ลั ก ก ารท า ง
วิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น นักเรียนจะเป็นผู้มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  4. ผลการประเมินความพึ งพอใจ 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้าน
การวัดผลและประเมินผลและรองลงมาคือ ด้ าน
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะว่า การ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าเป็นรูปแบบการ
สอนที่มีขั้นตอนเป็นระบบและมุ่งเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นสื่อการเรียน
ห ล าย อ ย่ า ง  ป ร ะก อ บ กั น จั ด เข้ า เป็ น ชุ ด  มี
องค์ประกอบอ่ืนที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวเอง
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
ชุดกิจกรรม ตามความสนใจและความสามารถ โดย
ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนและประสบ
ความส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ ตั้ งไว้  จากสภาพ
ดังกล่าว นักเรียนจึงมีเจตคติหรือความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
6.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es สรุปผลได้
ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าโดยรวมแผนการ
จัดการเรียนรู้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ  (E1/E2) เท่ ากับ 
77.44/82.09 เป็นไปตามตามเกณฑ์ 75/75  (E1/E2) 
เมื่อพิจารณารายแผนจะเห็นว่าแผนการจัดการ
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เรียนรู้แผนที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 76.84 
แผนที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 77.28 แผน
ที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 77.76 และแผนที่ 
4 มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  77.88 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 
   2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) แผนที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7586 ซึ่ง
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.7586 หรือ คิด
เป็นร้อยละ 75.86 แผนที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6405 ซึ่ง
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6405 หรือคิด
เป็นร้อยละ 64.05 แผนที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6557 ซึ่ง
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6557 หรือคิด
เป็ น ร้อยละ 65.57 และแผนที่  4  มี ค่ า เท่ ากั บ 
0.6941 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6941 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.41 
  3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es  วิชา 
ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่ อน เรี ยน มี ค่ า เฉลี่ ย  ( x  = 13.29) ห ลั ง เรี ย น 
มีค่าเฉลี่ย ( x  = 22.21) แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม
อยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน

การสอน ด้ านการวัดผลและประเมินผลและ
รองลงมาคอื ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
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