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The purposes of this research were achievement and pursuit learning using
the inquiry - based learning method (5E) with information technology teaching for social
studies learning management among tenth grade students. The samples in the study
consisted thirty four of Grade Ten students at Satriwitthaya school students,who were
select by Cluster Random Sampling. The instrument used in the study included lesson
plans
using the
inquiry
learning
method(5E)
with
information
technology,including two plans,with twenty items on the achievement test topic and
twenty items on the Pursuit learning assessment rating scale
The research results revealed the following (1) students in the experimental
group used an inquiry - based learning method (5E) with information technology, which
had higher posttest scores than the achievement pretest at a .05 level of
significance; (2) the students in the experimental group used the inquiry - based
learning method (5E) with information technology, which had higher posttest
scores than the Pursuit learning pretest, with a .05 level of significance.
Keyword : social studies inquiry learning method (5E) information technology
achievement pursuit learning
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั นี ้ โลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว สังคมโลกได้ ก้าวเข้ าสูย่ ุค
โลกาภิวฒ
ั น์ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ จากชีวิตที่มีความเป็ นอยู่
แบบเรี ยบง่ายกลับต้ องนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในการดาเนินชีวิตทาให้ การรับข้ อมูลข่าวสาร
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ด้ วยสภาวการณ์ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการ
สร้ างภู มิ ค้ ุ มกั น ให้ แก่ เ ยาวชน มี ค วามพร้ อมในการเปิ ดรั บ ข้ อมู ล ข่ า วสารอย่ า งรู้ เท่ า ทั น
มีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆที่จะเกิดขึ ้นได้ อย่างรอบคอบ
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สอดคล้ องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบัน คือ ทักษะการ
เรี ยนรู้(Learning Skill)โดยเฉพาะทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้ วยในปั จจุบนั มี
การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรี ยนจึงต้ อ งมีความสามารถใน
การแสดงทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ มี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สื่ อ และปฏิ บั ติ ง านได้
หลากหลาย โดยอาศัย ความรู้ ในหลายด้ าน เช่ น ความรู้ ด้ า นสารสนเทศ ความรู้ เกี่ ย วกับ สื่อ
ความรู้ ด้านเทคโนโลยี จึงจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ครู ทุกท่านต้ องเตรี ยมการเตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อมกับ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ ้นในศตวรรษที่
21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง ครู จึงต้ องมีความตื่นตัวและเตรี ยมพร้ อมในการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่อ เตรี ยมความพร้ อ มให้ นักเรี ยนมี ทักษะสาหรับ การออกไปด ารงชี วิต ในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ เด็กในศตวรรษที่ 21 นี ้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็ น ซึง่ เป็ นผล
จากการปฏิรูปเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
ต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, 2557, น. 16-21)
เมื่ อมองถึงประโยชน์ ของการใช้ เทคโนโลยีก็จ ะพบว่ามี ข้อ ดีต่างๆ มากมาย แต่ในมุม
กลับกัน เมื่อมีข้อดีก็ยอ่ มมีข้อเสียเช่นกันในยุคปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตประจาวันของ
มนุษ ย์ ม ากขึน้ จากการสารวจพบว่า เด็กร้ อยละ 75.7 เล่น โซเชี ยลเน็ ตเวิร์กบ่อ ยจนถึงประจ า
ซึง่ นักเรี ยนหญิ งจะเล่นมากกว่านักเรี ยนชาย โดย ร้ อยละ 20.3 ใช้ มือถือระหว่างเรี ยน ขณะที่ ร้ อย
ละ 42.5 รู้ สึก ทนไม่ ไ ด้ ถ้ าอยู่ ค นเดี ย วโดยไม่ มี โทรศัพ ท์ นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า ตัว เลขเด็ ก ที่ ใ ช้
โทรศัพท์มือถื อ พุ่ง 2-3 เท่า ในระยะเวลาเพียง 1 ปี เพราะมีทุกสิ่งที่เด็กต้ อ งการทังอิ
้ นเทอร์ เน็ต
เฟซบุ๊ ก ไลน์ และกล้ อ งถ่ า ยรู ป ในฐานะผู้ วิ จัย เป็ นผู้ส อนรายวิ ช าสัง คมศึ ก ษาฯ ในระดับ ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนมักจะใช้ เทคโนโลยี ใช้ โทรศัพท์มือ ถื อ
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ระหว่างเรี ย นไม่ส นใจการเรี ยน ประกอบกับ เนื อ้ หาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนเป็ น แบบบรรยาย
เนื ้อหารายวิชาไม่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสนใจต่อการเรี ยน ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่ดี
เท่ า ที่ ค วร และจากการรายงานของสถาบั น ทดสอบ ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สทศ.)
(2560:ออนไลน์) เกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) วิชา สังคม
ศึ ก ษา ประจ าปี 2559 จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน พบว่ า นัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ทัง้ ประเทศมี ค ะแนนเฉลี่ย 36.17 คะแนน และเมื่ อ พิจ ารณาจาแนกคะแนนสาระ ในสาระที่ 2
หน้ าที่พลเมื อง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม มี คะแนนเฉลี่ย 34.23 คะแนน และจาก
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต
ในสังคม แก่นกั เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2559 และ 2560 ของผู้วิจยั พบว่านักเรี ยน
มี ผ ลการทดสอบมี ค ะแนนเฉลี่ ย 12.25 และ 13.45 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ ม 20 คะแนน
(รายงานผลคะแนนประจาปี ) ซึง่ เป็ นคะแนนเฉลีย่ ที่ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เห็นได้ ชดั ว่านักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต
ในสังคม อยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่า
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กาหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ไว้ ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรี ยน ให้ มีคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ เพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมี ความสุข ทังในฐานะพลเมื
้
องไทยและพลโลก 1. รักชาติ ศาสนา กษัตริ ย์
2. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต 3. มีวินยั 4. ใฝ่ เรี ยนรู้ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง 6. มุ่งมัน่ ในการทางาน 7. รักความเป็ น
ไทย 8. มี จิ ต สาธารณะ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2551, น. 8) เห็ น ได้ ว่า ความใฝ่ รู่ ใฝ่ เรี ย นเป็ น
คุณลักษณะหนึ่งที่สาคัญที่ของผู้เรี ยนที่ควรส่งเสริ มให้ รักการเรี ยนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ และตื่นตัว
กับสิ่งแปลกใหม่ รอบตัว อยากรู้ อยากเห็ น เสาะแสวงหาความรู้ มี วิจ ารณญาณ เลือ กตัด สินใจ
คิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ คิด หาเหตุผล คิดจิ นตนาการ ประเมิ นสถานการณ์ ต่างๆ เกาะติ ด
สถานการณ์ ร้ ูจักซักถาม ค้ นหาคาตอบ กระตือรื อร้ นต่อการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น ด้ วยการติดตาม
ข่า วสารอ่ านหนังสือ เรี ย นรู้ ในแบบต่า งๆ อย่า งต่อ เนื่ อ งและมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ การศึกษาตลอด
เพื่อทาให้ ชีวิตของผู้เรี ยนมี ความหมายมี ชีวิตชีวา ตลอดจนสาเร็ จ การศึกษา รับผิดชอบการงาน
รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให้ ทนั สมัยทันยุคทันเหตุการณ์ ทันโลกและทันต่อ
ความเปลีย่ นแปลง เพื่อให้ สามารถอยูใ่ นสังคมการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีความสุข (อารี พันธ์ มณี, 2545,
น. 15) จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เกี่ยวกับปริ มาณการอ่านหนังสือของคน
ไทย พบว่าโดยเฉลี่ยคนไทยอ่านหนังสือปี ละประมาณ 2-5 เล่มต่อคน ซึง่ เมื่อเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนยังถือว่าต่ามาก โดยคนมาเลเซียอ่านหนังสือปี ละ 40 เล่ม คนสิงคโปร์ อ่านหนังสือ
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ปี ล ะ 40-50 เล่ม และคนเวีย ดนามอ่ านหนังสือ ปี ล ะ 60 เล่ม (ประภัสสร เสวิกุล , 2551,น. 54)
นอกจากนี ้จากการสารวจของ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2553,น. 8)โดยจาก
การสารวจยังพบว่า เด็กนักเรี ยนขาดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนด้ วยการลอกงานมาส่ง คือ เด็กจานวนมาก
ถึงร้ อยละ 45.7 ลอกการบ้ านเพื่อนด้ วยการคัดลอก โดยเด็กที่เกรดเฉลีย่ มากกว่า 3.5 ลอกการบ้ าน
มากถึง ร้ อยละ 52.9 แต่เด็กที่เกรดเฉลี่ยน้ อยกว่า 2.5 ลอกการบ้ าน ร้ อยละ 41.7 ขณะที่ ม.ต้ น
ลอกการบ้ าน ร้ อยละ 38.9 แต่นกั เรี ยน ม.ปลาย ลอกการบ้ าน ถึงร้ อยละ 51.7 ซึง่ การคัดลอกข้ อมูล
มาแปะเพื่อส่งงานนี ้ ชี ใ้ ห้ เห็น ว่าประเทศไทยกาลังผลิต คนที่เรี ยนแบบไม่มีค วามรู้ จากผลการ
สารวจดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็ นห่วง สะท้ อนให้ เห็นว่านักเรี ยนไทยยังขาดคุณลักษณะใฝ่ ร้ ู ใฝ่
เรี ยนที่เป็ นลักษณะนิสยั อย่างหนึง่ ที่สร้ างศักยภาพ ในการนาชีวิตไปสูค่ วามสาเร็ จได้ (วิชาญ อัคร
วนสกุล, 2545,น.14) เล็งเห็นว่าคุณ ลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนเป็ นคุณ ลักษณะนิสยั อย่างหนึ่งที่สร้ าง
ศักยภาพในการนาชี วิตไปสู่ความสาเร็ จ พบเห็น โดยทั่วไปในแถบประเทศที่พัฒ นาแล้ วทั่วโลก
แต่แ ทบจะไม่ มีในสังคมไทย เยาวชนไทยส่วนใหญ่ ไม่ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รากฐานความรู้ ของคนไทย
จึงอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ วัยรุ่น ไทยส่วนใหญ่ไม่ใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน ไม่นิยมนาหนังสือติดตัว
ไปไหนเหมือนคนต่างชาติที่ใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนด้ วยการนาหนังสือติดตัวไปตลอดเวลาความไม่ใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน
ของคนในสังคม นอกจากจะนาความพ่ายแพ้ มาสูช่ ีวิตแต่ละคนแล้ ว ยังส่งผลเสียต่อชาติบ้านเมือง
อีกด้ วย (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2543,น.71)
จากสภาพปั ญ หาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิช าสังคมศึกษาต่ าและการขาดความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนดังกล่าวประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามี อิทธิ พลต่อ การดารงชีวิต
ของนักเรี ยนผู้วิจัยในฐานะครู จึงได้ ศึกษาค้ นคว้ าทฤษฎีการสอนและวิธีการสอนในรู ปแบบต่างๆ
ที่ส ามารถน ามาจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ แก่นัก เรี ยนให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพในการส่งเสริ ม แก้ ปั ญ หา
ดังกล่าวพบวิธีการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบหนึ่งที่สามารถนามาเสริ มสร้ างได้ โดยฝึ กนักเรี ยนด้ วยการ
ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพราะเป็ น
วิธีการสอนที่เน้ นในด้ านกระบวนการ เป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าหา ข้ อเท็จจริ ง โดยมี
กระบวนการในการสื บ เสาะหาความรู้ ที่ ส าคั ญ 5 ขั น้ ตอน (5E) คื อ ขั น้ เร้ าความสนใจ
(Engagement) ขันส
้ ารวจค้ นหา (Exploration) ขันอธิ
้ บายและลงข้ อสรุ ป (Explanation) ขันขยาย
้
ความรู้ (Elaboration) และขันประเมิ
้
นผล (Evaluation) ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปจึงช่วยให้
นักเรี ยนได้ เกิดทักษะการเรี ยนรู้ ทังเนื
้ ้อหาและหลักการตลอดจนการลงมือปฏิบตั ิ (สถาบันส่งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555,น. 5)ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษาดีขึ ้น
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ(เยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ , 2549,น.4)ได้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ของนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรม วัฏ จัก รการเรี ย นรู้ 5E
หลังเรี ย นพบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสูงกว่าก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ยะส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ .01
และงานวิจัย ของ(ณฐกรณ์ ด าชะอม, 2553,น.98)ได้ วิ จัยเรื่ อ งผลของการจัด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่ มี ต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นประวัติ ศ าสตร์ และการคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณตอนต้ น
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน 5E มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 นอกจากนี ้รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ยังเสริ มสร้ างให้ นกั เรี ยนนันมี
้ ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนได้ กล่าวคือการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
จะส่งเสริ มนักเรี ยนให้ รักการเรี ยนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้และตื่นตัวกับสิง่ แปลกใหม่รอบตัว อยากรู้
อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ตา่ งๆ รู้จกั ซักถาม
ค้ นหาคาตอบ กระตือรื อร้ นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น (อารี พันธ์ มณี , 2545,น.15)นอกจากนัน้
การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า ไปมี บ ทบาทเพื่ อ จั ด การการเรี ย นการสอน จะส่ง ผลให้ เกิ ด
ประโยชน์ และสร้ างความสนใจทางการเรี ยนแก่นัก เรี ย นเพิ่ ม ความรวดเร็ วในการรั บ รู้ ข่าวสาร
ทบทวนบทเรี ยนได้ ทุกสถานที่ นักเรี ยนสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาข้ อมูลได้ ตามต้ องการ ในทุกที่ทกุ เวลา
ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ างความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนให้ กับตัวนักเรี ยนเองและยังเป็ นการเรี ยนการสอนวิธีการ
ใหม่ๆ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ ้น
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจที่จะนารู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ที่ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน ในการ
จัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน อีกทังเพื
้ ่อ
ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาก่อนและหลัง ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยน
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน ก่อ นและหลัง ที่ได้ รั บการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอน
ของนักเรี ยน
ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ทาให้ ทราบถึงผลของการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ รูปแบบ
การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยน ซึง่ เป็ นแนวทางหนึ่งสาหรับครูสงั คมศึกษาและผู้ที่สนใจ ในการจัดการเรี ยนรู้ และ
สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ตลอดจนส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาสังคมศึกษาและความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี วิทยา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 14 ห้ องเรี ยน รวม 520 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่นกั เรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี วิทยา
กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 1 ห้ อ งเรี ยน มีนกั เรี ยนทังหมด
้
34 คน
ซึ่งได้ จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจับสลากเลือกห้ องซึ่งโรงเรี ยนจัด
ห้ องเรี ยนโดยคละความสามารถและเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษาพื ้นฐาน 7 ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ทุกห้ องเรี ยน
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เนื ้อหาวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยน
สตรี วิทยา สาระการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ใช้ เวลาในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามเนื ้อหา คาบละ 50 นาที โดยทาการทดสอบก่อนเรี ยน
1 คาบ และทดสอบหลังเรี ยน 1 คาบ ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหา
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ความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน จานวน
8 คาบ โดยแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
จานวน 4 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
จานวน 4 คาบ
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรจัด กระท า (Independent Variable) คื อ การจัด การเรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนรู้
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) แบ่งเป็ นดังนี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.2 ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกับ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนรู้ คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ยึดนักเรี ยน
เป็ น ส าคัญ โดยมุ่ง เน้ น ให้ นัก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บัติ จ ริ งผ่า นประสบการณ์ ต รง ซึ่งครู ผ้ ูส อนเป็ น
ผู้ชี ้แนะแนวทางให้ ความช่วยเหลือและจัดสือ่ การเรี ยนรู้ โดยใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เคลือ่ นที่หรื อ
โทรศัพท์ ของนักเรี ย นเป็ น ตัวช่ วยสนับ สนุน การจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นักเรี ย นได้ พิ จ ารณาค้ น หา
วิธีการ กระบวนการและสามารถสรุปได้ ด้วยตนเอง
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1.1 ขันสร้
้ างความสนใจ (Engagement) เป็ นขันที
้ ่ครูผ้ สู อนแนะนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนด้ วย
การกระตุ้นสร้ างความสนใจด้ วยสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ กระตุ้นให้ นักเรี ยน สนใจ จาก สื่อ ออนไลน์
YouTube หรื อระดมความคิดหรื อคาถามจาก Google form แล้ วให้ นกั เรี ยน ช่วยกันวิเคราะห์ถึง
ประเด็นที่นา่ สนใจซึง่ อาจเกิดขึ ้นเองตามความสงสัย หรื อเกิดจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเอง
1.2 ขันส
้ ารวจและค้ นคว้ า (Exploration) เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนทาความเข้ าใจกับประเด็น
ปั ญหาที่นกั เรี ยนสนใจและเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนใช้ แนวความคิดที่มีอยูแ่ ล้ วมาจัดความสัมพันธ์ กับ
ประเด็น ปั ญ หาโดยที่ นักเรี ย นปฏิ บัติกิ จ กรรมซึ่งสามารถค้ น หาข้ อ มูลค าตอบจากอิ นเทอร์ เน็ ต
(search engine)ในระหว่างเรี ยนหรื อระหว่างการทากิจกรรมและแบบฝึ กหัดต่างๆ
1.3 ขัน้ อธิ บ าย (Explanation) เป็ นขัน้ ที่ นัก เรี ย นได้ ข้ อ มู ล อย่างเพี ย งพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบโดยนั ก เรี ย นเสนอผลการเรี ย นการสอนของกลุ่ ม ย่ อ ยโดยการอภิ ป ราย
ผ่านกระบวนการน าเสนอในรู ป แบบต่างๆ เช่น การน าเสนอผ่าน Google document หรื อ การ
อภิปรายผ่าน LINE ช่วยในการติดต่อสือ่ สารระหว่างครู ผ้ สู อนและนักเรี ยนในการให้ คาปรึกษาและ
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สามารถส่งข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว จึงสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ หรื อสรุ ปผล และนาเสนอ
ผลที่ได้
1.4 ขันขยายความรู
้
้ (Elaboration) เป็ นขันกระบวนการในการขยายความรู
้
้ สามารถ
น าผลของการเรี ย นรู้ ขยายออกสู่ชุ ม ชนภายนอกด้ ว ยการน าเสนอข้ อ มูล ผ่า น สังคมออนไลน์
คื อ YouTube Facebook Instagram เป็ นต้ น เป็ นการขยายความรู้ ให้ ก ว้ า งไกลหรื อ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมสูค่ วามรู้ใหม่ได้
1.5 ขันการประเมิ
้
นผล (Evaluation) เป็ นขันที
้ ่ประเมินว่านักเรี ยนมีความรู้อะไรบ้ าง
และมีมากน้ อยเพียงใดโดยให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นหรื อแบบทดสอบ ซึ่งสามารถทดสอบด้ วย
แอปพลิเคชัน ต่างๆ ของอุปกรณ์ คือ Kahoot และPlickers ในการทาแบบทดสอบก่อ นและหลัง
เรี ยน การใช้ Google Form ในการเขียนบันทึกหลังการเรี ยนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรี ยนที่เกิดจากการเรี ยน
สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมืองฯ มาตรฐาน ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย และเลือ กรับวัฒนธรรมสากล จานวน 8 คาบ โดยพิจารณา
จากคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นซึ่งเป็ นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้ อ โดยสอดคล้ อ งกับพฤติกรรม ด้ านความรู้ ความคิด (Cognitive
Domain) ในการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา วัดได้ 4 ระดับ ดังนี ้
2.1 ความ รู้ ความ จ า คื อ ความ รู้ ความ จ าเกี่ ย วกั บ ค าศั พ ท์ ความ หม าย
และความสาคัญ ของเนื ้อหาที่เรี ยน เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
2.2 ความเข้ าใจ คือ ความเข้ าใจเกี่ยวกับในโครงสร้ างของวัฒนธรรมไทยสามารถ
อธิ บ ายสาระส าคั ญ ของเนื อ้ หาที่ เ รี ย นและสามารถสรุ ป สาระส าคั ญ ของเนื อ้ หาที่ เ รี ย น
เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
2.3 การนาไปใช้ คือ ความสามารถในการนาความรู้ และทักษะจากการเรี ยนของ
เนื ้อหาเรื่ อง วัฒนธรรมไทย ไปประยุกต์กบั ปั ญหาที่พบเจอและแก้ ไขปั ญหาได้
2.4 การวิ เคราะห์ คื อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ไม่ เคยประสบมาก่ อ น
ความสามารถในการอธิ บ ายและสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ ในการแก้ ไขปั ญ หา ได้ อ ย่างมี
ความสามารถและถูกต้ อง
3. ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงถึง
ความกระตื อ รื อ ร้ น ความอยากรู้ อยากเห็ น ความเพี ย รพยายาม และการใช้ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู้ การเรี ยน การทากิจกรรม การทางานที่ได้ รับมอบหมาย หรื อสิง่ ที่
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สนใจอย่า งสม่ าเสมอเพื่ อ ท าให้ ต นเองมี ค วามรู้ ความสามารถเพิ่ ม ขึน้ หรื อ พัฒ นาขึน้ ท าให้ มี
ความคิดกว้ างไกลคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ กล้ าตัดสินใจ สามารถจาแนก เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์สงิ่ ที่
สนใจ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์โดยพิจารณาได้ จากคะแนนที่นกั เรี ยนเป็ นผู้
ประเมิ นเองจากการทาแบบประเมิ นความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนจ านวน 20 ข้ อ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น แบ่งเป็ น
ลักษณะย่อย 4 ด้ าน ดังนี ้
3.1 มีความกระตือรื อร้ น คือ อยากรู้อยากเห็นมีความต้ องการเรี ยนรู้ เรื่ องที่ อยู่รอบๆ
ตัวและเหตุการณ์ที่สนใจ
3.2 มีการแสวงหาความรู้ คือ มีการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลายทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
3.3 มีความมุ่งมัน่ เพียรพยายามคือ มุ่งมัน่ ขยันขันแข็งในการศึกษาหาความรู้ หรื อทา
กิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย กิจกรรมในชีวิตประจาวันโดยไม่ยอ่ ท้ อ ต่อความลาบาก
3.4 มีความคิดริ เริ่ มพัฒนาตนเอง คือ การนาความคิดเห็นของตนเองเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่น
ได้ รับรู้ รวมถึงการนาแนวคิดวิธีการใหม่ๆ มาใช้ ในการเรี ยน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนโดย
จัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษา
ตัวแปรจัดกระทา
ตัวแปรตาม
การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เน้ นการพัฒนาความสามารถใน การแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้
โดยผู้ส อนมี บ ทบาทในการตัง้ ค าถามเพื่ อ กระตุ้ น ให้ นัก เรี ย นได้ ใช้ กระบวนการทางความคิ ด
หาเหตุผลจนค้ นพบความรู้ หรื อ แนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ถกู ต้ องด้ วยตนเอง แล้ วสรุ ปผลออกมาเป็ น
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หลักการ หรื อวิธีการ ในการแก้ ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ (วีณา ประชากูล
และประสาท เนืองเฉลิม, 2553,น. 228)
สาหรับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและประเทศที่มีเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง การศึกษา คือ เป้าหมายที่
สาคัญของประเทศที่พัฒนาแล้ วอยู่ที่การให้ การศึกษาประชากรเข้ าสูโ่ ลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้ น
ปั จจัยสาคัญ ของประเทศอยู่ที่ความรอบรู้ ของคนในชาติ การเรี ยนรู้ ของคนในชาติกับการสร้ าง
สังคมการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารประเทศต้ องมีวิสยั ทัศน์ ทังนี
้ ้เพราะการขยายตัวของขุมความรู้ให้
เป็ นแหล่งความรู้ โลก(world knowledge) การเรี ยนรู้ ต้องทาได้ มาก รวดเร็ วใช้ เวลาน้ อย ต้ นทุนต่า
และที่สาคัญ ความรู้จะมีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ และผูกพันกับการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการ
เรี ยนรู้(ยืน ภูว่ รวรรณ, 2546,น. 24-25)
สาหรับความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญต่อ นักเรี ยนที่ควรส่งเสริ มนักเรี ยนให้ รัก
การเรี ยนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้และตื่นตัวกับสิง่ แปลกใหม่รอบตัว อยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหา
ความรู้ มี วิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจิ นตนาการ
ประเมิ นสถานการณ์ ต่างๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้ จักซักถาม ค้ นหาคาตอบ กระตือ รื อร้ นต่อ การ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ ด้ ว ยการติ ดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศ น์ เรี ย นรู้ ในรู ป แบบต่า งๆ
อย่างต่อเนื่องและมีทศั นคติที่ดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทาให้ ชีวิตของนักเรี ยนมีความหมายมี
ชีวิตชี วาตลอดจนสาเร็ จการศึกษา รับผิดชอบการงาน รับผิดชอบชี วิตของตนเอง สามารถปรั บ
ตนเองให้ ทนั ยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลกและทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถอยู่ใน
สังคมการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีความสุข (อารี พันธ์ มณี, 2545,น.15)
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหา
ความรู้ (5E) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน ผู้วิจยั ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ ดงั นี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยน หลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
2. ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา หลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนสูงกว่า
ก่อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ องผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวิชาสังคมศึกษา และความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัด การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี วิทยา กรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและได้ นาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
(5E)
1.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
1.2 ข้ อดีและข้ อจากัดของการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการ
สอน
2.1 ความหมายของการเรี ยนด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
2.2 ประโยชน์ของใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยนด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
2.4 แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
3.1 ความหมายของความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
3.2 ความสาคัญความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
3.3 คุณลักษณะความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
3.4 วิธีการวัดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.2 เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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1.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นการพัฒนาความสามารถ
ใน การแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ โดยผู้สอนมีบทบาทในการตัง้
คาถามเพื่ อกระตุ้น ให้ นัก เรี ยนได้ ใช้ กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้ นพบความรู้ ห รื อ
แนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ถูกต้ องด้ วยตนเอง แล้ วสรุ ปผลออกมาเป็ นหลักการ หรื อ วิ ธีการในการ
แก้ ปัญ หาและสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ (วีณ า ประชากูลและประสาท เนือ งเฉลิม ,
2553,น. 228)โดยวิธี การสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ เป็ น วิ ธีก ารสอนที่ เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ
เป็ น การสอนที่ ให้ ผ้ ูเรี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลางของการปฏิ บัติกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอย่า งแท้ จ ริ ง
โดยนั ก เรี ย นค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วยตนเอง ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเป็ นคนช่ า งสัง เกต ช่ างสงสั ย
และพยายามหาข้ อสรุ ป จนในที่สุดเกิ ดเป็ นความคิดรวบยอดในเรื่ อ งที่ศึกษานัน้ การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ นี ้ ครูผ้ สู อนมีหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุน ชี ้แนะช่วยเหลือตลอดจนแก้ ไขปั ญหาที่อาจ
เกิดขึ ้นในระหว่างการเรี ยนการสอน(สมจิต สวธนไพบูลย์, 2546,น. 110-111)
จากแนวคิดข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นกระบวนการ ค้ นคว้ า
หาความรู้ ด้ วยตนเอง เป็ นวิ ธีการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มี การแก้ ปัญ หาด้ วยวิธีการฝึ กให้
ผู้เรี ยนรู้จกั ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ครูเป็ นเพียงผู้จดั การให้ เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542,น. 119)ให้ ความหมายว่าการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
หมายถึง การสอนที่เน้ นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ค้นพบความจริ งต่ าง ๆ
ด้ วยตนเองให้ นกั เรี ยนได้ มีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู้ เนื ้อหาวิชา ครูวิทยาศาสตร์ จึงจาเป็ นต้ อง
มี การเตรี ยมสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ ศึกษาโครงสร้ างของกระบวนการสอน การจัดลาดับ
เนื ้อหา โดยครูทาหน้ าที่คล้ ายผู้ช่วย และนักเรี ยนทาหน้ าที่คล้ ายผู้จดั การวางแผนการเรี ยน นักเรี ยน
เป็ นผู้เริ่ มต้ นในการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยตัวเอง มีความกระตือรื อร้ นที่จะศึกษาหาความรู้ โดย
วิธีการเช่นเดียวกับการทางานของนักวิทยาศาสตร์ และเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่เป็ นผู้รับ
ความรู้มาเป็ นผู้แสวงหาความรู้และใช้ ความรู้
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545,น. 57) กล่าวว่าวิธี การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ แบบ 5E
เป็ นวิธีการที่นกั เรี ยนค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีครูเป็ น
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เพียงผู้อ านวยความสะดวกเพื่อสอดคล้ อ งกับการเรี ยนการสอนในปั จ จุบัน ที่เน้ นทังความรู
้
้ และ
กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเอง
กระทรวงศึกษาธิการ (2548,น. 37)ได้ ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ไว้ วา่ เป็ นวิธีสอนที่เน้ นความสาคัญที่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญวิธีการสอนนี ้เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางของการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างแท้ จริ งโดยผู้เรี ยนค้ นคว้ าใช้ ความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ให้ เป็ นคนช่างสังเกต ช่างสงสัยและพยามยามหาข้ อสรุปจนในที่สดุ จะเกิด
ความคิ ด รวบยอดในเรื่ อ งที่ ศึก ษานัน้ การสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ นี ค้ รู ผ้ ูส อนมี ห น้ าที่ เป็ น
ผู้สนับสนุน ชี ้แนะช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการเรี ยนการสอน
ชาตรี เกิ ด ธรรม (2547,น. 36)ได้ ให้ ค วามหมายของการจัด การเรี ย นรู้ แบบสื บ
เสาะหาความรู้ไว้ ว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ฝึกให้ นกั เรี ยนรู้จกั ค้ นคว้ าหาความรู้โดยใช้ กระบวนการ
ทางความคิดหาเหตุผล ทาให้ ค้นพบความรู้ หรื อแนวทางแก้ ปัญหาที่ถูกต้ องด้ วยตนเอง โดยผู้สอน
ตัง้ ค าถามประเภทกระตุ้น ให้ นัก เรี ย นใช้ ค วามคิ ด หาวิ ธีก ารแก้ ปั ญ หาได้ เอง สามารถน าการ
แก้ ปัญหามาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
สุวิ ท ย์ มูลค า (2545,น.57)ให้ ค วามหมายของการจัด การเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหา
ความรู้ วา่ หมายถึงการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึงกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการ
พัฒ นาความสามารถในการแก้ ปัญ หาด้ วยวิธีการฝึ กให้ ผ้ ู เรี ยนรู้ จักศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ โดย
ผู้สอนตัง้ คาถามกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้ น พบความรู้ หรื อ
แนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาที่ถูกต้ อ งด้ วยตนเอง สรุ ปเป็ นหลักการกฎเกณฑ์ หรื อ สามารถนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ สร้ างสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ มใน
สภาพการณ์ ตา่ งๆ ได้ อย่างกว้ างขวาง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ 5E เป็ นการจัดกิจกรรมที่จะ
ทาให้ ผ้ เู รี ยนพยายามสร้ างความรู้ใหม่ โดยอาศัยฐานความรู้ เดิมเป็ นการฝึ กให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ โดย
การสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเองเพราะการที่ผ้ ูเรี ย นสร้ างความรู้ ด้ วยตนเองจะท าให้ ผ้ ูเรี ย นเห็ น
ความสาคัญและเข้ าใจความรู้นนดี
ั ้ ยิ่งขึ ้นมากกว่าที่ครูจะเป็ นเพียงผู้บอกและบรรยายเพราะผู้เรี ยน
ไม่ได้ ลงมือปฏิบตั ิเอง
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2549,น. 2)กล่าวถึงรู ป แบบ
การเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ดังกล่าว แบ่งเป็ น 5 ขันตอนดั
้
งนี ้
1) การสร้ างความสนใจ (Engagement)
2) การสารวจและค้ นหา (Exploration)
3) การอธิบาย (Explanation)
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4) การขยายความรู้ (Elaboration)
5) การประเมินผล (Evaluation)
สุนี ย์ เหมะประสิท ธิ์ (2543,น. 7-8)จึ งได้ น าการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบ 5E
ของโครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาของสหรัฐ อเมริ กา (Biological Science
Curriculum Studies หรื อ BSCS) มาทดลองดัดแปลงเพื่อให้ เหมาะสมกับเด็กไทย โดยมุ่งเน้ นให้
นักเรี ยนสามารถร่วมกันแสวงหา ค้ นพบและสร้ างองค์รวมรู้ด้วยตนเอง อีกทังยั
้ งให้ นกั เรี ยนมีโอกาส
ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้ สภาพการณ์ ที่จาลองหรื อที่เป็ นจริ งแห่งชีวิต
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะชีวิตและทักษะทางสังคม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ 5E ที่ได้ ดดั แปลง
ประกอบด้ วย
1. ขันน
้ า (Engagement Phase) เป็ นขันที
้ ่ครูกระตุ้นเพื่อสร้ างความสนใจแก่นกั เรี ยน
หรื อตรวจสอบ /ทบทวนความรู้และประสบการณ์ เดิมของนักเรี ยน เพื่อนาเข้ าสูก่ ารเรี ยนรู้บทเรี ยน
ใหม่
2. ขันส
้ ารวจ/ขันส
้ ารวจข้ อมูลเพื่อการค้ นพบ (Exploration phase) เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยน
ได้ ปฏิ บัติกิ จกรรมโดยอาจปฏิ บัติ เป็ นกลุ่ม และรายบุ ค คล โดยนักเรี ย นสามารถนาความรู้ และ
ประสบการณ์ เดิมมาสัมพันธ์ กับความรู้ ใหม่จึงทาให้ นกั เรี ยนสามารถค้ นพบหรื อสร้ างความรู้ ด้วย
ตนเองโดยครูมีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ เป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นผู้ กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนเกิดการค้ นพบ สร้ างความรู้ด้วยตนเอง กล่า วโดยสรุ ป ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนเกิดหรื อค้ นพบ
มโนมติ (Concept)
3. ขัน้ อธิ บ าย/ขัน้ น าเสนอข้ อ มู ล เพื่ อ การค้ น พบ (Explanation Phase) เป็ นขัน้ ที่
นักเรี ยนอธิ บายหรื อนาเสนอมโนมติหรื อ ความรู้ที่นกั เรี ยนค้ นพบในขันที
้ ่ 2 โดยอาจใช้ ความรู้ และ
ประสบการณ์ เดิมเป็ นฐาน ประกอบกับหลักฐานและข้ อมูลที่ ค้ นพบใหม่ ครู มีบทบาทตังค
้ าถาม
และให้ ความรู้หรื อข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ นกั เรี ยนกระจ่างชัดยิ่งขึ ้น
4. ขัน้ ขยายหรื อ ขั น้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ มโนมติ / ขัน้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Elaboration Phase)
เป็ นขัน้ ตอนที่นกั เรี ยนประยุกต์ ใช้ มโนมติใน สถานการณ์ ใหม่ หรื อในสภาพที่เป็ นจริ ง หรื อ ขยาย
มโนมติ นันๆ
้ ให้ กว้ างขึ ้นจนก่อให้ เกิดความรู้สกึ ลึกซึ ้ง หรื อมโนมติอื่น ๆ ที่สมั พันธ์ หรื อเกี่ยวข้ องกัน
5. ขัน้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Evaluation Phase) ขันนี
้ ้เป็ นการประเมิ นการเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการต่างๆ โดยมุ่งให้ นกั เรี ยน นาความรู้ ที่ ได้ มาประมวลและประยุกต์ใช้ หรื อผลการค้ นพบ
มาจัด แสดงเพื่ อ แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ความคิด ทัก ษะและเจตคติ ต่อ การท ากิ จ กรรมต่างๆโดยมี
ปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันและปฏิสมั พันธ์ กบั ครูอนั ก่อให้ เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้
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สมจิต สวธนไพบูลย์ (2546,น.105-110) กล่าวถึงขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบ 5E สรุปได้ เป็ น 3 ขัน้ คือ
1. ขันการส
้
ารวจข้ อมูล (Exploration) เป็ นการหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเรื่ องที่ศึกษาเพื่อ
นาไปสร้ างเป็ นความคิดรวบยอด หรื อแนวคิดหลักต่อไปข้ อมูลอาจจะหามาได้ 3 แหล่ง คือได้ จาก
การสังเกตวัตถุ จริ งหรื อปรากฏ
2. ขันการสรุ
้
ปขึ ้นเป็ นความรู้ใหม่ (Invention) ภายหลังจากการสาเร็ จแล้ วนักเรี ยนจะ
ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ การเปลีย่ นแปลงปริ มาณและรายละเอียด ข้ อมูลเหล่านี ้
จะไม่มีความหมายอะไรมากนัก จะมีการนาไปคานวณหรื อจัดกระทาเสียก่อน จึงจะมีความหมาย
พอที่จะตีความหรื อลงข้ อสรุปต่อไปได้ ผลสรุปที่ได้ สว่ นใหญ่จะอยูใ่ นรูปมโนมติหรื อหลักการ
3. ขันน
้ าความรู้ ใหม่ไปใช้ (Discovery) เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนมีโอกาสนาเอาความรู้ ที่ได้
จากการค้ นพบไปใช้ เป็ นรากฐานสาหรับเรี ยนเรื่ องใหม่ตอ่ ไปได้ เป็ นการทดสอบความถูกต้ อง
สถาบัน ส่งเสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2550: 5-8) ได้ นาเสนอจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ 5E มาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์ และได้ เสนอขันตอนในการ
้
เรี ยนการสอนแบบ 5 ขันตอน
้
(5E) คือ
1. การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (Engagement) เป็ นการแนะนาบทเรี ยนกิจกรรมจะประกอบ
ไปด้ วยการซักถามปั ญหา การทบทวนความรู้เดิม การกาหนด กิจกรรมที่ จะเกิดขึ ้นในการเรี ยนการ
สอนและเป้าหมายที่ต้องการ
2. การสารวจ (Exploration) ขันนี
้ ้จะเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ แนวคิดที่มีอยูแ่ ล้ วมา
จัดความสัมพันธ์ กับหัวข้ อที่กาลังจะเรี ยนให้ เข้ าเป็ นหมวดหมู่ถ้าเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทดลองการสารวจ ด้ วยสืบค้ นด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทังเทคนิ
้
คและความรู้ทางการปฏิบตั ิ
จะด าเนิ น ไปด้ ว ยตัว ของนัก เรี ยนเอง โดยมี ค รู เป็ น เพี ยงผู้ให้ ค าแนะน าหรื อ ผู้เริ่ ม ต้ น ในกรณี ที่
นักเรี ยนไม่สามารถหาจุดเริ่ มต้ นได้
3. การอธิ บาย (Explanation) ในขันตอนนี
้
้กิ จกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู้ จ ะมีการ
นาความรู้ที่รวบรวมมาแล้ วในขันที
้ ่ 2 มาใช้ เป็ นพื ้นฐานในการศึกษาหัวข้ อหรื อแนวคิดที่กาลังศึกษา
อยู่กิจกรรมอาจประกอบไปด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อ มูลจากแหล่งความรู้ ต่างๆ และนาข้ อมูลมา
อภิปราย
4. การลงข้ อ สรุ ป (Elaboration) ในขัน้ ตอนนี จ้ ะเน้ น ให้ นัก เรี ย นได้ น าความรู้ หรื อ
ข้ อ มูลจากขัน้ ที่ ผ่านมาแล้ ว ขัน้ ที่ 2 และ ขัน้ ที่ 3 มาใช้ กิ จ กรรมส่วนใหญ่ อ าจเป็ น การอภิ ป ราย
ภายในกลุม่ ตนเอง เพื่อลงข้ อสรุ ปที่แสดงถึงความเข้ าใจ ใช้ ทกั ษะกระบวนการและความสัมพันธ์
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ระหว่างความรู้ ต่างๆที่เกิ ดขึน้ จะช่วยให้ นั กเรี ยนได้ มีโอกาสปรับแนวความคิดหลักของตนเองใน
กรณีที่ไม่สอดคล้ องหรื อคาดเคลือ่ นจากข้ อเท็จจริ ง
5. การประเมิ นผล (Evaluation) เป็ นขันสุ
้ ดท้ ายของการเรี ยนรู้ ในขันนี
้ ้ครู เปิ ดโอกาส
ให้ นัก เรี ย นได้ ต รวจสอบแนวความคิ ด หลัก ที่ ต นเองได้ เรี ย นรู้ มาแล้ ว โดยประเมิ น ตนเองถึ ง
แนวความคิดที่ได้ สรุปในขันที
้ ่ 4 ว่ามีความสอดคล้ องหรื อถูกต้ องมากเพียงใดและมีการยอมรับมาก
น้ อยเพียงใด ข้ อสรุปที่ได้ จะนาไปเป็ นพื ้นฐานในการศึกษาต่อไป ทังนี
้ ้จะรวมทังการประเมิ
้
นของครู
ต่อจากการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้ วย
สกุล มูลแสดง (2554,น.112-116)การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค 5E ผู้เรี ยนเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง และจากกลุ่มที่ทางานร่ วมกัน สามารถสร้ างองค์ ความรู้ ได้ ด้วยตนเอง และช่วยให้ มี
พันธนาการด้ านกระบวนการการคิดที่หลากหลาย 5Es ประกอบไปด้ วยขันต่
้ างๆดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันสร้
้ างความสนใจ (Engagement) เป็ นขันการน
้
าเข้ าสูบ่ ทเรี ยนหรื อ เรื่ อ งที่
สนใจ อาจจะเกิดขึ ้นเองหรื อเกิ ดจากความสงสัย เรื่ อง ที่สนใจอาจมาจากเหตุการณ์ ปัจจุบนั หรื อ
เป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพิ่งเรี ยนรู้ มาแล้ ว เป็ นตัวกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสร้ างคาถามขึ ้นมา
กาหนดประเด็นที่จะศึกษา
ขันที
้ ่ 2 ขันส
้ ารวจและค้ นหา (Exploration) เมื่อประเด็นที่จะศึกษามีความชัดเจนแล้ ว
จะมีการวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตังสมมติ
้
ฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็ นไป
ได้ ปฏิบัติการเพื่อเก็บ รวบรวมข้ อมูล หรื อข้ อ มูลสารสนเทศ หรื อ ข้ อมูลปรากฏการณ์ ต่างๆด้ วย
วิธีการต่างๆ เช่น การทดลองทากิจกรรมภาคสนามใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างสถานการณ์ จาลอง
(Simulation) ศึกษาจากเอกสารอ้ างอิง หรื อแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ รวบรวมข้ อมูลให้ มากเพียงพอที่จะ
ใช้ ในขันต่
้ อไป
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ อธิ บ ายและลงข้ อ มู ล สรุ ป (Explain) เมื่ อ มี ข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอแล้ ว
น าข้ อ มู ล ข้ อ มู ล สารสนเทศ มาวิเคราะห์ แปรผล สรุ ป ผล พร้ อมทัง้ จัด ท าข้ อ มูล สรุ ป ผลและ
อภิปรายผลการทดลอง โดยอ้ างอิงหลักฐานที่ชดั เจนและนาเสนอผลงาน ซึ่งแสดงถึงการสร้ างองค์
ความรู้ใหม่ของนักเรี ยน
ขันที
้ ่ 4 ขันขยายความรู
้
้ (Elaborate) เป็ นขันของการจั
้
ดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ ให้
นักเรี ยนมี ความรู้ ลึก ซึง้ ยิ่งขึน้ ขยายกรอบความคิดให้ กาว้ างยิ่งขึ ้น มี การเชื่ อ มโยงความรู้ เดิม สู่
ความรู้ใหม่ เพื่อให้ เกิดการนาไปสูก่ ารค้ นคว้ าทดลองเพิ่มขึ ้น ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนตังประเด็
้
น เพื่อให้
เกิ ดการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพิ่ มเติมเพื่อ ความกระจ่างชัดยิ่ งขึ ้นซักถามนักเรี ยนให้ เกิ ด
ความชัดเจนในความรู้ อาจมีการให้ ค้นคว้ าเพิ่มเติมในประเด็นที่นกั เรี ยนสนใจ
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ขันที
้ ่ 5 ขันประเมิ
้
นผล (Evaluate) เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้จากการทากิจกรรม
ในขัน้ ที่ 1-4 เพื่อนาความรู้ ที่ได้ ไปปรับ ใช้ ในชี วิตประจาวัน และเป็ นการประเมิ นผล โดยการใช้
แบบทดสอบ ชุดฝึ ก การทากิจกรรม การทดลอง การจัดป้ายนิเทศ เป็ นการประเมินผลรายบุคคล
รายกลุม่ โดยใช้ กระบวนการต่างๆ เพื่อประเมินว่าผู้เรี ยนมีความรู้อะไรอย่างไร มากน้ อยเพียงใด
จากความหมายของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ข้ างต้ น สรุ ปได้ วา่ การ
จัดการเรี ยนรู้โดยวิธีการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) คือ เป็ นรูปแบบการเรี ยนการเรี ยนรู้ที่ใช้
ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism) โดยเป็ นวิธีการที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ค้นหาความรู้
ด้ วยตนเองโดยใช้ วิธีการทางาน จะต้ องมีสิ่งเร้ าที่ทาให้ เกิดการสืบเสาะหาความรู้ เน้ นการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ ปัญหา ให้ นกั เรี ยนรู้จกั ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้โดย ผู้สอนตังค
้ าถามกระตุ้น
ให้ นกั เรี ยนใช้ กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนค้ นพบความรู้หรื อแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
จนทาให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจ ค้ นพบความจริ งและสร้ างความรู้ด้วยตนเองได้ และมี ขนตอนจั
ั้
ด
กิจกรรม มี 5 ขัน้ ดังนี ้
1. ขันสร้
้ างความสนใจ (Engage) เป็ นการนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนหรื อเรื่ องที่สนใจ
2. ขันส
้ ารวจและค้ นคว้ า (Explore) นักเรี ยนดาเนินการสารวจ ทดลอง ค้ นหา
3. ขันอธิ
้ บาย (Explain) นักเรี ยนนาข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจและค้ นหา
4. ขัน้ ขยายความรู้ (Evaporate) ให้ นัก เรี ย นมี ค วามรู้ ลึก ซึ ง้ ขึน้ หรื อ ขยายกรอบ
ความคิดกว้ างขึ ้นหรื อ เชื่อมโยงความรู้เดิมสูค่ วามรู้ใหม่
5. ขัน้ ประเมิ น (Evaluate) นักเรี ยนระบุ สิ่งที่นัก เรี ย นได้ เรี ยนรู้ ทังด้
้ านกระบวนการ
และผลผลิต
1.2 ข้ อดีและข้ อจากัดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
1.2.1 ข้ อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ภพ เลาหไพบู ล ย์ (2542,น. 156-157) สรุ ป ข้ อ ดี ข องการเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหา
ความรู้ (5E) ไว้ ดงั นี ้
1. นักเรี ยนมีโอกาสได้ ฝึกพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจึงมี
ความอยากเรี ยนรู้ตลอดเวลา
2. นักเรี ยนมีโอกาสได้ ฝึกความคิด ฝึ กการกระทา ทาให้ ได้ เรี ยนรู้ วิธีการจัดการระบบ
ความคิด และวิ ธีเสาะแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง ท าให้ ค วามรู้ คงทนและถ่ ายโยงการเรี ย นรู้ ได้
กล่าวคือ ทาให้ สามารถจดจาได้ นานและนาไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ได้ อีกด้ วย
3. นักเรี ยน เป็ นศูนย์กลางของการจัดการเรี ยนการสอน
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4. นัก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ มโนมิ ติ แ ละหลัก การได้ เร็ วขึน้ รวมทัง้ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์
5. นักเรี ยนเป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนการสอน
6. ส่งเสริ มการค้ นคว้ าหาความรู้และสร้ างสรรค์ความเป็ นประชาธิปไตยในตัวนักเรี ยน
พันธ์ ทองชุมนุม (2547,น. 57)กล่าวถึง ข้ อดีของการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ดังนี ้
1. นักเรี ยนสามารถพัฒนาความคิดได้ อย่างเต็มที่ รู้จกั ใช้ เหตุผลมาวิเคราะห์บทเรี ยน
2. นัก เรี ย นสามารถคิ ด เรื่ อ งอย่ า งเป็ นระบบมี ขัน้ ตอนในการคิ ด อั น จะส่ง ผลต่ อ
นักเรี ยนในการพัฒนาตัวเองเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ กับ อันจะส่งผลต่อนักเรี ยนในการพัฒนาตัวเอง
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ กบั วิชาอื่นๆ
3. การเรี ยนการสอนให้ ความสาคัญกับนักเรี ยนหรื อผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางจากข้ อ ดี
ของการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นว่าการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เป็ น วิ ธีก ารเรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ด้ วยตนเองสามารถพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่เนื่องจากนักเรี ยนได้ เกิดจากการเรี ยนรู้และลงมือปฏิบตั ิจริ ง
1.2.2 ข้ อจากัดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542,น. 126) ได้ สรุ ปข้ อ จากัดของการเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหา
ความรู้ (5E) ไว้ ดงั นี ้
1. ใช้ เวลามากในการสอนแต่ละครัง้
2. ถ้ าสถานการณ์ ที่ครู สร้ างขึ ้นไม่ทาให้ น่าสงสัยแปลกใจจะทาให้ นกั เรี ยนเบื่อหน่าย
และถ้ าครูไม่เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ในการสอนนี ้ มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนมากเกินไปจะทา
ให้ นกั เรี ยนไม่มีโอกาสสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองได้
3. นักเรี ยนที่ มี สติปัญ ญาต่าและเนื ้อหาวิช าค่อ นข้ างยากนักเรี ยนอาจไม่ สามารถ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้
4. นักเรี ยนบางคนขาดวุฒิภาวะ ทาให้ การจงใจที่จะศึกษาค้ นคว้ าลดลง
พันธ์ ทองชุม นุม (2547,น. 57) กล่าวถึง ข้ อ จากัดของการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ดังนี ้
1. ในการสอนแต่ละครัง้ ใช้ เวลาค่อนข้ างจะมาก
2. หากสถานการณ์ ที่ ผ้ ูสอนสร้ างขึ ้นไม่เร้ าใจนักเรี ย นอาจจะทาให้ ผ้ ูเรี ยนให้ ความ
ร่ วมมื อในกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนน้ อ ยลงมี ผลท าให้ บ รรยากาศการเรี ย นการสอนไม่ เร้ าใจ
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เท่าที่ควร ดังนันครู
้ ผ้ สู อนต้ องเตรี ยมยกสถานการณ์ ที่สามารถทาให้ ผ้ ูเรี ยนอยากมี สว่ นร่ วมมาก
ที่สดุ
3. ส าหรั บ เนื อ้ หาวิ ช าที่ มี ค วามซั บ ซ้ อน และค่ อ นข้ างยากจะท าให้ นั ก เรี ย น
ที่สติปัญญาต่าอาจมีปัญหาในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4. นักเรี ยนที่มี วุฒิ ภาวะที่ยังไม่เป็ น ผู้ใหญ่ พออาจไม่ มีแรงจูงใจพียงพอที่จ ะทาให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ครบตามกระบวนการ ส่งผลให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่วางไว
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) จะเห็ นได้ ว่า การเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) มี ความเหมาะสมในการน าไปใช้ ใน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ของวิ ช าสัง คมศึ ก ษา สามารถน าไปใช้ ได้ ดี กั บ เนื อ้ หาสาระที่ มี ขัน้ ตอน
กระบวนการที่สามารถเกิ ดการค้ นพบได้ ด้วยตัวเองซึ่งไม่ยากจนเกินไปนักเรี ยนสามารถแสวงหา
ความรู้และสรุปเป็ นความรู้ใหม่ได้ ด้วยตัวเอง
ตาราง 1 สรุปผลสังเคราะห์ข้อดีและข้ อจากัดของการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ข้ อดี
นัก เรี ย นมี โอกาสได้ ฝึ ก พัฒ นาความคิ ด อย่า ง
เต็มที่
นักเรี ยนมี โอกาสได้ ฝึกความคิด ฝึ กการกระทา
ทาให้ ได้ เรี ยนรู้
การเรี ย นการสอนให้ ค วามสาคัญ กับ นักเรี ย น
หรื อผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง

นักเรี ยนเป็ นผู้มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนการสอน

ข้ อจากัด
นักเรี ยนบางคนขาดวุฒิภาวะ ทาให้ การจงใจที่
จะศึกษาค้ นคว้ าลดลง
การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนแต่ละครั ง้ ใช้
เวลาค่อนข้ างจะมาก
นักเรี ยนที่มีวุฒิภาวะที่ยงั ไม่เป็ นผู้ใหญ่ พออาจ
ไม่มีแรงจูงใจพียงพอที่จะทาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้
ครบ ต า ม ก ระ บ วน ก ารส่ ง ผล ให้ ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้
หากสถานการณ์ ที่ครู สร้ างขึ ้นไม่ทาให้ น่าสงสัย
หรื อแปลกใจจะทาให้ นกั เรี ยนเบื่อหน่าย

1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบสื บ
เสาะหาความรู้ (5E)
เยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ (2549,น.94) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจ กรรม วัฏจักรการเรี ยนรู้ 5E หลังเรี ยนพบว่า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยและการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนปฏิบัติด้วยตนเอง มี การวางแผนนาเสนอ
สรุ ปผลโดยใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้
เห็นเป็ นพฤติกรรมต่อผู้เรี ยน เช่น ความสนใจใฝ่ ร้ ู ความคิดสร้ างสรรค์ ความอดทนมุ่งมั่น การมีใจ
กว้ างยอมรับความคิดเห็น นักเรี ยนกระตือรื อร้ นที่จะหาคาตอบสูงขึ ้น นอกจากนันการเรี
้
ยนการ
สอนโดยใช้ ชุดกิจกรรม วัฏจักรการเรี ยนรู้ 5E นักเรี ยนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นตามลาดับ
สมบัติ การจนารักพงค์ (2549,น.106) ร่ วมกับคณะได้ ศกึ ษาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แบบ 5E ที่เน้ นพัฒ นาทักษะการคิดขันสู
้ ง: กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม พบว่าครูเครื อข่ายที่ได้ รับการขยายผลพัฒนาสามารถเขียนแผนจัดการเรี ยนรู้ แบบ
5E ได้ ด้วยตัวเอง และมี ความเหมาะสมตามเนื ้อหาอีกทังนั
้ กเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจ กรรมการเรี ยนรู้
แบบ 5E มีทกั ษะการคิด ขันสู
้ งอยูใ่ นระดับดีทงภาพรวม
ั้
นอกจากนี ้การจัดการเรี ยนรู้ กบั กลุม่ สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนักเรี ยนมีความพึงพอใจมากเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก คือการ
ทางานและเรี ยนเป็ นกลุม่ มีโอกาสให้ ความรู้แก่เพื่อนและได้ ความรู้จากเพื่อนเช่นกัน
ธนพล กลิ่นเมือง (2550,น.87) ได้ วิจัยเรื่ องผลของการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
5E ในหน่วยการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยบู รณาการภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีตอ่ ความสามารถในการ
ทาโครงงาน และเจตคติต่อภูมิปัญญาท้ องถิ่นของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน 5E ในหน่วยการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยการบูรณา
การ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นได้ คะแนนเฉลี่ยร้ อ ยละความสามารถในการทาโครงงานสูงกว่าเกณฑ์ ที่
กาหนด คือ สูงกว่าร้ อยละ 70 และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอน 5E ในหน่วย
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้ องถิ่นได้ คะแนนเฉลีย่ เจตคติตอ่ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นอยูใ่ นระดับดี
รัชฎา ศีลมั่น (2552,น.134) การประยุกต์ใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชัน้ มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จั ย พบว่า นัก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ 5E มีการเปลีย่ นแปลงคะแนนสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ 5E ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบ 5E และหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ 5E แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เฉลีย่ ทัง้ 3 องค์ประกอบเพิ่มขึ ้นตลอดระยะของ
การวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ทงั ้ 4 ครัง้
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ณฐกรณ์ ด าชะอม (2553,น.98) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งผลของการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่ มี ต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นประวัติ ศ าสตร์ และการคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณตอนต้ น
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ รูป แบบการเรี ยนการสอน 5Eมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01
ศศิวิมล สนิทบุญ (2559,น.89) ได้ ศกึ ษาผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการใช้ คาถามเชิงวิเคราะห์ที่มีตอ่ มโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อ ง ฟิ สิกส์อะตอม ผลการวิจัยพบว่านักเรี ยนมี มโนทัศน์ ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ฟิ สิกส์อะตอม หลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E)
ร่วมกับการใช้ คาถามเชิงวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อ นเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมี พัฒ นาการอยู่ในระดับ กลางเฉลี่ย ร้ อยละ 40.37 อี ก ทัง้ นัก เรี ย นมี ก ารคิ ด วิ เคราะห์ ท าง
วิทยาศาสตร์ หลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการใช้ คาถาม
เชิงวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01และมีพฒ
ั นาการอยู่
ในระดับกลาง เฉลีย่ ร้ อยละ 49.09
เซปนีและไอเปก (Cepni, 2010,p.1-39 )ได้ ทาการศึกษาผลของมโนทัศน์ เรื่ องการ
จมการลอยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบ 5E ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ท านายสัง เกตอธิ บ าย(POE)
การเปลี่ย นกรอบมโนทัศ น์ (CCT) และการใช้ เนื อ้ หาสัน้ ๆ ในรู ป แบบการ์ ตูน เพื่ อ สอนเกี่ ยวกั บ
แนวคิด (CC) โดยมี เป้าหมายเพื่อ ศึกษาผลการสอนหลังจากใช้ วิ ธีการดังกล่าวแล้ ว ที่มีต่อ การ
เปลี่ยนมโนทัศน์เกี่ยวกับการจมการลอย โดยกลุม่ ทดลองได้ รับการเรี ยนรู้ แบบ 5E ร่ วมกับ หลาย
เทคนิคและกลุม่ ทดลองใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบ 5E ของกระทรวงศึกษาธิ การ พบว่ากลุม่ ทดลอง
มีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่ถูกต้ องหลังได้ รับการสอนด้ วยรู ปแบบดังกล่าวสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญ ที่ .05
แลดด์ (Ladd, 1970,p.395-400 )ได้ ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ จากการ
ตังค
้ าถามของครูเพื่อศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนัก เรี ย นโดยใช้ ค รู จ านวน 40 คน ท าการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ โดยถามค าถามใน
ระดับสูงและระดับต่า โดยทาการสอนนักเรี ยน 40 ห้ อง ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนจากครู ที่
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ใช้ คาถามระดับสูงมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ที่
เรี ยนโดยครูที่มีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ คาถามในระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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อิบบราฮิม (Ebrahim, 2004,p. 92 )ได้ ศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอนโดย
ใช้ วัฏ จัก รการเรี ย นรู้ แบบ 5Es ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาจานวน 111 คน จาก
4 ห้ องเรี ยน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 56 คน เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5Es และกลุม่ ควบคุม 55 คน
เรี ยนแบบปกติเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทางวิทยาศาสตร์ และ
จากแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน ผลการวิจัยพบว่ านักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้ วฏั จักรการเรี ยนรู้ 5Es มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สงู กว่า
นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โซเมอร์ (Somer, 2005,p. 30 )ได้ ใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนด้ วยวัฏจักรการเรี ยนรู้
ในการสอนวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา เรื่ อ งพื ช ชายฝั่ ง ของรั ฐ หลุย ส์ เซี ย น่ า ส าหรั บ นัก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาตอนต้ น กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเกรด 7 และเกรด 8 จานวน 115 คน ผลการวิจัย
พบว่าผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลังของนัก เรี ย นกลุ่ มที่ เรี ย นโดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้
แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสรุปได้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ ที่นกั เรี ยนพบ
เจอ ลงมื อทาด้ วยตนเอง แสวงหาความรู้ จากสิ่งต่างๆ โดยมีครู เป็ นผู้อานวยการสอน หรื อเป็ นผู้
ควบคุมชัน้ เรี ยน โดยนาเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อประสบการณ์ นนมาเป็
ั้
นหัวข้ อในการเรี ยนรู้ แทน
การสอน ซึง่ ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้น
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอน หมายถึ ง การน าเอาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ แนวความคิด กระบวนการ วิธีการ เทคนิคตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่ อ งมื อ ต่าง ๆ
มาใช้ ร่วมกันเพื่อแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในทางการศึกษาซึ่งครอบคลุมไปถึงด้ านการบริ หาร และการ
เรี ยนการสอนการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรี ยนการสอน(อิสราพร ชัยงาม .2560:ออนไลน์)
2.1 ความหมายของการเรียนด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology; IT) มาจากค าสองค า คื อ
เทคโนโลยี (Technology) และสารสนเทศ (Information) ซึ่งก่อ นที่ จ ะกล่าวถึ งความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ จ าเป็ น ต้ อ งอธิ บายถึ งคาที่มี ความหมายสัม พัน ธ์ กัน คื อ ค าว่า ข้ อ มูล
(Data) และสารสนเทศ (Information)ก่อน กล่าวคือ ข้ อ มูล หมายถึง เหตุการณ์ ข้อเท็จจริ งต่างๆ
ที่ มี อ ยู่ในชี วิต ประจ าวัน ในรู ป แบบต่า งๆ หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ งที่ เกิ ด ขึน้ เกี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิ บัติ ก าร
เช่น ตัวเลข ตัวอักษร ภาพ เสียงและภาพเคลือ่ นไหว เป็ นต้ นแต่ข้อมูลเหล่านี ้ยังไม่สามารถนาไปใช้
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ประโยชน์ได้ ทนั ทีสว่ นคาว่า สารสนเทศ หมายถึงผลลัพธ์ อนั เกิดจากการนาเอาข้ อมูลที่รวบรวมมา
ผ่านการประมวลผลวิเคราะห์ สรุ ป จนสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที(สุขมุ เฉลยทรัพย์ , 2548,
น.37)
ครรชิ ต มาลัย วงศ์ (2546,น.16) อธิ บ ายว่า เทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบด้ ว ย
เทคโนโลยี ส าคัญ 2 สาขา ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยีสื่อ สารโทรคมนาคม
กล่าวคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะช่วยทา งานด้ านการจัดเก็ บบันทึก และประมวลผลข้ อ มูลให้
รวดเร็ ว และถู ก ต้ องส่ ว นเทคโนโลยี สื่ อ สารโทรคมนาคมจะช่ ว ยส่ง ผลลัพ ธ์ ข องการใช้ งาน
คอมพิ วเตอร์ ไปยังผู้ใช้ ที่ อยู่ห่างไกลได้ อ ย่างรวดเร็ ว และสะดวกอย่างไรก็ ตาม ถ้ า เป็ น ก่อ นยุค
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศจะหมายถึง เทคโนโลยีการพิมพ์ กล้ องถ่ายรู ป เครื่ อ งพิมพ์ ดีด
โทรเลขและโทรศัพท์
อัญชลี ศรี สขุ (2546,น.7) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาทางานผสานกันเพื่อใช้ ในการจดเก็บบันทึก ประมวล
และรับ ส่งนาเสนอข้ อมูลและสารสนเทศไปยังผู้ใช้ ที่อ ยู่ห่างไกล โดยผ่านข่ายงานคอมพิวเตอร์
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ แลกเปลีย่ นข่าวสารระหว่างกันได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วและถูกต้ อง
กิดานันท์ มลิทอง (2548,น.11-12) ได้ ให้ ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ
“ไอที” เป็ นเทคโนโลยีที่รวมระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ากับระบบโทรคมนาคมการสื่ อสารความเร็ วสูง
เพื่อเชื่อมโยง ข้ อมูล โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะช่วยในการประมวลผลข้ อมูลจัดเก็บและบันทึก
และส่งข้ อมูลที่ประมวลได้ ไปยังผู้ใช้ ที่อ ยู่ห่างไกลได้ อ ย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยผ่านทางเทคโนโลยี
สือ่ สารโทรคมนาคม
มนต์ชัย เทียนทอง (2547,น. 3-11)ได้ ให้ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารว่ า หมายถึ ง การน าเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ ง ประกอบด้ วยเทคโนโลยี ท าง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยโทรคมนาคมที่ เชื่ อ ต่อ กั น ส าหรั บ ใช้ ใ นการส่ง แล ะรั บ ข้ อ มู ล และ
มัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู้ โดยผ่านกระบวนการประมวลหรื อจัดทาให้ อยูใ่ นรูปแบบที่มีความหมาย
และความสะดวกมาใช้ ประโยชน์ สาหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อให้ คนไทยสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สาโรช โศภีรักข์ (2557,น. 33) กล่าวว่า m-learning เป็ นส่วนหนึ่งของ e-Learning
ซึ่งเป็ นอี กทางเลือ กหนึ่งของสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ใช้ สนับสนุน การเรี ย นการสอนทางไกล
นับว่าเป็ นแนวทางใหม่ต่อการจัดการศึกษาเพื่อ ให้ สอดคล้ อ งตามเป้าหมายตามแนวทางใหม่นี ้
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ผู้เรี ยนจะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการศึกษาบทเรี ยนผ่านจอภาพของโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์
แบบพกพา ณ สถานที่ใดและในเวลาใดๆ ก็ได้
จากความหมายข้ างต้ นสรุปได้ ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
หมายถึง การนาเทคโนโลยีทงั ้ ด้ านสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อ สารมาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
จัด การเรี ย นการสอนและพัฒ นาการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นได้ อ ย่างเหมาะสมและเกิ ด ประโย ชน์
ทังครู
้ ผ้ สู อนและนักเรี ยนได้ ใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ประโยชน์ ของใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในปั จจุ บั น มี ก ารตอบสนองต่ อ การใช้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อันเนื่องจากประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึง่ ได้ มีนกั วิชาการได้ กล่าวไว้
ดังนี ้
สุช าดา กี ร ะนัน ทน์ (2541,น. 50-51) ได้ เสนอประโยชน์ ข องการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี ้
1. ช่ ว ยให้ มี ก ารตัด สิน ใจที่ ดี ขึน้ จากการมี ส ารสนเทศประกอบการตัด สิ น ใจและ
การพิจารณาเลือกภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ
2. ลดค่าใช้ จ่ายเนื่องจากการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้ ประหยัดเวลา การทางาน
หรื อลดค่าใช้ จ่ายในการทางานลง
3. เพิ่ มคุณ ภาพสิน ค้ าหรื อ บริ การ เช่น ท าให้ ลูก ค้ ามี ข้อ มูล เกี่ ยวกับ สิน ค้ ามากขึน้
สามารถติดต่อกับศูนย์บริ การหรื อรับบริ การได้ สะดวกขึ ้น พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนโดนมี
การค้ นคว้ า ผ่านระบบเครื อข่ายเพิ่ มโอกาสให้ นักเรี ย นสามารถสืบ ค้ นข้ อ มูล ได้ จ ากสถานที่ อื่ น
นอกจากสถานศึกษาเป็ นการฝึ กให้ ร้ ูจกั เรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น
4. เพิ่มรายได้ ของธุรกิจ เนื่องจากคุณภาพของสินค้ าหรื อบริ การที่ดี สามารถแข่งขัน
ได้ มากขึ ้น
5. สร้ างสินค้ าหรื อบริ การใหม่ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นอาจเป็ นที่ต้องการของหน่วยงานอื่น
หรื อทาให้ ขยายการดาเนินงาน
6. สร้ างความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขัน
7. สร้ างพันธมิตร
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
9. ช่วยในการรื อ้ ปรับระบบ ด้ วยเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือการปรับระบบ
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ชัยพจน์ รักงาม (2540,น.61) ได้ เสนอประโยชน์ของการนาเทคโนโลยี สารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ ดงั นี ้
1. มีความสะดวกรวดเร็ วในระหว่างการดาเนินงาน
2. ลดปริ มาณผู้ดาเนินงานและสามารถประหยัดพลังงานเชื ้อเพลิงได้ อีกทางหนึง่
3. ระบบการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีระเบียบมากขึ ้นกว่าเดิม
4. ลดข้ อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการดาเนินงานได้
5. สร้ างความโปร่งใสให้ กบั หน่วยงานหรื อองค์กรได้
6. ลดปริ มาณเอกสารในระหว่างการดาเนินงานได้ มาก
7. ลดขันตอนในระหว่
้
างการดาเนินการได้ มาก
8. ประหยัดเนื ้อที่จดั เก็บเอกสาร
ยื น ภู่ ว รวรรณ (2546,น. 24-25)กล่า วว่า ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว และประเทศที่ มี
เทคโนโลยีชนั ้ สูง กาลังเปลี่ยนฐานทางด้ านเศรษฐกิจ ของประเทศจากฐานทางด้ านอุตสาหกรรม
(industrial-based economy) ไปเป็ นฐานทางด้ านความรอบรู้ (knowledge-base economy)
ส่วนสาคัญของประเทศเหล่านัน้ คือ “การศึกษา” เป้าหมายที่สาคัญของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วอยู่ที่
การให้ การศึกษาประชากรเข้ าสูโ่ ลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้ นปั จจัยสาคัญของประเทศอยู่ที่ความ
รอบรู้ ของคนในชาติ การเรี ย นรู้ ของคนในชาติ กับ การสร้ างสังคมการเรี ย นรู้ เป็ น สิ่งที่ ผ้ ูบ ริ ห าร
ประเทศต้ องมี วิส ัยทัศน์ ทัง้ นีเ้ พราะการขยายตัวของขุม ความรู้ ให้ เป็ น แหล่งความรู้ โลก(world
knowledge) การเรี ยนรู้ ต้ องทาได้ ม าก รวดเร็ วใช้ เวลาน้ อ ย ต้ นทุนต่า และที่สาคัญ ความรู้ จะมี
บทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ และผูกพันกับการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้
จากข้ างต้ นสรุปได้ ว่า ประโยชน์ของใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
นันหมายถึ
้
ง การนาเทคโนโลยีทงด้
ั ้ านสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรี ยน
การสอนและพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนโดยมีการค้ นคว้ าผ่านระบบเครื อข่ายเพิ่มโอกาสให้
นักเรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ จากสถานที่อื่นเป็ นการฝึ กให้ ร้ ู จกั เรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้นรวมถึง
เป็ นการลดขันตอนต่
้
างๆ ประหยัดทรัพยากร มีความสะดวกรวดเร็ วและที่สาคัญ คือ เป็ นการเพิ่ม
บทบาทของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีมากยิ่งขึ ้น
2.3 อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการเรียนด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
1. คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook computer) คือ เป็ นคอมพิวเตอร์ ขนาดพกพา
ได้ มี ค วามสามารถเที ย บเท่ า หรื อ เหนื อ กว่า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทั่ว ไป (Desktop of Personal
Computer) ปั จจุบนั มีขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ โดยสะดวก
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2. คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพาขนาดฝ่ ามือ (Tablet PC) คือ เป็ นคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา
มีความสามารถเหมือนกัน PC บางชนิดไม่มีแป้นพิมพ์แต่ใช้ ซอฟต์แวร์ ประเภทรู้จาลายมือในการ
รับข้ อมูลยังมีราคาแพง
3. โทรศัพท์มือถือ (Smart Phones) เป็ นอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ความสามารถสูง
รวมความสามารถของ PDA และ Cellular phones เข้ าด้ วยกันใช้ ระบบปฏิบตั ิการ คือ Symbian
หรื อ Windows Mobile มี โ ปรแกรมประเภท Internet Browser ใช้ เป็ นอุ ป กรณ์ Multimedia
สาหรั บ การเรี ย นการสอนได้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพจากตัวอย่างอุ ปกรณ์ ข้างต้ น คุณ สมบัติ ของ
อุปกรณ์ ที่สาคัญคือ สามารถเชื่อมต่อเข้ ากับระบบเครื อข่ายโดยใช้ เทคโนโลยีไร้ สายแบบใดแบบ
หนึ่ง มี ความสามารถในการเข้ าถึงเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์ แต่ละประเภทมี ขนาด น ้าหนัก
ความสามารถ และราคาแตกต่างกันไป(พูลศรี เวศย์อุฬาร, 2550,น.67)
2.4 แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
1. LINE คือ แอปพลิเคชันให้ บริ การ Messaging รวมกับ Voice Over IP ทาให้ ผ้ ใู ช้
สามารถสร้ างกลุ่มแชท ส่งข้ อความ ภาพ คลิป วิดีโอ หรื อ จะพูดคุยโทรศัพ ท์ แบบเสียงก็ ได้ โดย
ข้ อมูลที่ถกู ส่งขึ ้นไปนันฟรี
้ ทงหมด
ั้
ตอนนี ้ LINE ใช้ ได้ ในระบบปฏิบตั ิการ iOS, Android, Windows
Phone, PC และ BlackBerry (ณัฐวุฒิ พึงเจริ ญพงศ์, 2558,น 63)
ฟี เจอร์ ของ LINE ประกอบด้ วย การส่งข้ อความ, การสนทนาด้ วยเสียง, การสนทนา
แบบกลุม่ , Official LINE และการส่งสติ๊กเกอร์
การเชื่อมต่อ LINE ของผู้ใช้ เข้ าหากัน มี 4 วิธี
1. เพิ่ ม รายชื่ อ จากในสมุด โทรศัพ ท์ ซึ่ง ตรงนี เ้ ป็ น ข้ อ ดี ข อง LINE ที่ ท าให้ ผ้ ูใช้ ง าน
สะดวก
2. การสแกน QR Code
3. Shake it เอาโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่ องที่อยู่ใกล้ กันมาเขย่าคล้ ายการจับมือให้ ร้ ู จัก
กัน
4. การค้ นหาจาก ID คล้ ายการใส่รหัสของ BlackBerry
การใช้ งาน LINE ซึง่ จะต้ องเชื่อมต่อผ่าน GPRS/EDGE, wifi หรื อ 3 จี หรื อ 4 จี และ
ต้ อ งลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพ ท์ ก่อ นการใช้ งาน ซึ่งไม่มีค่าใช้ จ่ายในการสนทนาหรื อ ส่ง
ข้ อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง วีดีโอคุณสมบัติของLINE มีดงั นี ้
1. รองรับหลายระบบปฏิบตั ิการ
2. ประสานข้ อมูลจากสมุดรายชื่อในโทรศัพท์
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3. ข้ อความที่ถกู จะส่ง จะถูกส่งในทันที
4. ส่งและแบ่งปั นรูปภาพ, วิดีโอ, เพลง และอื่น ๆ
5. ส่งพิกดั สถานที่ที่อยู่
6. ส่งอีโมจี, สติกเกอร์ และใบหน้ าระบุอารมณ์
7. สร้ างและร่วมกลุม่ เมื่อต้ องการพูดคุยหรื อแบ่งปั นสือ่
8. บอร์ ดในกลุม่ สามารถจุผ้ คู นได้ มากที่สดุ 200 คน
9. เพิ่มเพื่อนโดยใช้ คิวอาร์ โคด
10. เพิ่มเพื่อนโดยใช้ NFC ในการเขย่าโทรศัพท์ที่อยูใ่ กล้ ๆ กัน
11. ข้ อความเตือนแบบกล่อง สะดวกต่อการอ่านและตอบสนทนา
12. หน้ าเส้ นเวลา (Timeline) และหน้ าแรก (Home Page) ส าหรั บ ไอโอเอส
และ แอนดรอยด์
วิ น โดวส์ และ แม ค สาม ารถใช้ รุ่ น ของเดสก์ ทอป หรื อ สม าร์ ตแท็ บ เล็ ต
ผ่านเบราว์เซอร์
2. Kahoot! คือ เครื่ องมื อที่ใช้ กับระบบสารสนเทศที่ช่วยในการประเมินผู้เรี ยนผ่าน
Smart Phone โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ และ
การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 คือ การส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ย นมี ทักษะด้ านการใช้ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะการเรี ยนรู้ โดยข้ อ จากัดของโปรแกรม Kahoot! คือ ต้ องมี
สัญ ญาณ Internet การใช้ งาน ผู้เรี ยนเข้ าเว็บไซต์ Kahoot.it ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์ มือถื อ สมาร์ ท
โฟน (Smart Phone) , แท็บเล็ต หรื อ PC (ปกรณ์ สุปินานนท์, 2557)

ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน ที่ใช้ Kahoot! ในการจัดการเรี ยนรู้
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3. Instagram คือ แอปพลิเคชันถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ ทโฟนที่มาพร้ อมกับ
ลูกเล่นการแต่งเติมสีสนั ให้ กบั รูปภาพด้ วย Filters (ฟิ ลเตอร์ ) ต่าง ๆ ที่ให้ เราสามารถเลือกปรับภาพ
ได้ หลากหลายและสวยงาม แนวอาร์ ต ๆ ได้ ตามใจชอบทังในเรื
้ ่ องของ สี แสง เรี ยกได้ ว่าสามารถ
ปรับอารมณ์ ของรูปภาพได้ ตามต้ องการ และสามารถแชร์ รูปภาพสวย ๆ อวดเพื่อน ๆ ที่อยูใ่ นสังคม
ออ นไลน์ อื่ น ๆ เช่ น Twitter, Face book, Tumbler และ Foursquare เป็ นต้ น และในตั ว
Instagram เองก็ เ ป็ นสัง คมออนไลน์ ก ารแบ่ ง ปั นภาพถ่ า ย (Social Photo Sharing) เพราะ
Instagram มีระบบ Followers และ Following ให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความ
เคลื่อนไหวการใช้ งานของเพื่อน ๆ ที่ใช้ งานแอปพลิเคชันหากถูกใจ ชอบรู ปภาพไหน สามารถกด
Like รวมไปถึง Comment รูปภาพนันได้
้ (นุชนาฎ ฟ้าแสงสรรค์.2555:ออนไลน์)

ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างภาพการใช้ สอื่ Instagram ในการจัดการเรี ยนรู้
4. YouTube คือ เว็บไซต์ที่ให้ บริ การแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ ได้ ฟรี โดยนา
เทคโนโลยีของ Adobe Flash Playerมาใช้ ในการแสดงภาพวิดีโอ โดยผู้ใช้ สามารถเข้ าดูวีดีโอต่างๆ
พร้ อมทังเป็
้ นผู้อปั โหลดวีดีโอ ผ่าน YouTube ได้ ฟรี เมื่อสมัครสมาชิกแล้ วผู้ ใช้ จะสามารถใส่ภาพ
วิดีโอเข้ าไป แบ่งปั นภาพวิดีโอให้ คนอื่นดูด้วย แต่หากไม่ได้ สมัครสมาชิกก็สามารถเข้ าไปเปิ ดดูภาพ
วิดีโอที่ผ้ ใู ช้ คนอื่น ๆ ใส่ไว้ ใน YouTube ได้ แต่ไม่สามารถเป็ นผู้อปั โหลดวีดีโอได้
วิดีโอที่สามารถอัพโหลดลง YouTube ได้ ต้ อ งมี ความยาวไม่เกิ น 15 นาที ยกเว้ น
วิดีโอจากพาร์ ทเนอร์ ของ YouTube ที่ได้ รับอนุญาตจาก YouTube ขนาดของไฟล์ไม่เกิ น 2 GB
YouTube สามารถรับ file วิดีโอที่อัพโหลดเข้ ามาในนามสกุลต่าง ๆ ได้ แก่ .AVI , .MOV, .MP4,
.FLV, .DivX รวมทังรู้ ปแบบ MPEG , VOB และ .WMV นอกจากนี ้ยังรองรับไฟล์สกุล 3GP ที่อัพ
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โหลดเข้ า มาทางโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อี ก ด้ ว ย ในการรั บ ชมวี ดี โอต่ า งๆผ่า น YouTube นัน้ ผู้ใช้ งาน
สามารถเลือ กชมวิ ดี โอในโหมดคุ ณ ภาพต่า งๆ กัน ได้ แ ก่ standard quality (SQ), high quality
(HQ) หรื อ high definition (HD) ตามความชอบและตามความเหมาะสม ของความเร็ วในการ
ดาวน์โหลด โดยการรับชมวิดีโอจากเว็บไซต์ เดิมผู้ชมต้ องติดตัง้ Adobe Flash Player ลงในเว็บ
เบราเซอร์ จึงจะสามารถดูได้ แต่ในปั จจุบนั YouTube ได้ เปิ ดให้ บริ การเว็บ เวอร์ ชนั่ ใหม่ ให้ สามารถ
ชมวิดีโอได้ ผา่ นเว็บเบราเซอร์ ใดๆ ที่รองรับมาตรฐาน HTML5 ซึ่งทาให้ ผ้ ใู ช้ งานไม่จาเป็ นต้ องติดตัง้
Flash Player อีกต่อไป (นภดล ยิ่งยงสกุล.2554: ออนไลน์)

ภาพประกอบ 4 ภาพประกอบการพัฒนาสือ่ YouTube ในการจัดการเรี ยนรู้
5. Google Apps คือ ชุดโปรแกรมการประมวลผลแบบ คลาวด์ (Cloud Computing)
สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการทางานร่วมกัน และเป็ นซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ Google
ให้ บริ การโดยผู้ใช้ ต้องสมัครเป็ นสมาชิก ซึง่ ประกอบด้ วย
5.1 Google Form เป็ นส่วนหนึ่งในบริ การของกลุม่ Google Docs ที่ช่วยให้ เราสร้ าง
แบบสอบถามออนไลน์ หรื อใช้ สาหรับรวบรวมข้ อ มูลได้ อ ย่างรวดเร็ ว โดยที่ไม่ต้อ งเสียค่าใช้ จ่าย
ในการใช้ งาน Google Form ผู้ใช้ สามารถน าไปปรั บ ประยุกต์ ใช้ งานได้ หลายรู ป แบบอาทิ เช่ น
การทาแบบฟอร์ มสารวจความคิดเห็นการทาแบบฟอร์ มสารวจความพึงพอใจ การทาแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียน และการลงคะแนนเพื่อโหวต เป็ นต้ น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.2559:
ออนไลน์)
5.2 Google Documents หรื อ Google Docs คื อ โปรแกรมออนไลน์ ส าหรั บ การ
สร้ างข้ อความเอกสารหรื อรูปแบบไฟล์เอกสาร พิมพ์งานทางออนไลน์ ให้ เราสามารถจัดการเอกสาร
ได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆทัง้ สิ ้น โดยใช้ บัญชี Google บัญชี เดียวก็สามารถใช้ งานบริ การGoogle
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Docsได้ โดยปั จ จุ บัน Google Docs มี โปรแกรมย่อ ยอยู่ 4ตัว คื อ Docs ,Slide ,Sheet , Forms
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2560: ออนไลน์)
5.3 Google Drive คือ บริ การการจัดเก็ บ ไฟล์และการซิงค์ ของ Google จะช่วยให้
ผู้ใช้ สามารถอัปโหลดไฟล์ประเภทใดก็ได้ ลงในระบบคลาวด์ แชร์ ไฟล์กับคนอื่นๆ และเข้ าถึงไฟล์นนั ้
จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟนเครื่ องใดก็ได้ ผู้ใช้ สามารถซิงค์ไฟล์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์ และระบบคลาวด์ได้ งา่ ยๆ
6. QR code ( Quick Response) คื อ รหัส ชนิ ด หนึ่ง ซึ่ง สามารถเก็ บ ข้ อ มู ล สิน ค้ า
เช่นชื่อ ราคาสินค้ า เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อเว็บไซต์ เป็ นการพัฒนามาจาก บาร์ โค้ ด โดยบริ ษัท
เดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อของโตโยต้ า ประเทศญี่ ปนุ่ คิดค้ นขึ ้นในปี ค.ศ. 1994 และได้ จ ด
ทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ "QR Code" แล้ วทังในญี
้ ่ ปนุ่ และทัว่ โลก ผู้คิดค้ นที่พฒ
ั นาคิวอาร์ โค้ ดมุ่งเน้ นให้
สามารถถูกอ่านได้ อย่างรวดเร็ ว โดยการอ่านคิวอาร์ โค้ ด นิยมใช้ กับโทรศัพท์มือ ถือ รุ่ นที่มีกล้ อ ง
ถ่ายภาพ และสามารถติดตัง้ แอปพลิเคชัน ในการอ่าน QR code เพิ่ ม เติม ในโทรศัพ ท์ มือ ถื อ ได้
(ดวงกมล นาคะวัจนะ.2554:36 )
7. Airdrop Bluetooth คือ เทคโนโลยีไร้ สายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ชุดเข้ าด้ วยกัน
ในระยะทางสันๆ
้ ไม่เกิน 10 เมตร ด้ วยความเร็ วสูงสุด 1 Mbps เช่น การต่อเชื่อมโทรศัพท์มือถือเข้ า
กับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาของระบบ Bluetoothก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลที่
ยังไม่ดี พอ และมี ข้อจ ากัด ทางด้ านระยะทางในการติดต่อ สื่อ สาร (ขจร เจี ยรนัยพานิช ย์ . 2556:
ออนไลน์)
8. Plickers คือ เครื่ อ งมื อ ในการวัดการตอบสนองของนักเรี ยนผ่านเทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน Plickers มีขนตอนการท
ั้
างานคล้ ายคลึงกับ QR Code คือ เป็ นการรับข้ อมูลมีโดย
ผู้เรี ยนมีตวั รหัสภาพมาเป็ นตัวกาหนดของข้ อมูล จากนันต้
้ องผ่านกระบวนการสแกนเพื่อรับภาพมา
ประมวลผลจึงจะสามารถแปลค่าความหมายของรหัสภาพออกมาได้ โดยรหัสภาพแต่ละภาพ
จะถูกสร้ างลักษณะหรื อ code แตกต่างกัน เพื่อแยกรหัสให้ เป็ นของนักเรี ยนแต่ละบุคคลซึง่ จะทาให้
การประเมินผลสามารถแสดงข้ อมูลคาตอบตามที่นักเรี ยนแต่ละคนเลือก รหัสภาพของ Plickers
ประกอบด้ วย ตัวอักษร A B C D ในแต่ละด้ าน และตัวเลขที่เป็ นรหัสของนักเรี ยน โดยครู จะต้ อ ง
สร้ างคาถามและรหัสภาพให้ นกั เรี ยนแต่ละคน ผ่านทางเว็บไซต์ Plickers จากนันน
้ ารหัสภาพที่ได้
พิมพ์ออกมาในกระดาษ และแจกให้ นกั เรี ยนแต่ละคนตามรหัสที่ได้ บนั ทึกข้ อมูลไว้ ให้ นกั เรี ยนเลือก
คาตอบที่อยู่ด้านบนของบัตร และเริ่ มสแกนจับคาตอบในคาถามแต่ละข้ อ Plickers จะประเมินผล
คาตอบของนักเรี ยนว่ามี นกั เรี ยนคนใดตอบข้ อใดและใครถูกต้ อ งบ้ างซึ่งผลการประเมิ นจะแสดง
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ออกมาในรูปแบบกราฟแท่ง ทาให้ งา่ ยต่อการวัดการตอบสนองของนักเรี ยนและสร้ างบรรยากาศ
ทางการเรี ยนรู้ที่สนุกสนานและน่าสนใจให้ เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยนอีกด้ วย โดยที่ผ้ เู รี ยนไม่จาเป็ นต้ องใช้
อินเทอร์ เน็ต (ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร:ออนไลน์)
9. Mentimeter คือ แอปพลิเคชัน ตัวหนึ่งที่สามารถนามาช่วยในการจัดการเรี ย น
การสอน โดยมีความสามารถหลายด้ านไม่วา่ จะเป็ นการทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อใช้ ทาแบบ
สารวจความเห็นของนักเรี ยนในขณะสอนหรื อ ใช้ สร้ างชุดคาถามแบบต่าง ๆ เช่น คาถามหลาย
ตัวเลือก คาถามปลายเปิ ด(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560,p. 22)
จากแอปพลิเคชัน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ จัด การเรี ย นการสอน
ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถแสดงตารางสรุ ปให้ เห็นถึงคุณประโยชน์ของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่นามาใช้
ในการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยน
การสอนของนักเรี ยน ได้ ดงั ตาราง 2
ตาราง 2 แสดงการสรุ ปแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน

แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้ อง
1. LINE
2. Kahoot!

3. Instagram
4. Youtube
5. Google Apps

6. QR code( Quick
Response)

ประโยชน์
ช่ ว ยในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งผู้ ส อนและผู้ เรี ย นในการให้
คาปรึกษาและสามารถส่งข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว
เป็ นแบบทดสอบออนไลน์ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายและมี ค วามใฝ่ เรี ย นรู้ มากยิ่ งขึน้ อี ก ทัง้ ยังสามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนได้
ช่วยในการนาเสนอข้ อมูลในสังคมออนไลน์เป็ นการขยายความรู้
ให้ กว้ างไกลยิ่งขึ ้น
ช่วยในการนาเสนอข้ อมูลในสังคมออนไลน์เป็ นการขยายความรู้
ให้ กว้ างไกลหรื อสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมสูค่ วามรู้ใหม่ได้
ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ สารวจความคิ ดเห็ น หรื อ ส ารวจความพึงพอใจ
ต่างๆ ที่ใช้ ในการทาวิจยั อีกทังยั
้ งสามารถลงคะแนนเพื่อโหวตได้
อีกด้ วย
และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดทารายงานที่ใช้ ในการนาเสนอ
เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบบาร์ โค้ ด ที่ทา
ให้ สะดวกและรวดเร็ วในการใช้ งาน
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7. AirDrop Bluetooth
8. Plickers

9. Mentimeter

เป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยในการส่งข้ อมูลถึงกันในระยะทางสันๆโดยไม่
้
ผ่านสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
เครื่ องมือในการวัดการตอบสนองของนักเรี ยนผ่านเทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน Plickers มี ขัน้ ตอนการท างานคล้ ายคลึงกับ QR
Code โดยที่ผ้ เู รี ยนไม่ต้องใช้ อินเทอร์ เน็ต
เครื่ องมือ ในการทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อใช้ ทาแบบสารวจ
ความเห็นของนักเรี ยน

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
ปั ท มา สุขศรี (2544,น 119-120)ได้ ท าการวิจัยเรื่ อ งความเห็ น ความต้ อ งการและ
ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการศึกษาของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาในโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ผลการวิ จัย พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามเห็ น ว่าอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ การศึก ษา
ให้ อิ ส ระในการรั บ รู้ ข้ อมูล ตามความสนใจส่วนตัว ช่ว ยค้ น คว้ าข้ อ มู ลใหม่ ๆ ได้ ง่าย ส่ว นใหญ่
ต้ องการศึกษาหาความรู้ ผ่านอินเทอร์ เน็ต เพื่อ การศึกษาด้ วยตนเอง ต้ องการให้ เพิ่มเวลาในการ
เข้ าใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรี ยนและต้ องการให้ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ตเพื่อ
การศึกษา
มัณ ฑนา คงเอี ยด (2551,น.144-145)การศึกษาสภาพความต้ อ งการใช้ งานและ
รู ป แบบการเรี ย นผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื่อ นที่ (m-learning) สาหรั บนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิล ปากร มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึกษาสภาพและความต้ อ งการใช้ งานการใช้ งานการเรี ย นผ่า น
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามี ผ้ ทู ี่เห็นด้ วย
และไม่เห็นด้ วย จ านวน 181 คน ส่วนผู้ไม่เห็นด้ วย 40 คน โดยผู้ที่เห็นด้ วยให้ เหตุผลประกอบว่า
เป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ กับนักศึกษา เพิ่มความรวดเร็ วในการรับรู้ ขา่ วสาร ทบทวนบทเรี ยนได้ ทุก
สถานที่ ทุกเวลาช่วยแก้ ปัญหาในกรณีที่นกั ศึกษาไม่สามารถเข้ าเรี ยนได้ และ เป็ นการใช้ โทรศัพท์
เคลือ่ นให้ เกิดประโยชน์
ธงชัย แก้ วกิ ริยา (2552,น.112) เสนอแนวคิดในการพัฒ นาจากระบบ E-learning
เป็ น m-learning ที่ สามารถใช้ อุป กรณ์ ป ระเภท Mobile สาหรั บ การเรี ยนการสอนเพื่ อ สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลในการเรี ยนโดยนาเสนอ Framework ต้ นแบบ แล้ วการทดลองเพื่อหาความพึงพอใจ
ในการใช้ งานระหว่างระบบการเรี ยนในห้ อ งเรี ยนทัว่ ไปเปรี ยบเทียบกับระบบ m-learning โดยผล
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การทดลอง พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนจากการทาแบบทดสอบระหว่างการเรี ยนปกติในห้ องกับ
การเรี ย นผ่านระบบm-learning พบว่า คะแนนผลการทดสอบการเรี ย นด้ วยระบบ m-learning
สูงกว่าการเรี ยนในห้ องปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 16.155, p < .05) แสดงว่า
ความรู้ของผู้เรี ยนเกี่ยวกับเทคโนโลยีมลั ติมีเดียที่ได้ รับจากการเรี ยนด้ วยระบบ m-learning สูงกว่า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีมลั ติมีเดียโดยใช้ การเรี ยนปกติในห้ องเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
พัช รี ดอกพุ ฒ (2556,น. 85-86) ผลจากการศึ ก ษาพบว่า โทรศัพ ท์ มี ข นาดเล็ ก
น ้าหนักเบา สะดวกในการใช้ และพกพา รวมทังความก้
้
าวหน้ าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงทา
ให้ มีการพัฒนาโทรศัพท์ให้ มีความสามารถพิเศษ รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ เป็ นไปตาม
ความสามารถตามมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ ในการทางานและจัดเก็บ จึงทาให้ โทรศัพท์สามารถ
นามาใช้ ในการอ่านบันทึก หรื อการเข้ าถึงข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ต ปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้ โทรศัพท์
เพื่ อ การศึกษาในลัก ษณะของการเรี ยนรู้ ทางไกลผ่านโทรศัพ ท์ เป็ นการเรี ย นที่ ยื ดหยุ่ น ผู้เรี ย น
สามารถเข้ าถึงเนื ้อหาข้ อมูลได้ ตามต้ อ งการ ในทุกที่ทุกเวลา และเรี ยนได้ ตามความต้ องการของ
ตนเอง บทความนี ้ จึ ง น าเสนอเกี่ ย วกั บ (1) ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ โทรศัพ ท์ ( 2) โทรศัพ ท์ เพื่ อ
การศึกษา ตัง้ แต่ความหมายของโทรศัพท์ เพื่ อการศึกษา ประโยชน์ ของโทรศัพท์ เพื่อ การศึกษา
และการจัด สภาพแวดล้ อมของโทรศัพ ท์ เพื่ อ การศึกษา (3) ปั จ จัยที่มี ผลต่อ การการบู รณาการ
เทคโนโลยีในชัน้ เรี ยน(4) อุปสรรคในการนาเทคโนโลยีมาบูรณาการในชันเรี
้ ยนและ (5) งานวิจัย
เกี่ยวกับโทรศัพท์เพื่อการศึกษา
กนกวรรณ กันชนะ (2555,น. 119-120)ผลจากการศึกษาพบว่า ประเด็นของลักษณะ
ของอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามใช้ พบว่า ครู และนักเรี ยนส่วนใหญ่ ใช้ โทรศัพท์
หน้ าจอสี โดยครู ใช้ ร้อยละ 68.90 และนักเรี ยน 61.93 ในประเด็นเกี่ ยวกับการรองรับการใช้ งาน
ภาษาอังกฤษของอุ ปกรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ที่ ใช้ พบว่า ร้ อยละ 100 ของผู้ต อบแบบสอบถามใช้
สามารถรองรับ การใช้ งานภาษาอังกฤษในประเด็ นของความต้ อ งการ การใช้ งาน m-learning
ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครู ร้ อยละ 81.50 และนักเรี ยน ร้ อยละ 88.58 ต้ องการใช้
m-learning ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาอังกฤษที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามเห็น
ว่าสามารถเรี ยนผ่าน m-learning ได้ ดีที่สดุ คือ ทักษะการอ่าน (Writing Skill)
Hashim (2007,Online)ได้ ศกึ ษาการใช้ เทคโนโลยีโทรศัพท์สาหรับการเขียนโปรแกรม
โดยใช้ ภาษาจาวา(JavaScript) การออกแบบและทดลองเครื่ องมือออกแบบโปรแกรมด้ วย Viscos
Mobile ซึ่งเป็ นการออกแบบและทดลองใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่เรี ยกว่า MobProg ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
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สามารถเรี ย นการเขี ย นโปรแกรมจาวาและแสดงผล (Execute) ผ่ า นโทรศั พ ท์ อั จ ฉริ ย ะ
ผลการศึกษาพบว่า (1) การนาองค์ประกอบของ m-learning มาใช้ ในโปรแกรม Viscos จะช่วยให้
เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน รวมทัง้ มีความยืดหยุ่นในการเรี ยน (2) เครื่ องมือ ที่มีในโปรแกรม Viscos
จะช่ว ยเพิ่ ม ความสนใจของผู้เรี ย น ซึ่งถื อ ว่า โปรแกรม Viscosมี ขนาดเล็ก (น้ อ ยกว่า 0.5 Mb)
สามารถดาวน์โหลดได้ งา่ ยและรวดเร็ วเมื่อเทียบกับโปรแกรมประยุกต์(Application) อื่น ๆ
จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งสรุ ป ได้ ว่า การเรี ย นด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนนันมี
้ ความจาเป็ นต่อครูผ้ สู อนและตัวนักเรี ยนเพราะการเรี ยน
การสอนในยุคปั จ จุ บัน นัน้ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น อย่างยิ่ ง ส่งผลให้ เกิ ด
ประโยชน์ และสร้ างความสนใจทางการเรี ยนของนักเรี ยน เพิ่ มความรวดเร็ วในการรั บรู้ ข่าวสาร
ทบทวนบทเรี ยนได้ ทุกสถานที่ ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาข้ อมูลได้ ตามต้ องการ ในทุกที่ทุกเวลา
และมีอิสระเรี ยนได้ ตามความต้ องการของตนเอง เป็ นการใช้ โทรศัพท์มือถือให้ เกิดประโยชน์ อีกทัง้
ยังเป็ นการเรี ยนการสอนวิธีการใหม่ๆ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีขึ ้นและมี ความพึง
พอใจในการเรี ยนอยูใ่ นระดับที่ดี
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
3.1 ความหมายของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
ความหมายและแนวคิด ที่ เกี่ ย วกับเรื่ อ งความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น นันมี
้ นัก การศึกษาและ
นักวิชาการ มีการใช้ คาศัพท์ที่แตกต่างกัน เช่น ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนรู้ และความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน ซึง่ มีการ
ให้ ความหมายดังต่อไปนี ้
ป.อ.ปยุ ตฺ โต (2549,น. 267)กล่ า วว่ า ความใฝ่ รู้ หมายถึ ง การแสวงหาความรู้
ความจริ งของบุคคลในเรื่ องราวหรื อสิง่ ต่าง ๆ ที่สนใจหรื อสิ่งที่ควรรู้ด้วยความเพียรพยายามอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ ทาให้ มีความคิดกว้ างไกลและคิดสร้ างสรรค์ สามารถจาแนก เปรี ยบเทียบและ
วิเคราะห์ เรื่ องที่สนใจตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ ตนเองสังคมและ
ประเทศชาติ
ส านัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ (2553,น. 25)ให้ ค วามหมายว่ า
ความใฝ่ ร้ ูหมายถึงลักษณะของจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงถึงความกระตือรื อร้ นความอยากรู้อยาก
เห็นความเพียรพยายามและความขยันหมั่นเพียรของบุคคลอันเกี่ ยวกับการเรี ยนและการทางาน
เพื่อทาให้ ตนเองมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้นมีความคิดริ เริ่ มและกล้ าตัดสินใจอันจะก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
พิ ทั ก ษ์ วงแหวน (2546,น.11) ได้ อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมใฝ่ เรี ย น หมายถึ ง
การที่นกั เรี ยนมีการกระทาหรื ออาการแสดงออกตอบสนองสิ่งเร้ า โดยมีลกั ษณะเป็ นผู้ที่มีนิสยั รัก
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การอ่ าน มี ความกระตือ รื อ ร้ นและสนใจเรี ย นรู้ จากแหล่งต่างๆ มี ทัก ษะในการแสวงหาความรู้
สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองและพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2548,น. 22) ได้ ให้ ความหมายว่ า ใฝ่ เรี ย นรู้ หมายถึ ง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้
ทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยนผู้ที่ใฝ่ เรี ยนรู้ หมายถึง ผู้ที่มีลกั ษณะซึ่งแสดงออกถึงความตังใจ
้
เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ทงภายใน
ั้
และภายนอกโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ด้ วยการเลือกใช้ สอื่ อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์
สรุปเป็ นองค์ความรู้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่และนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
นิภา วงษ์ สุรภินันท์ (2548,น.2-3) กล่าวว่า ความใฝ่ รู้ หมายถึง คุณ ลักษณะทาง
จิตใจที่แสดงถึง ความปรารถนา ความอยากรู้ อยากเห็น กระตือรื อร้ น ความสนใจ ความพอใจที่จะ
แสวงหา ความรู้ ด้วยตนเองทังความรู
้
้ ด้านการเรี ยน และสภาพแวดล้ อมรอบตัว มี ความรู้ เท่าทัน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเองและการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
วั ฒ น า พ า ผล (2551,น . 5) ได้ ให้ ค ว าม ห ม าย ขอ งค วาม ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น ว่ า
เป็ นคุณลักษณะทางด้ านจิตใจของผู้เรี ยนที่แสดงถึงคุณลักษณะดังนี ้
1. การเห็นคุณค่าของสิง่ ต่างๆ (Esteem) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญของ
การแสวงหาความรู้ เห็นประโยชน์ ของการเรี ยน และกิจ กรรมที่สนับสนุนการเรี ยนทังในโรงเรี
้
ยน
และในชุมชน ให้ ความสาคัญและเห็นประโยชน์ของสิง่ แวดล้ อมรวมทังการน
้
าข้ อคิด ประสบการณ์
ที่ดีของผู้อื่นที่อยู่รอบตัวมาปรับใช้ ในการเรี ยน การแสวงหาความรู้และการดารงชีวิตประจาวันของ
ตน
2. ความอยากรู้ อยากเห็น (Curiosity) หมายถึง การที่ผ้ ูเรี ยนแสดงให้ เห็นถึงความ
ปรารถนาความสนใจที่จะรู้ เรื่ องต่างๆ ทังเรื
้ ่ องงานและเรื่ องรอบตัว ตลอดจนแสดงให้ เห็นถึงความ
ตื่นตัวว่องไว กระฉับกระเฉงรวดเร็ วและรี บเร่งในการค้ นหาความรู้ตา่ งๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. ความตัง้ ใจ (Attention) หมายถึง การที่ผ้ ูเรี ยนแสดงให้ เห็นถึงความเอาใจใส่ไม่
วอกแวก มีจิตใจจดจ่อต่อการเรี ยนและงานต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
4. การกล้ าคิดริ เริ่ ม (Creation) หมายถึง การที่นกั เรี ยนนาแนวคิดหรื อวิธีการใหม่ๆ
ที่ไม่ ซา้ ใครมาปรั บใช้ ทงั ้ ในเรื่ องการเรี ย น การทางานและเรื่ อ งราวต่างๆ รอบตัว ตลอดจนกล้ า
นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่มีสมั พันธภาพกับผู้อื่น
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5. ความเพียรพยายาม (Effort) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนมีความมุ่งมั่น ขยันขันแข็งใน
การศึกษาหาความรู้ หรื อทากิ จกรรมที่ได้ รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้ อ ต่อความยากลาบากเพื่อ ให้
การศึกษาหาความรู้และงานที่ได้ รับมอบหมายนันประสบความส
้
าเร็ จอย่างเต็มความสามารถ
6. การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง (Self-Searching) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนมีอิสระใน
การด าเนิ น การเรี ยนรู้ ของตนเองโดยมี ก ารวางแผนการเรี ย นรู้ เลือ กแหล่ง ข้ อ มูล ในการเรี ย นรู้
แสวงหาความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่เลือกทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยนด้ วยตนเอง
7. การใช้ เหตุผล (Reasoning) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนใช้ ข้อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งที่มีอ ยู่
รวมทัง้ รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อ ประกอบหรื อ สนับสนุนการตัดสินใจที่จ ะกระทาสิ่งต่างๆ
ทังเรื
้ ่ องเรี ยนและเรื่ องรอบตัวอย่างสมเหตุสมผล
วาสนา กิ่มเทิ ้ง (2553,น.76) กล่าวว่า ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน หมายถึงคุณลักษณะของ
ผู้เรี ยนที่แสดงถึงการเห็นคุณค่าของสิง่ ต่างๆ ความอยากรู้ อยากเห็น ความตังใจ
้ การกล้ าคิดริ เริ่ ม
ความเพียรพยายาม การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และการมีเหตุผล
จากความหมายข้ า งต้ น พบว่า ทัง้ 3 ค าคื อ “ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นรู้ และความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน” ที่นกั การศึกษาและนักวิชาการนันมี
้ ความหมายคล้ ายคลึงกันฉะนันจึ
้ งขอใช้ คาว่า “ความ
ใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน” หมายถึง ลักษณะของจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความกระตือ รื อร้ น
ความอยากรู้ อยากเห็น ความเพียรพยายาม และการใช้ วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการแสวงหา
ความรู้ การเรี ยน การทากิจกรรม การทางานที่ได้ รับมอบหมาย หรื อสิง่ ที่สนใจอย่างสม่าเสมอเพื่อ
ท าให้ ต นเองมี ค วามรู้ ความสามารถเพิ่ ม ขึ ้นหรื อ พัฒ นาขึน้ ท าให้ มี ค วามคิ ด กว้ างไกลคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ กล้ าตัดสินใจ สามารถจาแนก เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์สงิ่ ที่สนใจ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
3.2 ความสาคัญของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
เสาวนี ย์ กานต์ เดชารัก ษ์ (2542,น. 31-35) กล่าวถึง ความสาคัญ ของความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนอันเกิดจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้เรี ยนจะเกิดการพัฒนา ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เนื่องจากการคิดวิเคราะห์ของบุคคลเกี่ยวกับการตระหนักในข้ อมูล และการจัดกระทา
ต่อข้ อมูลโดยใช้ ความคิดและเหตุผลในเชิงอุปนัยและนิรนัยได้ อย่างถูกต้ อง
อารี พันธ์ ม ณี (2545,น. 15) กล่าวว่าคุณ ลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น เป็ นคุณ ลักษณะที่
สาคัญต่อผู้เรี ยนที่ควรส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ รักการเรี ยนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ และตื่นตัวกับสิ่งแปลก
ใหม่รอบตัว อยากรู้ อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ มีวิจารณญาณ เลือ กตัดสินใจ คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ ต่างๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้ จัก
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ซัก ถาม ค้ น หาค าตอบ กระตื อ รื อ ร้ นต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ ด้ ว ยการติ ด ตามข่า วสาร
อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรี ยนรู้ในรู ปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีทศั นคติที่ดีตอ่ การศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อทาให้ ชีวิตของผู้เรี ยนมีความหมายมีชีวิตชีวาตลอดจนสาเร็ จการศึกษา รับผิดชอบการงาน
รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให้ ทนั ยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลกและทันต่อ
ความเปลีย่ นแปลงเพื่อให้ สามารถอยูใ่ นสังคมการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีความสุข
น้ อยทิพย์ ลิ ้มยิ่งเจริ ญ (2547,น. 4)กล่าวเกี่ยวกับความสาคัญของความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
และความรับผิดชอบต่อกลุ่มของนักเรี ยนว่า นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ทักษะการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองและ
สามารถศึกษาค้ นคว้ าหาคาตอบได้ ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความสามัคคี รักความ
สะอาด พูดจาสุภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
นิภา วงษ์ สรุ ภินนั ท์ (2548,น. 2-3) กล่าวว่าคุณลักษณะใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนเป็ นคุณลักษณะ
ที่สาคัญและควรส่งเสริ มให้ เกิดขึน้ ในตัวผู้เรี ยน เนื่อ งจากสังคมปั จจุบันเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
เพื่อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อในการแสวงหาความรู้ การปรั บตัวให้ เข้ าสภาพแวดล้ อ มและเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลง รวมทังใช้
้ ในการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต ทังนี
้ ้หากมีเครื่ องมื อ ที่ใช้ สาหรับวัด
คุณ ลัก ษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นที่มี คุณ ภาพจะท าให้ ท ราบถึงคุณ ลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนที่มี อ ยู่ในตัวของ
ผู้เรี ยนแต่ละคน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ ไข ปรับปรุ ง ส่งเสริ มและพัฒ นา คุณลักษณะใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนในตัวผู้เรี ยนให้ มีมากยิ่งขึ ้น
วัฒ นา พาผล (2551,น. 18) กล่า วถึ ง ความส าคัญ ของความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นว่ า
เมื่ อ บุคคลมี ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนแล้ วจะ ท าให้ บุคคลนัน้ เกิ ดทักษะการเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง สามารถ
ศึกษาค้ นคว้ าหาคาตอบได้ ด้วยตนเอง มี ความสามารถในการสืบสอบคุณค่า มีความรับผิดชอบ
มีความสามัคคี มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ ้น เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสร้ างสรรค์ เกิดการพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถทางด้ านวิชาการ และวิชาชีพจนเกิดความรู้
ใหม่ๆ ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
ดังนันความใฝ่
้
ร้ ู ใฝ่ เรี ยนเป็ นสิ่งที่บุคคล เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ขวนขวายหาคาตอบผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้ อมูลที่ศกึ ษาจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะส่งผลให้
บุคคลนันสามารถพั
้
ฒนาตนเองให้ เป็ นคนที่ร้ ูเท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม
3.3 คุณลักษณะของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
มี นักวิชาการและผู้เชี่ ยวชาญได้ ให้ ทัศนะเกี่ ยวกับคุณ ลักษณะของผู้ที่มี ความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนไว้ หลายแนวคิด ดังนี ้
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กระทรวงศึกษาธิ การ (2548,น. 22)ได้ กาหนดคุณลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
ว่าเป็ นผู้ที่มีความกระตือรื อร้ น ตังใจมุ
้ ่งมั่นในการเรี ยน ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์โดยการแสวงหา
ความรู้สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอกโรงเรี
ั้
ยนจดบันทึกสรุ ปความรู้และ
ประสบการณ์ ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาผลจากการศึกษาค้ นคว้ าให้ แก่
ผู้อื่น
สานักงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่งชาติ (2537,น. 25)ได้ ให้ ความหมายของ
ลักษณะของผู้ที่มีความสนใจใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนควรมีลกั ษณะดังนี ้คือ
1. มีความชอบชื่นชมและเห็นคุณค่าของสิง่ ต่างๆ
2. มีความใฝ่ ฝันและจินตนาการ
3. มีการแสวงหาแนวทางใหม่
4. มีความกระตือรื อร้ น มีความอยากรู้อยากเห็น
5. มีความตังใจเอาใจใส่
้
ทาให้ ดีกว่าเดิมอยูเ่ สมอ
6. มีความกล้ า การริ เริ่ มและการตัดสินใจ
7. มี ค วามเพี ย รพยายาม มุ่ งมั่น บากบั่น มี ค วามสงบ มี สมาธิ ในการท าสิ่ง ต่างๆ
ไม่ยอ่ ท้ อ
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2542:8) ได้ ให้ ค วามหมายว่า ถึ ง
ลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนดังนี ้ คือ
1. มีนิสยั รักการอ่าน
2. มีความกระตือรื อร้ น
3. การแสดงความคิดเห็น
4. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองขึ ้น
5. ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
สุภาพร มากแจ้ ง (2544,น. 9) กล่าวถึงคุณลักษณะของความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนตามแนว
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ได้ ดงั นี ้
1. มีความอยากรู้
2. มีความตังใจจริ
้
ง มุ่งมัน่ ที่จะรู้
3. มีความรักเรี ยน
4. มีเหตุผล
5. ความคิดริ เริ่ ม
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6. การฝึ กฝนค้ นคว้ า
อารี พันธ์ มณี (2545,น. 19) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน ไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะรักเรี ยนชอบการศึกษาอยูเ่ สมอ
2. ตื่ น ตั ว กั บ สิ่ ง แปลกใหม่ ร อบตั ว หรื อ จากระบบการเรี ย น อยากรู้ อยากเห็ น
สนใจติดตามและแสวงหาความรู้ใหม่
3. มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและการงาน ติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ เรี ยนรู้
ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทศั นคติที่ดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อปรับตนเองให้ ทนั สมัย
ทันยุค ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันต่อการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้ สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ได้
อย่างมีความสุข
น้ อยทิพย์ ลิ ้มยิ่งเจริ ญ (2547,น. 5) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน
ไว้ ดงั นี ้
1. ต้ องเป็ นผู้ที่ตงั ้ ใจและสนใจเรี ยนโดยจะต้ อ งมี พฤติกรรมได้ แก่การมีสมาธิ เมื่อ ครู
กาลังสอนหรื อทางาน
2. ศึกษาจากแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายรู้ จกั ตังค
้ าถาม ทางานที่ได้ รับมอบหมาย
จนสาเร็ จและร่วมกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรี ยนจัดขึ ้นตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น
นิ ภ า วงษ์ สุรภิ นัน ท์ (2548,น. 2-3) ได้ ก ล่า วถึ งคุณ ลัก ษณะของผู้ ที่ มี ค วามใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนดังนี ้ คือ
1. เห็นคุณค่าของสิง่ ต่างๆ
2. อยากรู้อยากเห็น
3. ตังใจอย่
้
างมีสติ
4. การคิดริ เริ่ ม
5. เพียรพยายาม
6. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
7. มีเหตุผล
จากคุณ ลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สามารถแสดง
การเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงคุณลักษณะที่ร่วมกันได้ ดงั ตาราง
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9.

มีความกระตือรื อร้ น
มุง่ มัน่ ตังใจในการเรี
้
ยน
แสวงหาความรู้
เห็นคุณค่าของสิง่ ต่างๆ
มีเหตุผล
มีความรักเรี ยน
มีความเพียรพยายาม
ความคิดริเริ่มพัฒนาตนเอง
กล้ าแสดงความคิดเห็น
รักการอ่าน
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นิภา วงศ์สรุ ภินนั ทน์ (2548)



น้ อยทิพย์ ลิ ้มเจริญยิ่ง (2547)



อารี พันธ์มณี (2546)

ส านั ก งานคณ ะกรรมการวัฒ นธรรม
แห่งชาติ (2540)

คุณลักษณะ

กระทรวงศึกษาธิการ (2548)

แนวคิด

ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษา
แห่งชาติ (2542)
สุภาพร มากแจ้ ง (2544)

ตาราง 3 แสดงการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน

3
5
4
1
2
2
4
3
1
1

จากตารางที่ 3 ผู้วิจยั สังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของผู้ที่มีความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนซึ่งวิเคราะห์จากที่มีนกั การ
ศึกษาได้ กาหนดคุณลักษณะใน ข้ อนันๆ
้ 3 กลุม่ คนขึ ้นไปซึง่ สามารถสรุ ปคุณลักษณะของความใฝ่ ร้ ู
ใฝ่ เรี ยนดังต่อไปนี ้ คือ
1. มี ความกระตือรื อร้ น คือ อยากรู้ อ ยากเห็นมีความต้ อ งการเรี ยนรู้ เรื่ อ งที่อ ยู่รอบๆ
ตัวและเหตุการณ์ที่สนใจ
2. มีการแสวงหาความรู้ คือ มีการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน

40
3. มีความมุ่งมัน่ เพียรพยายาม คือ มุ่งมั่นขยันขันแข็งในการศึกษาหาความรู้ หรื อทา
กิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย กิจกรรมในชีวิตประจาวันโดยไม่ยอ่ ท้ อ ต่อความลาบาก
4. มีความคิดริ เริ่ มพัฒนาตนเอง คือ การนาความคิดเห็นของตนเองเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่ น
ได้ รับรู้รวมถึงการนาแนวคิดวิธีการใหม่ๆ มาใช้ ในการเรี ยน
3.4 การวัดความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
การวัดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนเป็ นสิง่ สาคัญ ทังนี
้ ้เพื่อที่จะทราบว่าผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ ร้ ู
ใฝ่ เรี ยนหรื อไม่ เพื่อที่จะนาข้ อมูลที่ได้ จากการวัดเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการส่งเสริ มและพัฒนาผู้เรี ยน
ให้ เป็ นผู้ที่มีความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนมากขึ ้นต่อไป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
วัดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนพบว่าสามารถทาได้ หลายแนวทาง ดังนี ้
พิตร ทองชัน้ (2547,น. 38) กล่าวไว้ ว่าวิธีการวัดคุณ ลัก ษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนมี หลาย
รูปแบบ ดังนี ้
1. การสัมภาษณ์ ได้ แก่ การพูดคุยสนทนาให้ ผ้ ถู กู วัดได้ ตอบคาถาม
2. การใช้ การสังเกต ควบคู่กับ การบันทึกในรู ป แบบต่างๆ เช่ น Checklist, Rating
Scale
3. แบบสอบถามที่มีรูปแบบต่างๆ เช่น แบบลิเคิร์ท แบบเทอร์ สโตน
4. Projective Technique โดยการสร้ างจิ นตนาการให้ ระบายความรู้ สึกให้ เหตุผ ล
ทางจริ ยธรรม ต่อการกระทาหรื อเหตุการณ์ที่กาหนดให้
5. การทดสอบในรูปแบบของสถานการณ์ แล้ วให้ เลือกตอบที่เป็ นการแก้ ปัญหาหรื อ
ตัดสินใจที่ดีที่สดุ มี 2 แบบ ดังนี ้
5.1 ถามให้ ตอบด้ วยตนเองว่าเคยปฏิบตั ิ หรื อกระทาอย่างไร
5.2 ให้ เลือกตอบโดยสมมติวา่ ถ้ าตนเองพบเห็น กระทา หรื อถูกกระทาการวัด
ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน ใช้ แบบสังเกต “ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน” ซึง่ ผู้ศกึ ษาค้ นคว้ าเป็ นผู้จดั ทาขึ ้น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2548,น. 68) ได้ เสนอแบบสรุ ป ผลการประเมิ น
คุณลักษณะใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนซึง่ เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยเครื่ องมือมีลกั ษณะเป็ น
มาตรประเมิ นค่าโดยให้ ค รู และผู้ป กครองเป็ นผู้ป ระเมิ น นักเรี ยนโดยใช้ แบบสอบถาม โดยให้ ผ้ ู
ประเมินใส่ตวั เลขระดับที่ตรงกับการปฏิบตั ิของผู้ถูกประเมินตามความเป็ นจริ งโดยได้ แบ่งระดับการ
ปฏิบตั ิเป็ น 3 ระดับคือ 1 หมายถึง ปฏิบตั ิน้อย หรื อไม่เคยปฏิบัติ 2 หมายถึง ปฏิบตั ิเป็ นบางครัง้
และ 3 หมายถึง ปฏิบตั ิเป็ นประจา ทังนี
้ ้ให้ ผ้ ปู ระเมินทาการประเมินซ ้าถึง 3 ครัง้ แล้ วดูผลสรุ ปจาก
การประเมิน
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นิภ า วงษ์ สุรภิ นัน ท์ (2548,น. 60) สร้ างแบบวัด คุณ ลัก ษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น
สาหรับนักเรี ยนระดับช่วงชัน้ ที่ 3 โดยคุณลักษณะของเครื่ องมือเป็ นแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือ ก
โดยวัดในด้ านเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ด้ านความอยากรู้ อยากเห็น ด้ านตังใจอย่
้
างมีสติ ด้ านกล้ า
คิดริ เริ่ ม ด้ านความเพียรพยายาม ด้ านการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ด้ านมีเหตุผล โดยเกณฑ์การ
ให้ คะแนนดังนี ้ ให้ 3 คะแนน เมื่อเลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนสูง
ให้ 2 คะแนน เมื่อเลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนปานกลาง และให้
1 คะแนน เมื่อเลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมี คุณลักษณะใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนต่า และใช้ เกณฑ์ การ
แปลความหมายคะแนนคือ คะแนนตัง้ แต่ 165-198 แสดงว่า มี คุณ ลัก ษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นอยู่ใน
ระดั บ สู ง คะแนนตั ง้ แต่ 99-164 แสดงว่ า มี คุ ณ ลัก ษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
และคะแนนตังแต่
้ 66-98 แสดงว่ามีคณ
ุ ลักษณะใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนอยูใ่ นระดับต่า
วัฒนา พาผล (2551,น. 5)ได้ วิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยสร้ างแบบสอบถามวัดความใฝ่ ร้ ู
ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนออกเป็ น 7 ด้ านคือ การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ความอยากรู้ อยากเห็น ความ
ตัง้ ใจ การกล้ าคิ ด ริ เริ่ ม ความเพี ย รพยายาม การศึก ษาค้ น คว้ า ด้ วยตนเอง และการมี เหตุผ ล
โดยเกณ ฑ์ ก ารให้ คะแนนจะแบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดั บ คื อ 5 หมายถึ ง จริ ง มาก 4 หมายถึ ง
จริ งค่อนข้ างมาก 3 หมายถึง จริ งปานกลาง 2 หมายถึง จริ งค่อนข้ างน้ อย และ 1 หมายถึง จริ งน้ อย
และใช้ เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน คือ 4.50-5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ น
ระดับ มาก 3.50-4.49 หมายถึง มี คุณ ลัก ษณะที่ พิ จ ารณาอยู่ในระดับ ค่อ นข้ างมาก 2.50-3.49
หมายถึง มี คุณ ลักษณะที่พิจารณาอยู่ในระดับ ปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึง มี คุณ ลักษณะที่
พิจารณาอยู่ในระดับค่อนข้ างน้ อย และ 1.00-1.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับ
น้ อย
วาสนา กิ่ ม เทิ ง้ (2553,น. 84)กล่า วไว้ ว่า การวัด การใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นโดยใช้
แบบสอบถามจานวน 35 ข้ อที่มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง มาก
ที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง น้ อ ย และระดับ 1
หมายถึ ง น้ อ ยที่ สุด และเกณฑ์ ก ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย เป็ นรายข้ อ คื อ 4.50-5.00
หมายถึ ง มี คุณ ลัก ษณะที่ พิ จารณาอยู่ในระดับมากที่สุด 3.50-4.49 หมายถึ ง มี คุณ ลัก ษณะที่
พิจ ารณาอยู่ในระดับมาก 2.50-3.49 หมายถึง มี คุณ ลักษณะที่พิจ ารณาอยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีคุณลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับน้ อย 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณลักษณะ
ที่พิจารณาอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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ณัฐพร ขาสุวรรณ์ (2556,น. 194-195) ได้ อธิบายเกี่ยวกับการวัดวัดความใฝ่ ร้ ู
ใฝ่ เรี ยนโดยใช้ แบบสอบถามจานวน 20 ข้ อที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้ อย
ระดับ 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ รายข้ อ คือ
4.50-5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.50-4.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00-1.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพบว่า แบบวัดความใฝ่ ร้ ู ใฝ่
เรี ยน มีหลายรูปแบบ เช่น แบบรายงานการปฏิบตั ิตน แบบทดสอบโดยสถานการณ์ แบบสอบถาม
ลักษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบ แบบวัดคุณ ลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนนันมี
้ อ ยู่หลาย
รูปแบบการที่จะใช้ แบบวัด ในลักษณะใดก็ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์หรื อความเหมาะสม
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
เสาวนี ย์ กานต์ เดชารักษ์ (2542,น. 58) สร้ างแบบรายงานการปฏิบัติตนเองของ
นักศึกษาเป็ นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักศึกษาเพื่อ วัดความใฝ่ ร้ ู โดยสร้ าง
เป็ นคาถามปลายเปิ ด 3 ข้ อ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนอธิบายถึงการปฏิบตั ิตนขณะเรี ยนโดยตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบวัดวิเคราะห์ค่า
ร้ อยละในการนาเสนอความใฝ่ ร้ ู เสนอโดยใช้ เกณฑ์ 3 ระดับคือ ดี ปานกลาง และต่า คานวณจาก
อัตราภาคชัน้
กรมวิชาการ (2539,น. 16) ให้ แนวทางในการตรวจสอบคุณลักษณะใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนของ
นักเรี ยนนัน้ ครู ผ้ สู อนอาจใช้ วิธีการสังเกตความถี่ของการแสดงออกของนักเรี ยนในการฟั ง การถาม
การอ่าน การคิด การเขียน การดู และการทดสอบปฏิบัติเช่นเข้ าร่ วมรับฟั งกิจ กรรมวิชาการทาง
วิชาการโรงเรี ยนหรื อของชุมชน อ่านหนังสือหรื อ ค้ นคว้ าในห้ องสมุด ร่ วมวางแผนแก้ ปัญหาเป็ น
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กลุ่ม โดยเครื่ องมื อนี ้ สร้ างเป็ น เพี ย งแนวทางในการตรวจสอบคุณ ลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนเท่านัน้
เครื่ องมือนี ้ยังไม่ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
บุญชิต มณีโชติ (2540,น. 27) สร้ างแบบวัดพฤติกรรมการใฝ่ ร้ ู โดยการใช้ เทคนิคเดล
ฟาย (Delphi technique) โดยการแบ่ ง พฤติ ก รรมการใฝ่ รู้ เป็ น 3 ด้ าน คื อ ด้ านความรู้ สึ ก
ด้ านความคิดและด้ านการปฏิบตั ิ เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับมีจานวน 40 ข้ อ ได้ คา่ ความเที่ยง
ของแบบวัดเท่ากับ 0.93
ยุพิ น โกณฑา (2544,น. 65) ได้ ทาการวิจัย เพื่ อ เปรี ยบเที ยบคุณ ลักษณะนิ สยั ใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนและเจตคติต่อคุณลักษณะใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ก่อนและหลัง
การได้ รับการพัฒนาโดยชุดกิจกรรมโดยให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาประเมินคุณลักษณะนิสยั ใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน
ของนัก เรี ย น นั ก เรี ย นประเมิ น ตนเองในด้ า นคุ ณ ลัก ษณะนิ ส ัย ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น และเจตคติ ต่ อ
คุณ ลักษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน แล้ วน าผลที่ ได้ ม าเปรี ยบเที ย บกัน ก่ อ นและหลังการพัฒ นาโดยใช้ ชุ ด
กิจ กรรมผลปรากฏว่า คะแนนคุณ ลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนและเจตคติต่อ คุณ ลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน อยูใ่ นระดับสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญหลังได้ รับการพัฒนาโดยใช้ ชุดกิจกรรม
พิทักษ์ วงแหวน (2546,น. 87-93) ศึกษาปั จจัยพหุระดับที่สง่ ผลต่อ พฤติกรรมใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จังหวัดศรี สะเกษ ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต
ความมี อ านาจภายในตน แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ และการส่ ง เสริ ม การเรี ย นของผู้ ปกครอง
มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่าย (r) เท่ากับ .402 , .603 , .408 และ .743 ตามลาดับ โดยพบว่าตัว
แปรระดับนักเรี ยน ได้ แก่ การส่งเสริ มการเรี ยนของผู้ปกครอง (b=.445) ส่งผลบวกต่อ พฤติกรรม
ใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Milson.A.J. & Robert. J. A. (2008,p. 39-59)ได้ ทาการศึกษาความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนด้ าน
สังคมศาสตร์ โดยใช้ วิธีการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะ และได้ ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอิ นเตอร์ เน็ต
เป็ นเครื่ อ งมื อ และใช้ วิธีก ารสอนด้ านสังคมศาสตร์ กลุ่ม ตัวอย่าง เป็ น นักเรี ยนเกรด 6 โดยการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สารสนเทศเป็ นฐาน โดยแบ่งเป็ นสามกลุม่ เพื่อทาการค้ นคว้ าและนาเสนอผล
การทดลองชี ใ้ ห้ เห็ นความแตกต่างหลังเรี ยนโดยรู้ คุณ ค่าของอิ นเทอร์ เน็ตและรู้ แหล่งเรี ยนรู้ ทาง
อินเทอร์ เน็ตมากขึน้ และนักเรี ยนมีวิธีการค้ นหาข้ อมูลเบื ้องต้ นโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรค และครู เป็ น
ผู้สนับสนุนในการเรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งนักเรี ยนแต่ละกลุม่ มี ความแตกต่างในการพัฒนาความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนที่ดีขึ ้น
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Annelies (2012,p. 82-94)ได้ ทาการศึกษาหาผลการเรี ยนการแก้ ปัญหาโดยใช้ เวป
ไซต์ เป็ น ฐาน (web-based) ของนัก เรี ย นที่ เรี ย นด้ านวิทยาศาสตร์ พบว่า มี ผลต่อ ลัก ษณะนิส ัย
ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนหลังจากการใช้ เวปไซต์ เพื่ อ ค้ น หาข้ อ มูล ข่าวสาร โดยแบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม เพื่อ ท าการ
ทดลอง โดยสองกลุม่ แรกเป็ นกลุม่ ควบคุมแบ่งเพศและความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนพบว่ามีผลต่อ การเรี ยน
โดยใช้ เวปไซต์ เป็ นฐาน(web-based) ใช้ เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ กับนักเรี ยนมัธยมศึกษาที่เรี ยน
ด้ านวิทยาศาสตร์ การทดสอบก่อนเรี ยน หลังเรี ยน มีความแตกต่างในจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
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คน จาก 18 โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา ผลสรุ ปว่า การใช้ เวปไซต์ เป็ นฐานมี ความสาคัญ ต่อ
ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง สรุปได้ วา่ ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะ
ช่วยให้ การจัดการเรี ยนรู้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความรับผิดชอบ มีความตังใจ
้
มีความพยายาม และมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยพบว่านักเรี ยนที่มีความใฝ่ ร้ ู ในการเรี ยน
จะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพัฒนาขึ ้นเนื่องจากการที่นกั เรี ยนมีใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนจะมีสนใจและ
ตังใจเรี
้ ยนพร้ อมที่จะทากิจกรรมการเรี ยนต่างๆ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจยั ได้ นาแนวทางการสร้ างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดังนี ้
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เรี ยนสามารถที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้ ได้ หลายรู ปแบบ โดยหลาย ๆ
รูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้หรื อเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึ่ง
นักการศึกษา ได้ ให้ ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดงั นี ้
วนิ ด า เดชตานนท์ (2540,น. 7) กล่ า วว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย น (Academic
Achievement) หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอนซึง่ ทา
ให้ บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสมองในด้ านต่าง ๆ ดังนั ้น การวัดผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยน จึงเป็ นการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางสมองของบุคคลว่าเรี ยนรู้อะไรบ้ างและมี
ความสามารถด้ านใดมากน้ อยเท่าไร หลังจากได้ รับการฝึ กฝนอบรมมาแล้ ว
ชนินทร์ ชัย อิ นทิราภรณ์ (2548,น. 5) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นความสาเร็ จใน
ด้ านความรู้ ทักษะสมรรถภาพด้ านต่าง ๆ ของสมองหรื อ มวลประสบการณ์ ทงปวงของบุ
ั้
คคลที่
ได้ รับการเรี ยนการสอนหรื อผลงานที่นกั เรี ยนได้ จากการประกอบกิจกรรม
บุญ ชม ศรี สะอาด (2553,น. 68) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึงผลที่
เกิ ด ขึ ้นจากการค้ นคว้ าการอบรมการสัง่ สอนหรื อ ประสบการณ์ ต่างๆ รวมทังความรู
้
้ สึกค่านิ ยม
จริ ยธรรมต่างๆที่เป็ นผลมาจาการฝึ กสอน
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สุดาลักษณ์ เข็มพรมมา (2548,น. 20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหมายถึง
ความรู้ หรื อทักษะของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนรู้ โดยการแสดงออกซึง่ ความสาเร็ จของบุคคลใน
การเข้ าถึงความรู้ใดๆ นันสามารถวั
้
ดได้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทวั่ ไป
พิชิต ฤทธิ์ จรูญ (2544,น. 97) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
สาหรับครูที่ใช้ ในการตรวจสอบพฤติกรรมหรื อผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอันเนื่องมาจากการเรี ยนการ
สอนของครู วา่ ผู้เรี ยนมีความรู้ความสามารถหรื อผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละวิชามากน้ อยเพียงใด ผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
หรื อตามมาตรฐานการเรี ยนที่กาหนดไว้ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงและพัฒนาการสอนของ
ครูให้ มีคณ
ุ ภาพประสิทธิภาพมากขึ ้น
ส ารวย หาญห้ า ว (2550,น. 50) กล่า วว่า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง
ความสาเร็ จด้ านความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้ านต่าง ๆ ของสมองหรื อประสบการณ์ ที่ได้ จาก
การเรี ยนรู้อนั เป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน การฝึ กฝน หรื อประสบการณ์ตา่ ง ๆ ของแต่ละบุคคล
สามารถวัดได้ โดยการทดสอบด้ วยวิธีตา่ ง ๆ
จากการศึก ษาเอกสารที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน สามารถสรุ ปได้ ว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรี ยนที่เกิ ดจากการเรี ยนสาระที่ 2 หน้ าที่
พลเมื องฯ มาตรฐาน ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ ความจาเป็ นที่จะต้ องมี การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล จานวน 8 คาบ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้
จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นซึ่งเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือ ก
จานวน 20 ข้ อ โดยสอดคล้ องกับพฤติกรรม ด้ านความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) ในการ
เรี ยนวิชาสังคมศึกษา วัดได้ 4 ระดับ ดังนี ้
1 คว าม รู้ ค วา ม จ า คื อ ค วา ม รู้ คว าม จ า เกี่ ย วกั บ ค า ศั พ ท์ คว าม ห ม า ย
และความสาคัญ ของเนื ้อหาที่เรี ยน เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
2 ความเข้ าใจ คื อ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ ในโครงสร้ างของวัฒ นธรรมไทยสามารถ
อธิ บ ายสาระส าคั ญ ของเนื อ้ หาที่ เ รี ย นและสามารถสรุ ป สาระส าคั ญ ขอ งเนื อ้ หาที่ เ รี ย น
เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
3 การนาไปใช้ คือ ความสามารถในการนาความรู้และทักษะจากการเรี ยนของเนื ้อหา
เรื่ อง วัฒนธรรมไทย ไปประยุกต์กบั ปั ญหาที่พบเจอและแก้ ไขปั ญหาได้
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4 การวิ เ คราะห์ คื อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ไ ม่ เคยประสบมาก่ อ น
ความสามารถในการอธิ บ ายและสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ ในการแก้ ไขปั ญ หา ได้ อ ย่างมี
ความสามารถและถูกต้ อง

4.2 วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิศ ารั ต น์ ศิ ลปเดช (2542,น. 121-122) ให้ นิ ย ามว่า แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นเป็ น แบบทดสอบที่ วัด สมรรถภาพทางสมองของบุ ค คลซึ่งแสดงออกเป็ น ความรู้
ความสามารถทางวิชาการอันเกิดจากการเรี ยนรู้ ในเนื ้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โรงเรี ยนและประสบการณ์ ที่ได้ จากบ้ านและสังคม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครู
สร้ างขึ ้นเอง (Teacher-made Test) และแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด (2553,น. 53)กล่าวว่า แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ หมายถึ ง
แบบทดสอบที่ ใช้ วัดความรู้ ความสามารถของบุ คคลในด้ านวิช าการ ซึ่งเป็ นผลจากการเรี ยนรู้
เนื ้อหาสาระและตามจุดประสงค์ ของวิชาหรื อเนื ้อหาที่ สอบนัน้ โดยทั่วไปจะวัดผลสัมฤทธิ์ ในวิช า
ต่าง ๆที่เรี ยนในโรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจจาแนกออกเป็ น
2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบอิ ง เกณฑ์ ห มายถึ ง แบบทดสอบที่ ส ร้ างขึ น้ ตามจุ ด ประสงค์ เชิ ง
พฤติ ก รรมมี ค ะแนนจุด ตัดหรื อ คะแนนเกณฑ์ สาหรั บ ใช้ ตัด สิน ว่าผู้สอบมี ค วามรู้ ตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ หรื อไม่ การวัดตรงตามจุดประสงค์เป็ นหัวใจสาคัญของข้ อสอบในแบบทดสอบประเภทนี ้
2. แบบทดสอบอิงกลุม่ หมายถึง แบบทดสอบที่ม่งุ สร้ างเพื่อวัดให้ ครอบคลุมหลักสูตร
จึงสร้ างตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ความสามารถในการจาแนก ผู้สอบตามความเก่งอ่อนได้ ดี
เป็ นหัวใจส าคัญ ของข้ อสอบ ในแบบทดสอบประเภทนี ้การรายงานผลการสอบอาศัย คะแนน
มาตรฐานซึง่ เป็ นคะแนนที่สามารถให้ ความหมายแสดงถึง สถานภาพ ความสามารถของบุคคลนัน้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้ เป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบ
วนิดา เดชตานนท์ (2540,น. 9) ได้ จาแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไว้ 2 ประเภท
คือ
1. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีการทดลองใช้ มีการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ และ
แก้ ไขจนมีประสิทธิ ภาพสูง สามารถนาไปใช้ ได้ อ ย่างกว้ างขวาง มีมาตรฐานในวิธีการดาเนินการ
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สอบ เพื่อจะได้ ดาเนินการสอบเหมือนกันหมด ไม่วา่ จะนาแบบทดสอบไปใช้ ที่ใด เวลาใด พร้ อมทัง้
มีมาตรฐานในการตรวจสอบให้ คะแนน การแปลความหมายของคะแนน โดยเทียบกับเกณฑ์ปกติ
2. แบบทดสอบที่ครู สร้ าง เป็ นแบบทดสอบที่ครู ผ้ ูสอนสร้ างขึ ้นเพื่อ ใช้ ในชัน้
เรี ย นโดยเฉพาะและน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า นต่า ง ๆ เช่ น เพื่ อ ตรวจสอบความรู้ พื น้ ฐานเพื่ อ
ตรวจสอบความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน เพื่อ ตรวจสอบจุดเด่นจุดด้ อ ยของผู้เรี ยน เพื่อตัดสินได้ – ตก
เป็ นต้ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้ างขึ ้นนี ้โดยปกติจะไม่มีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความ
เป็ นมาตรฐานเหมือนแบบทดสอบมาตรฐาน
สมนึก ภัท ทิ ย ธนี (2551,น. 73-98) ได้ ให้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบที่วดั
สมรรถภาพของสมองด้ านต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้ รับการเรี ยนรู้ผ่านมาแล้ ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนประเภทที่ครูสร้ างขึ ้นมีหลายแบบแต่ที่นิยมใช้ มี 6 แบบ ดังนี ้
1. ข้ อสอบแบบอัตนัยหรื อ ความเรี ย น (Subjective or Essay Test) ลักษณะทั่วไป
เป็ นข้ อ สอบที่ มี เฉพาะค าถามแล้ ว ให้ นัก เรี ย นเขี ย นตอบอย่า งเสรี เขี ย นบรรยายตามความรู้
ข้ อคิดเห็นของแต่ละคน
2. ข้ อสอบแบบกาถูก–ผิด (True –False Test) ลักษณะทัว่ ไป ถือได้ วา่ ข้ อสอบตรงกัน
ข้ าม เช่น ถูก–ผิด ใช่–ไม่ใช่ จริ ง –ไม่จริ ง เหมือนกัน – ต่างกัน เป็ นต้ น
3. ข้ อสอบแบบเติมคา (Completion Test) ลักษณะทัว่ ไป เป็ นข้ อสอบที่ประกอบด้ วย
ประโยคหรื อ ข้ อ ความที่ยังไม่ส มบู รณ์ แล้ วท าให้ ผ้ ูต อบเติ ม คา หรื อ ประโยคหรื อ ข้ อ ความลงใน
ช่องว่างที่เว้ นไว้ นนเพื
ั ้ ่อให้ มีความเข้ าใจความสมบูรณ์และถูกต้ อง
4. ข้ อทดสอบแบบตอบสันๆ
้ (Short Answer Test) ลักษณะทัว่ ไปข้ อสอบประเภทนี ้
คล้ ายกับข้ อสอบแบบเติมคาแต่แตกต่างกันที่ข้อ สอบแบบตอบสัน้ ๆ เขียนเป็ นประโยคคาถาม
สมบูรณ์ (ข้ อสอบเติมคาเป็ นประโยคหรื อข้ อความที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ) แล้ วให้ ผ้ ตู อบเป็ นคนเขียนตอบ
คาตอบที่ต้องการจะสัน้ และกะทัดรัด ได้ ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็ นการบรรยายแบบข้ อสอบอัตนัย
หรื อความเรี ยง
5. ข้ อสอบแบบจับคู่ (Matching Test) ลักษณะทัว่ ไป เป็ นข้ อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่ง
โดยมีคาหรื อข้ อความแยกออกจากกันเป็ น 2 ชุด แล้ วให้ ผ้ ตู อบเลือ กจับคู่ว่าแต่ละข้ อ ความในชุด
หนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่กับคาหรื อข้ อความใดในอีกชุดหนึง่ (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์ อย่างใดอย่าง
หนึง่ ตามที่ผ้ อู อกข้ อสอบกาหนดไว้
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6. ข้ อ สอบแบบเลื อ กตอบ (Multiple Choice Test) ลัก ษณะทั่ ว ไป ค าถามแบบ
เลือกตอบโดยทัว่ ไปจะประกอบด้ วย 2 ตอน คือ ตอนนา หรื อคาถาม (Stem) กับตัวเลือก (Choice)
ในตอนเลือกนี ้จะประกอบด้ วยตัวเลือกที่เป็ นคาตอบถูกและตัวเลือกที่เป็ นตัวลวง ปกติจะมีคาถาม
ที่กาหนดให้ นกั เรี ยนพิจารณาแล้ วหาตัวเลือกที่ถูกต้ องมากที่สดุ เพียงตัวเลือ กเดียวจากตัวเลือกอื่น
ๆ และคาถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ ตวั เลือกที่ใกล้ เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าตัวเลือกถูกหมด
แต่ความจริ งมีน ้าหนักถูกมากน้ อยต่างกัน
สรุ ปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบที่วดั สมรรถภาพ
ของสมองด้ านต่าง ๆ ทาให้ บุคคลเกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้ รับการฝึ กฝนอบรม
มาแล้ ว เช่น วัดความรู้ ความสามารถของบุคคลในด้ านวิช าการ ซึ่งเป็ นผลจากการเรี ยนรู้ เนื ้อหา
สาระตามจุ ดประสงค์ ของวิช าที่ สอบนัน้ ดังนั ้น ผู้วิจัยจึ งเลือ กวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ย น
โดยการสร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสัง คมศึก ษา เรื่ อ ง วัฒ นธรรมไทย
นิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้ อ โดยสร้ างให้ มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
4.3 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วนิดา เดชตานนท์ (2540,น. 26-28) กล่าวถึงแบบทดสอบที่ดีนนมิ
ั ้ ใช่จ ะทาหน้ าที่
ประเมิ นผลอย่างเดียว แต่จะทาหน้ าทีสง่ เสริ มการเรี ยนรู้ อี กด้ วย ดังนันการสร้
้
างจะต้ องยึดหลัก
ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี 10 ประการ คือ
1. มีความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่สามารถวัดได้ ในสิ่งที่
ต้ อ งการจะวัด หรื อ คะแนนจากแบบทดสอบนัน้ ให้ ค วามหมายตรงตามที่ ต้ อ งการ ซึ่ง ความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบแบ่งได้ 4 ชนิด คือ
1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา หมายถึง แบบทดสอบนันมี
้ คาถามสอดคล้ อง
และครอบคลุมเนื ้อหาวิชาที่ระบุไว้ ในหลักสูตรและได้ สดั ส่วนที่ถกู ต้ องตรงตามความจริ งซึง่ สามารถ
ตรวจสอบได้ จากการนาไปเปรี ยบเที ยบกับ ตารางวิเคราะห์ หลัก สูตรที่ ทาไว้ ในด้ านเนื ้อหาวิช า
ถ้ าพิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดูจากส่วนที่เป็ นสถานการณ์และเกณฑ์
1.2 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้ าง หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่
จะวัดพฤติกรรมทางสมอง หรื อพฤติกรรมด้ านต่าง ๆ ของผู้เรี ยนได้ ตรงตามที่ได้ ระบุไว้ ในหลักสูตร
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จากการนาไปเปรี ย บเที ยบกับตารางวิเคราะห์ หลัก สูตรที่ท าไว้ ในด้ าน
พฤติกรรมถ้ าพิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดูจากส่วนที่เป็ นพฤติกรรมและเกณฑ์
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1.3 ความเที่ยงตรงตามสภาพ หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่
สามารถเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็ นจริ งของเขา ซึง่ ดูได้ จากการสังเกต
หรื อการสอบภาคปฏิบตั ิเกณฑ์ที่ใช้ เทียบก็คือสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ของนักเรี ยน
1.4 ความเที่ยงตรงเชิ งพยากรณ์ หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบที่
สามารถพยากรณ์ผลการเรี ยนในอนาคตของผู้เรี ยนได้ อย่างถูกต้ องตามความจริ ง เกณฑ์ที่ใช้ เทียบ
ก็คือสภาพความสาเร็ จในอนาคตของผู้เรี ยน
2. ความเชื่อมัน่ ได้ หมายถึง แบบทดสอบนันสามารถให้
้
ผลการวัดที่ไม่กลับไปกลับมา
ว่าจะนาไปวัดกี่ครัง้ กับผู้เรี ยนกลุ่มเดิมก็ตาม เช่น เด็กเก่งได้ คะแนนมาก เด็กอ่อนได้ คะแนนน้ อ ย
ถ้ าทาการสอบอีกครัง้ โดยใช้ ข้อสอบชุดเดิมกับกลุม่ เดิม เด็กเก่งก็ยงั เก่งอยูแ่ ละเด็กอ่อนก็ยงั อ่อนอยู่
เหมือนเดิม แสดงว่าแบบทดสอบนันมี
้ ความเชื่อมัน่ สูง การสร้ างแบบทดสอบให้ มีความเชื่อมัน่ ก็คือ
ข้ อคาถามของแบบทดสอบจะต้ องถามพฤติกรรมในระดับสูง ไม่ควรถามแต่ความจาและมีจานวน
ข้ อมากพอที่จะครอบคลุมเนื ้อหาในวิชานัน้ ๆ
3. มี ความยุติ ธรรม หมายถึงข้ อ คาถามในแบบทดสอบนัน้ ต้ อ งไม่ แนะแนวทางให้
นักเรี ยนเดาคาตอบได้ ถูก ไม่ลาเอียงต่อเด็กกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะ การที่ข้อสอบจะให้ ความ
เสมอภาคเช่นนี ้ได้ ก็ต้องอาศัยการสร้ างข้ อสอบให้ ครอบคลุมเนื ้อหาในหลักสูตรนันเอง
้
4. ถามลึก หมายถึง แบบทดสอบที่มีคาถามวัดพฤติกรรมหลายด้ าน ไม่เน้ นเฉพาะ
ด้ านความจ าเพียงด้ านเดียว ควรใช้ คาถามที่ให้ นักเรี ยนได้ ใช้ สติปัญญาในการคิดหาคาตอบให้
มากกว่าการจ า นั่นคือควรถาม ความเข้ าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า
5. มี ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึ ง ข้ อ สอบแต่ละข้ อ ควรมี คนตอบถูกและผิ ด
อย่างละครึ่งของจานวนคนที่เข้ าสอบ ข้ อสอบที่ง่ายคือ จานวนคนตอบถูกมาก และข้ อสอบที่ยาก
เกินไป คือมีจานวนคนตอบถูกน้ อย ซึง่ จัดได้ วา่ ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถจาแนกผู้เรี ยน
ได้ วา่ ใคร เก่ง – อ่อนกว่ากัน
6. มีอานาจจาแนก หมายถึง แบบทดสอบนันสามารถแยกนั
้
กเรี ยนออกเป็ นประเภทๆ
ได้ ทุกชัน้ ทุกระดับ ตังแต่
้ อ่อนสุด ถึงเก่งสุด คือ ถ้ าแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุม่ โดยที่กลุม่ หนึ่งได้
คะแนนมากอีกกลุม่ หนึ่งได้ คะแนนน้ อย ถ้ ากลุม่ ได้ คะแนนมาก ตอบถูกมากกว่ากลุม่ ที่ได้ คะแนน
น้ อยในแต่ละข้ อแสดงว่าข้ อสอบนัน้ ๆ มีอานาจจาแนกดีแต่ถ้าหากแต่ละกลุม่ ได้ คะแนนมากตอบ
ได้ คะแนนได้ ถกู พอๆ กับกลุม่ ได้ คะแนนน้ อย ก็แสดงว่าข้ อสอบนัน้ ๆ ไม่มีอานาจจาแนก
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7. มี ค วามเป็ น ปรนัย ความเป็ นปรนัยของแบบทดสอบ หมายถึ ง คุณ สมบัติ ข อง
แบบทดสอบ 3 ประการ คือ
7.1 มีความชัดเจนในตัวคาถาม
7.2 มี ค วามชัด เจนในวิธีการตรวจให้ คะแนน ท าให้ ผ้ ูต รวจไม่ ว่าใครก็ ตาม
ตรวจแล้ วคะแนนตรงกัน
7.3 มี ค วามชัด เจนในการแปลความหมายของคะแนน คื อ คะแนนที่ บ อก
สถานภาพของผู้เรี ยนให้ ตรงกัน
8. ต้ องยัว่ ยุ หมายถึง แบบทดสอบนันจะต้
้ องมีลกั ษณะ ท้ าท้ ายชวนให้ นกั เรี ยนคิดค้ น
หาคาตอบ เช่น การเรี ยงลาดับคาถามจากข้ อง่ายไปหาข้ อยาก การใช้ รูปภาพประกอบคาถามหรื อ
เป็ น ข้ อ สอบที่ มี ล ักษณะยั่วยุเป็ น เยี่ ย งอย่า งที่ ดี ให้ กับ ผู้ส อบ โดยไม่ ถ ามสิ่งที่ เป็ น ตัว อย่า งที่ ไม่
เหมาะสม ไม่ควรปฏิบตั ิ
9. จาเพาะเจาะจง หมายถึง มีความชัดเจนในคาถาม ไม่ถามหลายแง่หลายมุมหรื อ
ใช้ คาคลุมเครื อ ซึง่ จะทาให้ นกั เรี ยนงงได้ ค าถามที่จาเพาะเจาะจง คือ ทุกคนที่อ่านแล้ วต้ องเข้ าใจ
คาถามตรงกัน
10. ประสิทธิ ภาพ หมายถึง แบบทดสอบนันสามารถวั
้
ดความรู้ได้ มากที่สดุ ในเวลาที่
กาหนดให้ สอบ และการตรวจให้ คะแนนทาได้ รวดเร็ วถูกต้ อง สะดวกในการคุมสอบ และดาเนินการ
สอบต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายในการจัดทาแบบทดสอบน้ อย พิมพ์ได้ ชัดเจน อ่านง่ าย และถูกต้ องเป็ น
ต้ น
ล้ วน สายยศ (2543,น. 122-124) ได้ สรุปขันตอนการสร้
้
างแบบทดสอบ ดังนี ้
1. การพิจารณาจุด ประสงค์ ของการสอบว่ามี จุดประสงค์ หรื อ จุดมุ่งหมาย
อะไร
2. สร้ างตารางกาหนดรายละเอียด
3. เลือกแบบของข้ อสอบให้ เหมาะสม
4. รวมข้ อสอบทาเป็ นแบบทดสอบ
5. กาหนดวิธีการดาเนินการสอบ
6. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ
7. การนาผลไปใช้ ปรับปรุงเป้าประสงค์ของการเรี ยนรู้
สถาบัน ส่งเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2549,น. 29) ได้ อ ธิ บ าย
เกี่ยวกับ การสร้ างแบบทดสอบมีขนตอนส
ั้
าคัญ ดังนี ้
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1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของการวัดผลประเมิ นผล สาระการเรี ยนรู้ มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ผลการเรี ยนรู้
2. กาหนดสาระการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังที่ต้องการวัด
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอย่างหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาส
แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
4. ก าหนดจ านวนข้ อ สอบ การกระจายของเนื อ้ หาสาระที่ต้อ งการทดสอบ
และเวลาที่ใช้ สอบ
5. สร้ างแบบทดสอบตามคุณลักษณะที่กาหนด โดยคานึงถึงเทคนิคของการ
สร้ างแบบทดสอบและความสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมาย
6. ตรวจสอบความเที่ ย งตรงและความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบ ส าหรั บ
แบบทดสอบบางแบบทดสอบอาจต้ องตรวจสอบความเป็ นปรนัยด้ วย
บุญชม ศรี สะอาด (2553,น. 59-66) ได้ กล่าวถึงการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน โดยดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ จุดประสงค์ เนื ้อหาวิช า และทาตารางกาหนดลักษณะข้ อ สอบ
ขันตอนแรกสุ
้
ดจะต้ องทาการวิเคราะห์ ว่าเนื ้อหาหรื อ หัวข้ อที่จ ะสร้ างข้ อสอบวัดนัน้ มี จุดประสงค์
ของการสอน หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้อะไรบ้ าง ทาการวิเคราะห์เนื ้อหาวิชาว่ามีโครงสร้ างอย่างไร
จัดเขียนหัวข้ อใหญ่ หัวข้ อย่ อยทุกหัวข้ อ พิจ ารณาความเกี่ ยวโยง ความสัมพันธ์ ระหว่างเนื ้อหา
เหล่านัน้ จากนัน้ ก็ จัดทาตารางกาหนดลักษณะข้ อ สอบ หรื อ ที่เรี ยกว่าตารางวิเคราะห์ หลักสูตร
ตารางนี ้มี 2 มิติ คือ ด้ านเนื ้อหา กับด้ านสมรรถภาพที่ต้องการวัด และพิจารณาว่าจะออกข้ อสอบ
ทังหมดกี
้
่ ข้อ เขียนจานวนข้ อลงในช่อ งรวมช่องสุดท้ าย จากนันพิ
้ จารณาว่า หัวข้ อเรื่ องใดสาคัญ
มากน้ อยเขียนลาดับความสาคัญลงไป แล้ วกาหนดจานวนข้ อที่จะวัดในแต่ละช่องขึ ้นอยู่กับเรื่ อ ง
นัน้ ต้ องการให้ เกิดสมรรถภาพด้ านใดมากน้ อยกว่ากัน
2. กาหนดรู ปแบบของข้ อ คาถามและศึกษาวิธีเขียนข้ อ สอบ ท าการพิ จ ารณาและ
ตัดสินใจว่าจะใช้ ข้อคาถามรู ปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนข้ อ สอบ หลักการเขียนข้ อคาถาม ศึกษาวิธี
เขียนข้ อสอบสมรรถภาพต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนข้ อสอบเพื่อนามาใช้ เป็ นหลักในการ
เขียนข้ อสอบ
3. เขียนข้ อสอบ ลงมือเขียนข้ อสอบ ใช้ ตารางกาหนดลักษณะของข้ อสอบที่จัดทาไว้
ในขัน้ ที่ 1 เป็ นกรอบซึ่ง ท าให้ ส ามารถออกข้ อ สอบวัด ได้ ค รอบคลุม ทุ ก หัว ข้ อ เนื อ้ หาและทุ ก
สมรรถภาพ ส่วนรูปแบบและเทคนิคในการเขียนข้ อสอบยึดตามที่ศกึ ษาในขันที
้ ่2
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4. ตรวจทานข้ อสอบ นาข้ อ สอบที่ได้ เขียนไว้ ในขันที
้ ่ 3 มาพิจ ารณาทบทวนอี กครั ง้
หนึง่ โดยพิจารณาถึงความถูกต้ องตามหลักวิชา พิจารณาว่าแต่ละข้ อวัดในเนื ้อหาและสมรรถภาพ
ตามตารางกาหนดลักษณะข้ อสอบหรื อไม่ ภาษาที่ใช้ เขียนมีความเข้ าใจง่ายเหมาะสมดีแล้ วหรื อไม่
ตัวถูกตัวลวงเหมาะสมเข้ าหลักเกณฑ์หรื อไม่ หลังการพิจารณาทบทวนเองแล้ วนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
วัด ผล และด้ านเนือ้ หาสาระ พิ จารณาข้ อ บกพร่ อ ง และน าเอาข้ อ วิจ ารณ์ เหล่านันมาพิ
้
จ ารณา
ปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
5. พิมพ์ แบบทดสอบฉบับทดลอง นาข้ อ สอบทังหมดมาพิ
้
มพ์ เป็ นแบบทดสอบโดย
จัดพิมพ์คาชี ้แจงหรื อคาอธิบายวิธีทาแบบทดสอบไว้ ที่ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียดและชัดเจน
การจัดพิมพ์วางรูปแบบให้ เหมาะสม
6. ทดลองใช้ วิเคราะห์ คุณ ภาพ และปรั บปรุ ง นาแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่ม ที่
คล้ ายกับกลุม่ ตัวอย่างที่จะสอบจริ ง ซึ่งได้ เรี ยนในวิชาหรื อเนื ้อหาที่จะสอบแล้ วนาผลการสอบมา
ตรวจให้ คะแนน ทาการวิเคราะห์ หาค่าอานาจจาแนก ค่าความยากของข้ อ สอบแต่ละข้ อโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ คุณ ภาพ คัดเลื อกเอาข้ อ ที่ มีคุณ ภาพเข้ าเกณฑ์ ตามจานวนที่ ต้อ งการ ถ้ าข้ อ ที่
เข้ าเกณฑ์ จ านวนมากกว่าที่ต้องการ ก็ ตัดข้ อที่มีเนื ้อหามากกว่าที่ต้อ งการ ซึ่งเป็ นข้ อ ที่มีอ านาจ
จ าแนกต่ า สุด ออกตามล าดับ น าเอาผลการสอบที่ คิ ด เฉพาะข้ อ สอบที่ เข้ า เกณฑ์ เหล่านัน้ มา
คานวณหาค่าความเชื่อมัน่
7. พิมพ์ แบบทดสอบฉบับจริ ง น าข้ อ สอบที่ มีอ านาจจาแนก และระดับความยาก
เข้ าเกณฑ์ ตามจานวนที่ต้องการในขันที
้ ่ 6 มาพิมพ์เป็ นแบบทดสอบฉบับที่จะใช้ จริ ง ซึง่ จะต้ องมีคา
ชีแ้ จงวิธีทาด้ วย และในการพิมพ์ นอกจากใช้ รูปแบบที่เหมาะสมแล้ วควรคานึงถึงความประณี ต
ถูกต้ อง ซึ่งจะต้ องตรวจทานให้ ดี สรุ ปได้ ว่า การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนัน้
ควรจะสร้ างตามลาดับขันตอน
้
เริ่ มจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ เนื ้อหาวิชาและทาตารางวิเคราะห์
ข้ อ สอบที่กาหนดรู ปแบบของข้ อคาถามและศึกษาวิธีการเขียนข้ อ สอบ เขียนข้ อสอบ ตรวจทาน
ข้ อ สอบพิ ม พ์ แ บบทดสอบฉบับ ทดลอง ทดลองใช้ วิ เคราะห์ คุณ ภาพและปรั บ ปรุ ง และพิ ม พ์
แบบทดสอบฉบับจริ ง ข้ อควรคานึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ หลักในการเขียนข้ อสอบแบบเลือกตอบ
ซึง่ มีหลักการหรื อกฎในการเขียนข้ อสอบแบบเลือกตอบ ดังนี ้
1. ควรถามในเรื่ องที่มีคณ
ุ ค่าต่อการวัด
2. เขียนตอนนาหรื อตอนถามให้ อยูใ่ นรูปของคาถาม
3. ตัวคาถามมีความหมายแจ่มชัด
4. คาตอบที่ถกู ต้ อง จะต้ องเป็ นคาตอบที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาจริ ง ๆ
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5. คาตอบที่ถกู กับคาตอบที่ผิดไม่แตกต่างกันจนเด่นชัดเกินไป
6. แต่ละข้ อจะต้ องมีคาตอบที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
7. ตัวคาตอบที่ถูกต้ อ งจะต้ องไม่มีลกั ษณะแตกต่างจากตัวลวงอื่น ๆ อย่าง
เห็นได้ ชดั
8. ตัวลวงควรเป็ นคาตอบที่มีคณ
ุ ค่าสาหรับเป็ นตัวลวง
9. ตัวเลือกไม่ก้าวก่ายกัน
10. ใช้ ตวั เลือกปลายเปิ ดให้ เหมาะสม
11. เรี ยงลาดับตัวเลือกที่เป็ นตัวเลข
12. ไม่ใช้ คาฟุ่ มเฟื อย
13. มีตวั เลือก 4 หรื อ 5 ตัวเลือก
14. กรณีใช้ คาถามแบบปฏิเสธควรใช้ ให้ เหมาะสมและขีดเส้ นใต้ หรื อพิมพ์ตวั
ใหญ่หรื อตัวหนาตรงปฏิเสธนัน้
15. ออกให้ เป็ นรูปภาพถ้ าสามารถทาได้
16. ไม่ควรให้ ตวั เลือกใดตัวเลือกหนึง่ มีโอกาสถูกบ่อยเกินไปคุณลักษณะของ
แบบทดสอบที่ดี
ทิวัตถ์ มณี โชติ (2549,น. 44-46) ได้ กล่าวว่า ขันตอนการสร้
้
างแบบทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู้มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขัน้ การวางแผน เพื่ อ ให้ ได้ แบบทดสอบที่ มี คุ ณ ภาพ ก่ อ นที่ จ ะสร้ าง
แบบทดสอบควรดาเนินการ ดังนี ้
1.1 ศึก ษาวิธีการสร้ างแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ จากเอกสารและ
งานวิจยั ต่างๆ ว่า แบบทดสอบมีกี่ประเภท อะไรบ้ าง แบบทดสอบแต่ละประเภทมีวิธีการสร้ าง ข้ อดี
และข้ อจากัดอย่างไร
1.2 กาหนดจุดมุ่งหมายของการใช้ แบบทดสอบ ผู้สร้ างข้ อสอบจะต้ อ งรู้
จุดมุ่งหมายของการใช้ แบบทดสอบให้ ชัดเจนว่าจะใช้ ผลการวัดเพื่อ อะไร จะได้ เขียนข้ อ สอบให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายนัน้
1.3 สร้ างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยกาหนดขอบเขตเนื ้อหา มาตรฐาน
การเรี ยนรู้และ/หรื อผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรี ยนรู้และพฤติกรรมที่จะวัด
1.4 การกาหนดลักษณะของข้ อสอบและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการ
สอบแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นอาจจะเป็ น แบบทดสอบอิ ง เกณฑ์ ห รื อ อิ ง กลุ่ม
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เป็ นแบบปรนัยหรื ออัตนัย หรื อทัง้ ปรนัยและอัตนัยรวมกัน ซึ่งผู้สร้ างแบบทดสอบอาจใช้ เกณฑ์
ต่อไปนี ้ ประกอบการกาหนดลักษณะข้ อสอบ
1.4.1 วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมิน
1.4.2 ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่จะวัด
1.4.3 ลักษณะหรื อคุณสมบัติผ้ เู ข้ าสอบ
1.4.4 จานวนผู้สอบ
1.4.5 ระยะเวลาที่ใช้ ในการสร้ างข้ อสอบ
2. ขันการสร้
้
างข้ อสอบ มีขนตอนหลั
ั้
กๆ 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 สร้ างข้ อสอบ ซึ่งสร้ างตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์ หลักสูตรและ
ตามลักษณะของข้ อสอบ โดยคานึงถึงความยากของข้ อสอบ ระยะเวลาที่ใช้ สอบ คะแนนและการ
ตรวจให้ คะแนนด้ วย
2.2 ตรวจทานข้ อสอบ โดยทบทวน ตรวจทานข้ อสอบ เพื่อให้ ข้อสอบที่สร้ าง
ขึ ้นมานันมี
้ ความถูกต้ องและครบถ้ วนตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร แล้ ว
จัดพิมพ์เพื่อนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ
3. ขันการตรวจสอบคุ
้
ณภาพ เป็ นขันตอนส
้
าคัญของการสร้ างแบบทดสอบ โดยทัว่ ไป
มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
3.1 การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) มี ห ลายวิ ธี ที่
สะดวกที่สุด คือ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตรวจสอบ โดยนาแบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ าน
เนื ้อหาและด้ านวัดผลการศึกษา จานวน 5 คนตรวจสอบ โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาว่า ข้ อสอบแต่
ละข้ อนันมาสร้
้
างได้ ถกู ต้ องและเหมาะสมเพียงใด พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื ้อหา
หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้/ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง/มาตรฐานการเรี ยนรู้ โดยใช้ เกณฑ์การประเมิน
ดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อสอบวัดตรงเนื ้อหาหรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อสอบวัดตรงเนื ้อหาหรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อสอบวัดไม่ตรงเนื ้อหาหรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้
จากนัน้ นาข้ อมูลที่ได้ หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) และคัดเลือกข้ อสอบ
ที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป จัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบฉบับใหม่
3.2 วิเคราะห์คุณภาพข้ อสอบเป็ นรายข้ อ โดยนาแบบทดสอบไปทดลองสอบ
(Try out) คือ นาแบบทดสอบที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดสอบกับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึง
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หรื อ นัก เรี ย นที่ เคยเรี ย นในเรื่ อ งนัน้ มาแล้ ว จ านวนตัง้ แต่ 30 คนขึน้ ไป แล้ วน าผลการสอบมา
วิเคราะห์ ห าความยากและค่า อ านาจจ าแนกเป็ น รายข้ อ จากนัน้ คัด เลือ กข้ อ สอบที่ ใช้ ได้ คื อ
มีคา่ ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป
3.3 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ โดยนา
ข้ อสอบที่ได้ คดั เลือกแล้ วจัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบฉบับใหม่ นาไปทดสอบกับนักเรี ยนที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงหรื อนักเรี ยนที่เคยเรี ยนเรื่ องนันมาแล้
้
ว จานวนตังแต่
้ 30 คนขึ ้นไป แบบทดสอบที่ดีควรมี
ค่าความเชื่อมัน่ สูง โดยทัว่ ไปไม่ควรต่ากว่า 0.75
3.4 จัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบฉบับจริ ง เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
จากการศึกษาขั ้นตอนการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าสังคม
ศึกษา สามารถสรุปขันตอนได้
้
ดงั นี ้
1. ขันการเตรี
้
ยมการสร้ างแบบทดสอบ
1.1 ศึก ษามาตรฐานการเรี ย นรู้ /ตัว ชี ว้ ัด วิเคราะห์ ห ลัก สูต รและสร้ าง
ตารางวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร โดยก าหนดขอบเขตของเนื อ้ หา มาตรฐานการเรี ย นรู้ /ตั ว ชี ว้ ั ด
และพฤติกรรมที่จะวัด
1.2 ศึก ษาวิ ธีก ารสร้ างแบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู้ จากเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ว่าแบบทดสอบมีกี่ประเภทอะไรบ้ าง แบบทดสอบแต่ละประเภทมีวิธีการสร้ าง ข้ อดี
และข้ อจากัดอย่างไร
1.3 สร้ างตารางวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยกาหนด
ขอบเขตเนื อ้ หา มาตรฐานการเรี ย นรู้ และ/หรื อ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวัง สาระการเรี ย นรู้
และพฤติกรรมที่จะวัด
1.4 กาหนดลักษณะของข้ อสอบและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการสอบ
2. ขันการสร้
้
างแบบทดสอบ
2.1 สร้ างแบบทดสอบตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์หลักสูตรและ
ตามลักษณะของข้ อสอบ เทคนิคของการสร้ างแบบทดสอบและความสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมาย
2.2 ตรวจทานข้ อสอบ โดยทบทวน เพื่อความถูกต้ องและครบถ้ วนตาม
รายละเอียดของแบบทดสอบ แล้ วจัดพิมพ์และจัดฉบับเพื่อนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ
3. ขันการตรวจสอบคุ
้
ณภาพของแบบทดสอบ
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3.1 ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content Validity) โดยหาค่า ดัช นี
ความสอดคล้ อ ง (IOC) และคัด เลือ กแบบทดสอบที่ มี ค่ า IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป จัด พิ ม พ์ เป็ น
แบบทดสอบฉบับใหม่
3.2 วิเคราะห์ คุณ ภาพเป็ นรายข้ อ โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบ
(Try out) แล้ วนาผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากและค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ จากนัน้
คัดเลือกข้ อสอบที่ใช้ ได้ คือ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 และมี ค่าอานาจจาแนกตังแต่
้
0.20 ขึ ้นไป
3.3 วิเคราะห์คา่ ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ โดยนา
ข้ อสอบที่ได้ คดั เลือกแล้ วจัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบฉบับใหม่ นาไปทดลองสอบ แบบทดสอบที่ดีควร
มีคา่ ความเที่ยงสูง โดยทัว่ ไปไม่ควรต่ากว่า 0.75
3.4 จัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบฉบับจริ ง เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิภ ารั ต น์ วงศ์ อ ยู่ (2553,น. 62-63) ศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสังคมศึก ษา
และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนด้ วยกิจกรรม
การเรี ย นรู้ โดยใช้ เทคนิ ค 4 MAT ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสั ง คมศึ ก ษา
ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิค 4 MAT หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วย
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิค 4 MAT หลังเรี ยนสูงกว่าก่อ นเรี ยนอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01
วิภาพรรณ พิน ลา (2554,น. 88-89) ศึก ษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นสังคมศึก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรมและความสามารถในการคิดแก้ ไขปั ญหาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรี ยนรู้แบบอริ ยสัจสี่ ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้แบบซิปปากับการเรี ยนรู้อริ ยสัจสี่ มีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่
แตกต่างกันและความสามารในการคิดก็ไม่แตกต่างเช่นกัน
รชนุช รัตนสาร (2555,น. 131-132) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในคิ ดแก้ ปัญ หาของนักเรี ย นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ ได้ รับ การสอนแบบ 4 MAT
กับการสอนแบบเทคนิคผังกราฟิ ก ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมี นยั สาคัญ ทางสถิ ติ ระดับ .01 และนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบ 4 MAT กับการสอน
แบบเทคนิคผังกราฟิ กมีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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กวี โพธิ สธุ า (2557,น. 87) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เรื่ อง ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในทวีปอเมริ กาเหนือ และอเมริ กาใต้ ด้ วยรูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ ร่ วมกับเทคนิ คหมวกหกใบ ของนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สามารถสรุ ป
ผลการวิ จั ย ได้ ดัง นี ผ้ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ
และอเมริ กาใต้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
เทคนิคหมวกหกใบ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรี ย นชั น้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ ร่ วมกับ
เทคนิคหมวกหกใบ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณรงค์ โคตรศรี (2557,น. 129-130) ผลการใช้ ชุดการสอนร่ วมกับเทคนิคการเรี ยน
แบบร่วมมือแบบกลุม่ ช่วยรายบุคคล (TAI) ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนร่ มเกล้ า
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 สามารถสรุ ปผลการวิจัยได้ ดงั นี ้เปรี ยบเทียบ
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ ได้ เรี ย นรู้ ด้ วยชุด การสอนร่ วมกับ
เทคนิคการเรี ยนแบบร่วมมือแบบกลุม่ ช่วยรายบุคคล (TAI) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดงั นี ้ ประสิทธิ ภาพของชุดการสอนร่ วมกับเทคนิคการเรี ยน
แบบร่ วมมื อแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มี ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80.19/81.19 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรี ยนรู้แบบหมวกคิด 6 ใบ
จากการศึก ษางานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสามารถสรุ ปได้ ว่า
สาเหตุที่สง่ ผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ ้นมาจากหลายปั จจัย ได้ แก่ รู ปแบบ/วิธีการสอนที่
เน้ น ให้ ผ้ ูเรี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลาง นักเรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บัติจ ริ งผ่ านประสบการณ์ ต รง สื่อ การเรี ยนที่
สอดคล้ องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล บรรยากาศในการเรี ยน และบทบาทหน้ าที่ของครูและ
นักเรี ยน ปั จจัยเหล่านี ้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวิชาสังคมศึกษา และความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
ที่ได้ รับ การจัดการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนของนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีวิธีการดาเนินการวิจยั ตามหัวข้ อ ดังนี ้
1.การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2.การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ นัก เรี ย นระดับ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย น
สตรี วิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 14 ห้ องเรี ยน รวม 520 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่นกั เรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี
วิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 1 ห้ องเรี ยนมีนกั เรี ยนทังหมด
้
34
คน ซึ่งได้ จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจับสลากเลือกห้ องซึ่งโรงเรี ยน
จัดห้ องเรี ยนโดยคละความสามารถและเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษาพื ้นฐาน 7 ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4 ทุกห้ องเรี ยน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
3. แบบประเมินคุณลักษณะใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
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ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจั ดการเรี ยนการสอนผู้วิจัยดาเนินการสร้ าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง วัฒนธรรมไทย ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ห ลักสูตรหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนสตรี วิทยา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม ในส่วนของสาระสาคัญ ของเนื ้อหา ตัวชี ว้ ัด จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ และ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ จากนันเลื
้ อกเนื ้อหาสังคมศึกษา มาใช้ ทดลอง ผู้วิจยั เลือกเนื ้อหาในรายวิชา
สังคมศึกษา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง วัฒนธรรมไทย สาระการเรี ยนรู้ ที่ 2 หน้ าที่พลเมือ ง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม มาตรฐานที่ ส 2.1 ตัวชี ว้ ดั ที่ 2 วิเคราะห์ ความจาเป็ นที่
จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงและอนุรัก ษ์ วัฒ นธรรมไทยและเลือ กรั บ วัฒ นธรรมสากล
เนื่ องจาก วัฒ นธรรมเป็ นผลผลิตอันเกิ ดจากการกระทาระหว่างกันของสมาชิ กในสังคม เพราะ
วัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น โดยสมาชิกของสังคมให้ การยอมรับและนาไปเป็ นวิถีปฏิบตั ิใน
การด าเนิ น ชี วิ ต ดั ง นัน้ วัฒ นธรรมจึ ง เป็ นทั ง้ คุ ณ ค่ า ของสัง คม บรรทั ด ฐานทางสัง คม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนผลผลิต ผลงาน ภูมิปัญญาต่างๆ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น โดยผู้วิจยั ทา
การวิเคราะห์เนื ้อหา ความรู้ ความจา ความเข้ าใจและการนาไปใช้ ของนักเรี ยนที่ เกิดจากการเรี ยน
และกาหนดจานวนชัว่ โมงจานวน 8 คาบ โดยให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเนื ้อหาของรายวิชา
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ ตามแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบการ
เรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อให้ ได้ ขนตอน
ั้
ดังนี ้
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบปฏิบตั ิการมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ขัน้ สร้ างความสนใจ (Engagement) เป็ น ขันที
้ ่ครู ผ้ ูสอนแนะนาเข้ าสู่
บทเรี ยนด้ วยการกระตุ้นสร้ างความสนใจด้ วยสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ กระตุ้นให้ นั กเรี ยน สนใจจาก
สือ่ ออนไลน์ YouTube หรื อระดมความคิดหรื อคาถามจาก Google form เป็ นต้ น
2. ขันส
้ ารวจและค้ นคว้ า (Exploration) เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนทาความเข้ าใจ
กับประเด็น ปั ญ หาที่ นักเรี ยนสนใจและเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนสามารถค้ นหาข้ อ มูลคาตอบจาก
อินเทอร์ เน็ต (search engine) ในระหว่างเรี ยนหรื อระหว่างการทากิจกรรมและแบบฝึ กหัดต่าง ๆ
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3. ขัน้ อธิ บ าย (Explanation) เป็ น ขันที
้ ่ นักเรี ย นได้ ข้อ มูลอย่า งเพี ย งพอ
จากการสารวจตรวจสอบโดยนักเรี ยนเสนอผลการเรี ยนการสอนของกลุม่ ย่อยโดยการอภิปราย
ผ่านกระบวนการน าเสนอในรู ป แบบต่างๆ เช่น การนาเสนอผ่าน Google document หรื อ การ
อภิ ป รายผ่ า น ไลน์ (LINE) ช่ ว ยในการติ ด ต่อ สื่อ สารระหว่า งครู ผ้ ูส อนและนัก เรี ย นในการให้
คาปรึกษาและสามารถส่งข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว จึงสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ หรื อสรุปผล
และนาเสนอผลที่ได้
4. ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration) เป็ นขัน้ กระบวนการในการขยาย
ความรู้ สามารถนาผลของการเรี ยนรู้ขยายออกสูช่ ุมชนภายนอกด้ วยการนาเสนอข้ อมูลผ่าน สังคม
ออนไลน์ คื อ YouTube Facebook Instagram เป็ นต้ น เป็ นการขยายความรู้ ให้ ก ว้ า งไกลหรื อ
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมสูค่ วามรู้ใหม่ได้
5. ขันการประเมิ
้
นผล (Evaluation) เป็ นขันที
้ ่ประเมินว่านักเรี ยนมีความรู้
อะไรบ้ างและมีมากน้ อยเพียงใดโดยให้ นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นหรื อแบบทดสอบ ซึ่งสามารถ
ทดสอบด้ วย แอปพลิเคชันต่างๆ ของอุปกรณ์
1.3 จัดทาร่ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบการเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง วัฒนธรรม
ไทย ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษา ปี ที่ 4 ให้ ส อดคล้ อ งกับ คาอธิ บ ายรายวิช าตามหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 2 แผน 8 คาบ ดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง วัฒนธรรมไทย จานวน 4 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย จานวน 4 คาบ
แต่ ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ยชื่ อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตั ว ชี ว้ ั ด
สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อและแหล่งเรี ยนรู้
การวัด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย ก าหนดขัน้ ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ สัง คมศึ ก ษา
ตามขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
1.4 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ จัด การเรี ยนการสอน ที่ส ร้ างขึ ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรี ยนรู้และแก้ ไขตามคาแนะนา

61
1.5 ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญด้ านการสอนสังคมศึกษา ด้ านเทคโนโลยีและด้ านการวัดและ
ประเมินผล จานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ กับจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ รวมทัง้ ภาษาที่ ถูก ต้ อ ง และดูค วามสอดคล้ อ ง (Index of item-objective
Congruence: IOC) เพื่อนาข้ อเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ ไขให้ เหมาะสมที่จะใช้ ในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ โดยใช้ เกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตรงเนื ้อหาหรื อจุดประสงค์ การ
เรี ยนรู้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตรงเนื ้อหาหรื อจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ วดั ไม่ตรงเนื ้อหาหรื อจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
จากนัน้ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) และคัด เลื อ ก
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป ผลปรากฏว่าได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
ระหว่าง 0.80-1.00 แปลผลได้ วา่ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ ยอมรับได้ (รายละเอียด ในภาคผนวก)
1.6 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ปรึ ก ษาต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ ไข ตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้และแก้ ไขตาม
คาแนะนา
1.7 น าแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ปทดลองใช้ (try out) และปรึ ก ษาต่อ อาจารย์ ที่
ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุ งแก้ ไข ตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรี ยนรู้และแก้ ไขตามคาแนะนา
1.8 จัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษา
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสร้ างแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสัง คมศึ ก ษา
เรื่ อง วัฒนธรรมไทย ตามขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ศึกษาคาอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชา จุดประสงค์การเรี ยน สาระ
การเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จากหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551และเอกสารที่เกี่ยวข้ อ งกับการวัดและประเมินผลและวิธีสร้ างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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2.2 ก าหนดโครงสร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ช าสังคม
ศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทย โดยสร้ างให้ มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ อง
กับคาอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี ้
ความรู้ความจา
8
ข้ อ
ความเข้ าใจ
11
ข้ อ
การนาไปใช้
7
ข้ อ
การวิเคราะห์
14
ข้ อ
รวม
40
ข้ อ
2.3 สร้ างแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
เรื่ อ ง วัฒนธรรมไทย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือ กจานวน 40 ข้ อ โดยสร้ างให้ มีความสอดคล้ องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ แล้ วนาแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ พิจารณาแล้ ว
ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
2.4 แก้ ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ตามคาแนะนา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
2.5 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้ วไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนสังคมศึกษา
และด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จ านวน 5 ท่า น เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content
Validity) ความถูกต้ อง ความเหมาะสม และความสอดคล้ อ งกับจุด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ รวมถึ ง
ความครอบคลุม ของค าถาม ซึ่ง พิ จ ารณาคัด เลือ กจากดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of itemobjective Congruence: IOC) ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไปโดยใช้ เกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
+1 หมายถึ ง แน่ใจว่าข้ อ สอบวัด ตรงเนื อ้ หาหรื อ จุ ด ประสงค์ ก าร
เรี ยนรู้
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อสอบวัดตรงเนื ้อหาหรื อ จุดประสงค์ การ
เรี ยนรู้
-1
หมายถึง แน่ใจว่าข้ อสอบวัดไม่ตรงเนื ้อหาหรื อ จุดประสงค์ การ
เรี ยนรู้
2.6 แก้ ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ที่มีค่า IOC
ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ตามข้ อ เสนอแนะจากนัน้ เสนอต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ต รวจ
พิจารณาอี กครัง้ เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ อ งเรี ยบร้ อ ย ผลปรากฏว่าได้ ค่าดัช นีความสอดคล้ อ ง
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(IOC) ระหว่ า ง 0.60-1.00 แปลผลได้ ว่ า มี คุ ณ ภาพตามเกณ ฑ์ ยอมรั บ ได้ (รายละเอี ย ด
ในภาคผนวก)
2.7 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ไปทดลองใช้
(try out) กับ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 ที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ม ตัว อย่า ง จ านวน 50 คน ของโรงเรี ย น
สตรี วิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
2.8 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา มาวิเคราะห์
หาความยาก ค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้ อ จากนันคั
้ ดเลือกข้ อสอบตามโครงสร้ างของแบบทดสอบ
ที่กาหนดไว้ ที่ใช้ ได้ คือ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20
ขึ ้นไปและหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์ ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน เรี ยบร้ อย ผลปรากฏว่า
มีคา่ ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.48- 0.68 และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.48- 0.80
2.9 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ที่ไปทดลอง
ใช้ (try out) ปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ ไข ตรวจสอบความถูกต้ อง
และความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา และแก้ ไขตาม
คาแนะนา โดยมีโครงสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ดังนี ้
ความรู้ความจา
2
ข้ อ
ความเข้ าใจ
5
ข้ อ
การนาไปใช้
5
ข้ อ
การวิเคราะห์
8
ข้ อ
รวม
20
ข้ อ
2.10 จัดท าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ฉ บับ สมบู รณ์ เพื่ อ น าไปใช้ กับ กลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
3. แบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างแบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนซึง่ นักเรี ยนเป็ นผู้ประเมิน
โดยแบบวัดมี ล ักษณะเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้ อ
มีขนตอนในการพั
ั้
ฒนาดังนี ้
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ ง
กับความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบประเมิน
3.2 กาหนดนิยามเชิ งปฏิบตั ิการความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
โดยอาศัยข้ อมูลที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และปรับปรุงจากแบบวัดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนจาก นิภา วงษ์ สรุ
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ภิ นัน ท์ (2548,น. 60) วาสนา กิ่ ม เทิ ง้ (2553,น. 84) วัฒ นา พาผล (2551,น. 5) และณั ฐ พร
ข าสุว รรณ์ (2556,น. 194-195) ซึ่ ง วัด ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ มี จ านวน 20 ข้ อ
แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1. มี ความกระตือ รื อร้ น คือ อยากรู้ อ ยากเห็นมี ความต้ องการเรี ยนรู้
เรื่ องที่อยูร่ อบๆ ตัวและเหตุการณ์ที่สนใจ
2. มีการแสวงหาความรู้ คือ มีการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน
3. มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามคือ มุ่งมั่นขยันขันแข็งในการศึกษาหา
ความรู้ หรื อทากิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย กิจกรรมในชีวิตประจาวันโดยไม่ยอ่ ท้ อ ต่อความลาบาก
4. มีความคิดริ เริ่ มพัฒนาตนเอง คือ การนาความคิดเห็นของตนเอง
เปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ รวมถึงการนาแนวคิดวิธีการใหม่ๆ มาใช้ ในการเรี ยน
3.3 สร้ างแบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน เป็ นแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 40 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ านด้ านละ 10 ข้ อ
ที่เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
1 ความกระตือรื อร้ น
จานวน 10 ข้ อ
2 การแสวงหาความรู้
จานวน 10 ข้ อ
3 ความเพียรพยายาม
จานวน 10 ข้ อ
4 ความคิดริ เริ่ มพัฒนาตนเอง จานวน 10 ข้ อ
แบบสอบถามมี ล ักษณะเป็ นมาตราส่ว น 5 ระดับ โดยมี เกณฑ์ ก ารให้
คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้ อย
ระดับ 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ รายข้ อ คือ
4.50-5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.50-4.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับปานกลาง
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1.50-2.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00-1.49 หมายถึง มีคณ
ุ ลักษณะที่พิจารณาอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
3.4 น าแบบประเมิ น ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น ที่ พัฒ นาแล้ ว ไปให้ อ าจารย์ ที่
ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมของคาถามและภาษาที่ใช้
3.5 ปรับปรุงและแก้ ไขแบบประเมินความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
3.6 นาแบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน ที่แก้ ไขแล้ ว ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ าน
การสอนสังคม ด้ านความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนและด้ านการวัดและประเมินผลจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง ความถูกต้ อง ความเหมาะสม และความสอดคล้ องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
3.7 น าแบบประเมิ น ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) แล้ วคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (Index of item-objective Congruence: IOC) แล้ ว คัด เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดัช นี
ความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไปโดยใช้ เกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
+1 หมายถึ ง แน่ ใ จว่า แบบประเมิ น ตรงกั บ พฤติ ก รรมความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมิ นตรงกับ พฤติกรรมความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน
-1
หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมิ นไม่ ตรงกับ พฤติกรรมความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน
3.8 จัดทาแบบประเมิ นความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนฉบับสมบูรณ์ เพื่อ นาไปใช้ กับ
กลุม่ ตัวอย่างต่อไป (รายละเอียด ในภาคผนวก)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design ศิริชัย
กาญจนวาสี (2555,น. 248)
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ตาราง 4 แบบแผนการวิจยั

กลุม่

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

E

T1

X

T2

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในแบบแผนการวิจัย
E คือ กลุม่ ทดลอง (Experimental group)
T1 คือ การสอบก่อนที่จะจัดการเรี ยนรู้ (Pre-test)
X คื อ การจัดการเรี ย นรู้ ที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบการเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
T2 คือ การสอบหลังจากที่จดั การเรี ยนรู้ (Post-test)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ขอความร่ วมมือกับโรงเรี ยนสตรี วิทยา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นสถานศึกษาของ
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้
2. ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรี ยนรู้โดยที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบการเรี ยนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยตนเองโดยชี ้แจงให้ นกั เรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ได้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ แบบการเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกับ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อจัด การเรี ย นการสอน จ านวน 4 แผนการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ ป ฏิ บัติ ต นได้
ถูกต้ อง
3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนและแบบประเมิ นความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น
ทดสอบกับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี วิทยา กรุ งเทพมหานครที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ เวลา 1 คาบ แล้ วบันทึกคะแนนของกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน (Pre-test)
4. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง วัฒนธรรมไทย โดย
ใช้ เวลาการสอน 8 คาบ คาบละ 50 นาที
5. เมื่ อ ด าเนิ น การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบการเรี ย นรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง วัฒนธรรม
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ไทย ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ 2 แผนการจัดการเรี ย นรู้ แล้ วทาการทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนและแบบประเมิ นความใฝ่ รู้ ในการเรี ย น โดยใช้ เวลา 1คาบ แล้ วบันทึกคะแนนเป็ น
คะแนนหลังเรี ยน (Post-test)
6. ตรวจให้ คะแนนการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและแบบประเมิ น
ความใฝ่ ร้ ูในการเรี ยน แล้ วนาคะแนนที่ได้ ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าสังคมศึกษาก่อ นและหลัง ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน ก่อ นและหลัง ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
ของนักเรี ยน
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั คานวณค่าสถิติข้างต้ นโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.สถิตพิ ื ้นฐาน
ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Mean) และ ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2.สถิติเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือ
ได้ แ ก่ หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of item-objective Congruence: IOC)
หาค่าความยากง่าย (p) ของข้ อ สอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หาค่า อ านาจจาแนก (r) ของ
ข้ อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสามารถคานวณได้ จากสูตร หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษาโดยใช้ วิธีของ( Kuder – Richardson:198)
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
โดยเปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษาและ
แบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
แบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยน
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การสอนเรื่ อ ง วัฒ นธรรมไทย โดยใช้ ค่าสถิติ t-test for Dependent Samples (ล้ วน สายยศและ
อังคณา สายยศ. 2538: 104)
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัยได้ เปรี ยบเที ยบขนาดอิ ทธิ พ ล โดยใช้ โปรแกรม Effect Size Calculator
โดย Marley W.Watkins. และได้ ใช้ เกณฑ์ การแปลความหมายขนาดอิ ทธิ พลของ Jacob Cohen
ซึง่ แบ่งเกณฑ์ขนาดอิทธิพลออกเป็ น 3 ระดับ (Jacob Cohen. 1988: 285-287) ดังนี ้ตาราง 5
ตาราง 5 เปรี ยบเทียบขนาดอิทธิพล

ขนาดอิทธิพล (d)
0.2
0.5
0.8

ความหมาย
ระดับน้ อย (Small Effect Size)
ระดับกลาง (Medium Effect Size)
ระดับมาก (Large Effect Size)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าสังคมศึกษา และความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนที่ได้ รับ การ
จัดการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ครัง้ นี ้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจเกี่ ยวกับความหมายในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ตรงกัน
ผู้วิจยั ได้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้ อมูล ดังนี ้
Mean
แทน ค่าเฉลีย่ (Mean)
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
k
แทน คะแนนเต็ม
t
แทน ค่าสถิติใช้ ในการเปรี ยบเทียบค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value)
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิช าสังคมศึกษา และความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ย นที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบการเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกับ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ผู้วิจยั ได้ นาเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตามลาดับ ดังนี ้
1 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างก่อนจัดการเรี ยนรู้และหลัง
จัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน ระหว่างก่อนจัดการเรี ยนรู้ และหลังจัดการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาการศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าสังคมศึกษา และ
ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัย
ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี ้
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1. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่ างก่ อนจัดการเรียนรู้และหลัง
จัดการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ย นของ
นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหลังเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (t = 23.64, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่อ นเรี ย น
เท่ากับ 11.62 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .078 และมีคา่ เฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนเท่ากับ 17.65 มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่
1 ที่กาหนดไว้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ รูป แบบการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
จัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ดังข้ อมูลที่ปรากฏในตาราง 6
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เปรี ยบเที ยบขนาดอิ ทธิ พ ลของผลการทดลอง พบว่า มี ค่าขนาดอิ ทธิ พ ล
(Effect Size) ของการทดลองต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนเท่า กับ 4.054 (Cohen´s d = 4.054)
แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนเรี ยนอยู่ในระดับมาก (Large Effect
Size) เนื่องจากมีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงกว่า 0.80 ตามเกณฑ์การแปลความหมายขนาดอิทธิพลของ
Cohen (1988, pp. 285-287)
ตาราง 6 แสดงผลการวิ เคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างก่อนจัดการเรี ยนรู้
และหลังจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

*p ≤ .05

การทดสอบ

Mean

SD

t

p

ก่อนเรียน
หลังเรียน

11.62
17.65

0.78
1.23

23.64*

0.000
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2. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน ระหว่ างก่ อนจัดการเรียนรู้และหลังจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนก่อ นเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลังเรี ยนมี ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.39, df
= 33, p-value = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนก่อนเรี ยนเท่ากับ 72.21 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 12.81 และมีคา่ เฉลี่ยของความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนหลังเรี ยนเท่ากับ 89.06 มีคา่ เบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.92 ซึ่งผลการวิ จัย เป็ น ไปตามสมมติฐ านข้ อ ที่ 2 ที่ ก าหนดไว้ ว่า ความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
เมื่ อพิจารณารายด้ าน พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรี ยนมี ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนด้ านความกระตือ รื อร้ นสูง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.06, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย ของความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นด้ า นความกระตื อ รื อ ร้ นก่ อ นเรี ย นเท่า กับ 19.09 มี ค่า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.35 และมีคา่ เฉลี่ยของความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนด้ านความกระตือรื อร้ นหลังเรี ยนเท่ากับ
22.65 มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.43
นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหลังเรี ยนมี ความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนด้ านการแสวงหาความรู้สงู กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 5.88, df = 33, p-value = .000) ซึง่ มีค่าเฉลี่ยของความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนด้ าน
การแสวงหาความรู้ ก่อนเรี ยนเท่ากับ 18.50 มี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.43 และมีค่าเฉลี่ย
ของความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนด้ านการแสวงหาความรู้ หลังเรี ยนเท่ากับ 22.32 มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.57
นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหลังเรี ยนมี ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนด้ านความมุ่งมั่นเพียรพยายามสูงกว่าก่อ นเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 (t = 8.18, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยของความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนด้ านความมุ่งมั่นเพียรพยายามก่อ นเรี ยนเท่ากับ 16.97 มี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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3.40 และมีค่าเฉลีย่ ของความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนด้ านความมุ่งมัน่ เพียรพยายามหลังเรี ยนเท่ากับ 21.68 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97
และนัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรี ยนมีความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนด้ านความคิดริ เริ่ มพัฒนาตนเองสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.23, df = 33, p-value = .000) ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ของความ
ใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนด้ านความคิดริ เริ่ มพัฒนาตนเองก่อนเรี ยนเท่ากับ 17.62 มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
3.76 และมีคา่ เฉลี่ยของความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนด้ านความคิดริ เริ่ มพัฒนาตนเองหลังเรี ยนเท่ากับ 22.41
มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.52 ดังข้ อมูลที่ปรากฏในตาราง 7
ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เปรี ยบเที ยบขนาดอิ ทธิ พ ลของผลการทดลอง พบว่า มี ค่าขนาดอิ ทธิ พ ล
(Effect Size) ของการทดลองต่อ ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนเท่ากับ 1.267 (Cohen´s d = 1.267) แสดงว่า
ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นหลังเรี ยนของนัก เรี ย นที่ ได้ รับ การจัดการเรี ย นรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E)
ร่ ว มกั บ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอยู่ ใ นระดับ มาก (Large Effect Size)
เนื่องจากมีคา่ ขนาดอิทธิพลสูงกว่า 0.80 ตามเกณฑ์การแปลความหมายขนาดอิทธิพลของ Cohen
(1988, pp. 285-287)
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน ระหว่างก่อนจัดการเรี ยนรู้และหลังจัดการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (n=34
,k= 20)

การประเมิ น
ก่อนเรียน
Mean
SD

ระดับการประเมิ น
การประเมิ น
หลังเรียน
Mean SD

1. ความกระตือรื อร้ น

19.09

3.35

22.65

2. การแสวงหาความรู้

18.50

3.43

3. ความมุง่ มัน่ เพียรพยายาม

16.97

4. ความคิดริเริ่มพัฒนาตนเอง

ความใฝ่ ร้ใู ฝ่ เรียน

ภาพรวม

p ≤ .05

t

p

1.43

6.06*

0.000

22.32

1.57

5.88*

0.000

3.40

21.68

1.97

8.18*

0.000

17.62

3.76

22.41

1.52

7.23*

0.000

72.21

12.81

89.06

4.92

7.39*

0.000
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่ อ งผลของการพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นวิ ช าสังคมศึก ษา และความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั สรุ ป
สาระสาคัญไว้ ดงั นี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาก่อนและหลัง ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนก่อ นและหลัง ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน
ของนักเรี ยน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี วิทยา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 14 ห้ องเรี ยน รวม 520 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่นกั เรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี วิทยา
กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 1 ห้ อ งเรี ยนมีนักเรี ยนทังหมด
้
34 คน
ซึ่งได้ จากการสุม่ แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจับสลากเลือ กห้ องซึ่งโรงเรี ยนจัด
ห้ องเรี ยนโดยคละความสามารถและเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษาพื ้นฐาน 7 ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ทุกห้ องเรี ยน
การวิจัย ครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยด าเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โดยผู้วิจัย
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ใช้ เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที
จ านวน 5 สัป ดาห์ รวมทัง้ หมด 10 คาบเรี ย นและผู้วิจัยได้ ก าหนดเนื ้อหาในการวิจัย ครั ง้ นี ้เป็ น
เนื ้อหาในรายวิชา สังคมศึกษา 7 สาระหน้ าที่พลเมืองฯ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้ อซึ่งมีค่าความยากง่าย (p อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.77) และค่า
อานาจจาแนก(r) อยู่ระหว่าง0.40 – 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่น (KR-20ของแบบทดสอบเท่ากับ
0.98) และแบบวัดความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน
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20 ข้ อ ซึ่งมาค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 2.34 – 6.26 และมีค่าความเชื่อมั่น (Coefficient -)
ของแบบวัดเท่ากับ 0.93 และในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ แบบแผนการวิจัยการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการ
วิจยั แบบ One – Group Pretest – Posttest Design
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้
การวิเคราะห์ t –test for dependent Sample
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ย นรู้ วิช าสังคมศึก ษาโดยวิธี ก ารสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกับ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนของนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา
กรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นของนักเรี ย นที่ เรี ยนด้ วยวิธีก ารสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E)
ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยน ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ย นรู้ วิช าสัง คมศึก ษาโดยวิ ธีก ารสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ผู้วิจยั ขอนาเสนออภิปราย
ผลโดยมีประเด็นสาคัญดังนี ้
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อ นเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 สอดคล้ อ งกับสมมติ ฐ านของการวิจัย เนื่อ งจากการเรี ยนรู้ วิช า
สังคมศึกษาโดยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็ นวิธีการที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนได้
ค้ นหาความรู้ ด้วยตนเองโดยใช้ วิธีการทางาน จะต้ องมี สิ่งเร้ าที่ทาให้ เกิ ดการสืบเสาะหาความรู้
เน้ นการพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหา ให้ นกั เรี ยนรู้จักศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้โดย ผู้สอน
ตังค
้ าถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนใช้ กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนค้ นพบความรู้ หรื อแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหาจนทาให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจ สอดคล้ องกับกระทรวงศึกษาธิการ (สานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2553,น. 37)กล่าวว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นวิธี
สอนที่เน้ นความสาคัญที่นกั เรี ยนเป็ นสาคัญวิธีการสอนนี ้เป็ นการให้ นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างแท้ จริ งโดยนักเรี ยนค้ นคว้ าใช้ ความสามารถในการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบปฏิบตั ิการมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันสร้
้ างความสนใจ (Engagement) เป็ นขันที
้ ่ครู ผ้ สู อนแนะนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนด้ วย
การกระตุ้นสร้ างความสนใจด้ วยสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ กระตุ้นให้ นักเรี ยน สนใจ จาก สื่อ ออนไลน์
YouTube และการระดมความคิ ด หรื อ ค าถามจาก แอปพลิเคชั น Mentimeter “มี วัฒ นธรรม
อะไรบ้ า งที่ เรารั บ มาจากต่า งชาติ ?” “นัก เรี ย นทราบหรื อ ไม่ ว่า เป็ น วัฒ นธรรมของชนชาติ ใด”
จากนันนั
้ กเรี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็น ช่วยกันวิเคราะห์ ถึงประเด็นที่น่าสนใจซึ่งอาจเกิ ดขึ ้นเอง
ตามความสงสัย หรื อเกิดจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเองเพื่อเป็ นการกระตุ้น และให้ นกั เรี ยน
เกิดความสงสัยเกิดความอยากรู้ และอยากทราบคาตอบ สอดคล้ องกับ สุวิทย์ มูลคา (2545,น. 57)
อธิ บายว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ว่าหมายถึงการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ หมายถึงกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นการพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการฝึ ก
ให้ นกั เรี ยนรู้ จักศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ โดยผู้สอนตังค
้ าถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนใช้ กระบวนการทาง
ความคิด หาเหตุผลจนค้ นพบความรู้ หรื อแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่ถูกต้ องด้ วยตนเอง สรุปเป็ น
หลักการกฎเกณฑ์หรื อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการควบคุมปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรื อ
สร้ างสรรค์สงิ่ แวดล้ อมในสภาพการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างกว้ างขวาง
ขันที
้ ่ 2 ขันส
้ ารวจและค้ นคว้ า (Exploration) เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนทาความเข้ าใจกับประเด็น
ปั ญหาที่นกั เรี ยนสนใจและเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนใช้ แนวความคิดที่มีอยูแ่ ล้ วมาจัดความสัมพันธ์ กับ
ประเด็ นปั ญ หา โดยในการออกแบบการวิจัย ผู้วิจัย ได้ กระตุ้นให้ นักเรี ยนปฏิ บัติสามารถค้ นหา
ข้ อมู ล ค าตอบจากอิ น เตอร์ เน็ ต (search engine)ในหั ว ข้ อ “วั ฒ นธรรมดั ง กล่ า ว คื อ อะไร
เป็ นวัฒ นธรรมของภาคใด ” ทาให้ กระตื อ รื อ ร้ น ในการหาคาตอบและพร้ อ มที่จ ะเรี ยนรู้ ได้ ด้ วย
ตนเอง เช่นเดียวกับ สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2543,น. 7-8)ที่ระบุว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
5E มุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนสามารถร่ วมกันแสวงหา ค้ นพบและสร้ างองค์ รวมรู้ ด้วยตนเองอีกทังยั
้ งให้
นักเรี ยนมีโอกาสประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้ สภาพการณ์ที่จาลองหรื อที่
เป็ นจริ งแห่งชีวิต เพื่อให้ นักเรี ยนมีทกั ษะชีวิตและทักษะทางสังคม
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ขันที
้ ่ 3 ขันอธิ
้ บาย (Explanation) เป็ นขันที
้ ่นกั เรี ยนได้ ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสารวจ
ตรวจสอบโดยนักเรี ยนเสนอผลการเรี ยนการสอนของกลุม่ ย่อยโดยการอภิปรายผ่านกระบวนการ
น าเสนอในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การน าเสนอผ่ า น Google document หรื อ การอภิ ป รายผ่ า น
ไลน์ (LINE) ช่ ว ยในการติ ด ต่อ สื่ อ สารระหว่า งครู ผ้ ู ส อนและนัก เรี ย นในการให้ ค าปรึ ก ษาและ
สามารถส่งข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว จึงสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หรื อสรุปผล และนาเสนอผล
ที่ได้
ขันที
้ ่ 4 ขันขยายความรู
้
้ (Elaboration) เป็ นขันกระบวนการในการขยายความรู
้
้ สามารถ
นาผลของการเรี ยนรู้ ขยายออกสูช่ ุมชนภายนอก ขยายความรู้ ให้ กว้ างไกลหรื อสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ เดิมสูค่ วามรู้ใหม่ได้ ในยุคปั จจุบนั ผู้วิจัยได้ เลือกวิธีการนาเสนอข้ อมูลผ่าน สังคมออนไลน์
(Social Network) เช่ น YouTube Facebook Instagram โดยผู้วิจัยได้ ให้ นักเรี ยนน าผลงานของ
ตนเองในหัวข้ อ “วัฒนธรรมท้ องถิ่น”เผยแพร่ ใน แอปพลิเคชัน Instagram และชิ ้นงานของกลุม่ ตน
ในหัวข้ อ “การอนุรักษ์ วัฒ นธรรมไทยและการยอมรับ วัฒ นธรรมสากล”เผยแพร่ ใน Facebook
เพื่อเป็ นการขยายความรู้สชู่ ุมชน (รายละเอียดในภาคผนวก)
ขันที
้ ่ 5 ขันการประเมิ
้
นผล (Evaluation) เป็ นขันที
้ ่ประเมินว่านักเรี ยนมีความรู้ อะไรบ้ าง
และมีมากน้ อยเพียงใดโดยให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นหรื อแบบทดสอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ ให้ นกั เรี ยน
ทาแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot! และแอปพลิเคชัน Plickers ในการทดสอบ
ก่อนเรี ยน ประเมินความรู้ความรู้ความเข้ าใจระหว่างเรี ยน และทดสอบหลังเรี ยน
ขณะที่ ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกั บ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่ อ จัด การเรี ย นการสอนของนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 จากการวิ จัย ข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่า
การเรี ยนการสอนร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรี ยน เพราะการสอนโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นวิธีที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง ได้ ค้นคว้ าและ
หาข้ อสรุปได้ ด้วยตนเอง อีกทังมี
้ การเรี ยนการสอนวิธีการใหม่ๆ ทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นดี ขึน้ โดยเฉพาะสื่อสังคม (Social Media) จัดเป็ น สื่อ ประเภทหนึ่งจาพวกเครื อ ข่า ยสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ถกู ยกระดับเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ
เรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยนใน อนาคต ซึ่งกลยุทธ์ ในการจัดการเรี ยนรู้ นนอาจจะต้
ั้
องอาศัยการสร้ างสรรค์
วิธีการที่จ ะทาให้ สื่อสังคม ออนไลน์ เข้ า ไปมี ส่วนในการพัฒ นาทักษะของผู้เรี ยนได้ อ ย่างเต็ ม ที่
James (2012, p. 4) ดังที่ยืน ภู่วรวรรณ (2546,น. 24-25)อธิ บายไว้ ว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วอยู่ที่
การให้ การศึกษาประชากรเข้ าสูโ่ ลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้ นปั จจัยสาคัญของประเทศอยู่ที่ความ
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รอบรู้ของคนในชาติ การเรี ยนรู้ ต้องทาได้ มาก รวดเร็ วใช้ เวลาน้ อย ต้ นทุนต่า และที่สาคัญ ความรู้
จะมี บ ทบาทส าคัญ เพิ่ ม มากขึน้ เรื่ อ ยๆ และผูก พัน กับ การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ การเรี ย นรู้ โดยจะ
สอดคล้ องกับที่ผ้ วู ิจัยได้ ดาเนินการวิจัยในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการเรี ยนการสอน
ดังที่ (พัชรี ดอกพุฒ, 2556,น. 85-86)กล่าวว่าความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและการสือ่ สาร จึงทา
ให้ มี การพัฒ นาโทรศัพ ท์ ให้ มี ค วามสามารถพิ เศษประยุกต์ ใช้ โทรศัพท์ เพื่ อ การศึกษา นัก เรี ย น
สามารถเข้ าถึงเนื ้อหาข้ อมูลได้ ตามต้ องการ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในชันเรี
้ ยน ซึง่ สอดคล้ อง
กับ พูลศรี เวศย์อุฬาร (2550,น. 67)กล่าวว่าการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นบทบาทที่สาคัญยิ่ง
ของครูผ้ สู อน บทบาทของครูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ วนี ้ ครู จาเป็ นต้ องมี
การปรับตัวให้ ก้าวหน้ าตามไปด้ วยโดย การเปิ ดใจยอมรับเทคโนโลยี ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวข้ อ ง
ใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ บ่อยขึ ้น ตลอดจนเรี ยนรู้ การใช้ งานระบบอินเตอร์ เน็ต นาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์
ในการจัดการเรี ย นการสอน ด้ วยการพัฒ นาสื่อ การเรี ย นรู้ ด้ วยคอมพิ วเตอร์ และฝึ กอบรมเพื่ อ
พัฒ นาตนเองอยู่เสมอซึ่งปั จจุบันมี ช่อ งทางในการพัฒ นาตนเองมากมาย อี กทังยั
้ ง มี ช่อ งทางให้
เผยแพร่ ผ ลงานหรื อ น าสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ มี ผ้ ู ผลิ ต แล้ ว มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ นั ก เรี ย นได้
และเครื อข่ายสังคมออนไลน์นนยั
ั ้ งถือเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญในการเปิ ด
ประสบการณ์ ทางการศึกษาให้ กับผู้เรี ยน รวมทังเป็
้ นเครื่ อ งมื อ ที่ช่วยสร้ างแรงจูงใจและพัฒ นา
มุมมองทางสังคม การทางานร่ วมกัน การเรี ยนรู้ และเชื่อมต่อการเรี ยนรู้ กับชีวิตจริ งได้ (Knestis,
2011, p. 2)ซึ่งผู้วิจัยได้ ให้ นักเรี ยนบันทึกหลังการเรี ยนรู้ จ ากกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ที่ ร่วมกับ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ จัดการเรี ยนการสอน สะท้ อ นให้ เห็ นถึ ง
ความสาเร็ จที่เกิ ดขึ ้นในงานวิจัยและประโยชน์ ที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการ
สอน ดังต่อไปนี ้
“ได้ รับสนุกสนานที่มาพร้ อมกับความรู้ และการใช้ เทคโนโลยีให้ เป็ นประโยชน์
(นักเรี ยนคนที่ 1 นามสมมติ เอ)
“รู้ จั ก การค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ที่ จ ะน ามาน าเสนอและได้ รั บ ความ
สนุกสนานในการเรี ยนด้ วยการนาเทคโนโลยีมาใช้ ”
(นักเรี ยนคนที่ 2 นามสมมติ บี)
“ได้ รับความสนุก ความรู้ การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการเรี ยน เช่น ตอนนาเสนอ
ผ่าน Instagram #swsocxculture ทาให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว”
(นักเรี ยนคนที่ 3 นามสมมติ ซี)
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“ได้ รับความรู้ ใหม่ๆ ความสนุกสนาน ได้ ใช้ เทคโนโลยีมากขึ ้นและทาให้ เราพยายาม
ค้ นหาข้ อมูลมาอ่านมากขึ ้น”
(นักเรี ยนคนที่ 4 นามสมมติ ดี)
“ได้ รับความรู้ต่างๆมากมาย โดยการเรี ยนการสอนที่ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้
นักเรี ยนสามารถซึมซับความรู้ตา่ งๆได้ มากและง่ายดายขึ ้น เนื่องจากเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่อาจารย์ได้
นามาใช้ เป็ นสื่อควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอน อาทิ เกม Kahoot ,Menti นันเป็
้ นตัวช่วยที่สาคัญใน
การดึงดูดความสนใจจากนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี ทังยั
้ งเป็ นแหล่งความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากที่มีอยู่
ในตาราเรี ยนอีกด้ วย”
(นักเรี ยนคนที่ 5 นามสมมติ อี)
ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ผู้วิจยั พบว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรี ยนการสอน นันส่
้ งผลให้ ความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เนื่อ งจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E)
ที่ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดความใฝ่
รู้ใฝ่ เรี ยนในการเรี ยน มีการกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดอยากเรี ยนรู้ จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผ้ วู ิจัย ได้
นามาใช้ ในครัง้ นี ้ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน โดยสอดคล้ องกับเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ (2542,น.
31-35)กล่าวถึง ความสาคัญ ของความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนอันเกิ ดจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ให้ เกิดความอยากรู้ อยากเห็น นักเรี ยนจะเกิ ดการพัฒ นา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
สอดคล้ องกับแนวคิด อารี พันธ์ มณี (2545,น. 15)ที่กล่าวเกี่ ยวกับคุณลักษณะใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยน เป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญต่อ นักเรี ยนที่ควรส่งเสริ มนักเรี ยนให้ รักการเรี ยนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ รู้จัก
ซักถาม ค้ นหาคาตอบ กระตือรื อร้ นเพื่อทาให้ ชีวิตของนักเรี ยนมีชีวิตชีวาตลอดจนสาเร็ จการศึกษา
รับผิดชอบการงาน รั บผิดชอบชี วิ ตของตนเอง เช่นเดียวกับ น้ อ ยทิพย์ ลิ ้มยิ่งเจริ ญ (2547,น. 4)
กล่าวว่านักเรี ยนที่มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ ้นและมี คุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการจัด การเรี ยนการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังส่งผลต่อความสามารถในการตังค
้ าถาม การศึกษาค้ นคว้ า การสรุ ปและนาเสนอ
ข้ อมูล พบว่านักเรี ยนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้นี ้มีความกระตือรื อร้ นสนใจในการเรี ยนวิชา
สังคมศึกษา ได้ รับการฝึ กฝนการแสวงหาความรู้ ค้ นคว้ าหาข้ อมูล และมีความมุ่งมัน่ เพียรพยายาม
ในการทางานตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากบันทึกหลังการเรี ยนรู้ ดังกล่าวสอดคล้ องกับ พิทกั ษ์ วงแหวน (2546,น. 87)ได้ ศกึ ษา
ปั จจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ผลการวิจัย
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พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต ความมีอานาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 เช่ น เดี ย วกั บ อารี พั น ธ์ ม ณี (2545,น. 15)กล่ า วว่ าคุ ณ ลัก ษณะใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญต่อนักเรี ยน ที่ควรส่งเสริ มนักเรี ยน ให้ รักการเรี ยนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ และ
ตื่นตัวกับสิง่ แปลกใหม่รอบตัว อยากรู้ อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ
คิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ต่างๆ รู้จกั ซักถาม ค้ นหาคาตอบกระตือรื อร้ นต่อการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ ้น จากการศึกษาพบว่าความใฝ่ ร้ ูของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 สูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี ใ้ นการจัด การเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกับ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจยั ได้ ให้ นกั เรี ยนเขียนบันทึกหลังการเรี ยนรู้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความใฝ่ ร้ ู
ใฝ่ เรี ยนที่เพิ่มขึ ้นของนักเรี ยน อันเกิดจากการเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี ้
“สะดวกรวดเร็ วในการหาข้ อมูล กระตือรื อร้ น น่าเรี ยนรู้มากขึ ้น”
(นักเรี ยนคนที่ 1 นามสมมติ เอ)
“มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนในการเรี ยนมากขึ ้น ฝึ กความรวดเร็ วและฝึ กไหวพริ บ
สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น”
(นักเรี ยนคนที่ 2 นามสมมติ บี)
“มีการใช้ เทคโนโลยีในการสอน ทาให้ เรี ยนรู้ อย่างรวดเร็ ว ทาให้ มีความกระตือรื อร้ น
มากขึ ้น ไม่นา่ เบื่อ สนุก และได้ แบ่งปั นความรู้ให้ กบั เพื่อนๆ ผ่านโซเชียล”
(นักเรี ยนคนที่ 3 นามสมมติ ซี)
“เรี ยนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ประเพณีของทัง้ 4 ภาค ในวิธีที่น่าสนใจขึ ้น กว่าการ
อ่านหนังสือ”
(นักเรี ยนคนที่ 4 นามสมมติ ดี)
“ได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ของทัง้ 4 ภาคที่ไม่เคยรู้ มาก่อน ได้ ทากิจกรรมที
ทาให้ เข้ าถึงวัฒนธรรมได้ มากขึ ้น รวมถึงมีความคิดสร้ างสรรค์ในการนาเสนอ”
(นักเรี ยนคนที่ 5 นามสมมติ อี)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรี ย นควรให้ ความส าคัญ สนั บ สนุ น ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรื อบรรจุเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาหรื อกิจ กรรมการ
เรี ยน
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2. ควรส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ทากิจกรรมที่สะท้ อนศักยภาพในการเรี ยนเพื่อส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมี ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนมากยิ่งขึ ้น โดยที่ค รู ผ้ ูสอนเป็ นผู้ที่มีบ ทบาทสาคัญ ในการกระตุ้นให้
นักเรี ยนเกิดความสนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็นในการเรี ยนรู้
3. ควรศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของนัก เรี ย นเพื่ อ ใช้ ในการ
ออกแบบเครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเรี ยนรู้ในอนาคต
4. ครู ควรศึกษาขันตอนของการจั
้
ดการเรี ยนรู้ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ชัดเจนก่อนนาไปใช้ จัดเตรี ยมระบบสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
ให้ เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่เอือ้ ต่อการค้ นหาความรู้ และควรเตรี ยม
สือ่ และแหล่งเรี ยนที่เพียงพอกับนักเรี ยนเพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ศึกษาหาข้ อมูลได้ ตามความถนัด
และความสนใจ
5. ในการจัดการเรี ยนรู้ ควรจัดกิจ กรรมต่อ เนื่อง 2 คาบติดเพื่อให้ กิจกรรมเกิ ดความ
ต่อเนื่องและควรยืดหยุน่ ในการบริ หารเวลาเพื่อให้ การเรี ยนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึก ษาแนวทางการการจัด การเรี ย นการสอนที่ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ ที่ประสบความสาเร็ จ
2. เนื่อ งจากนักเรี ยนที่มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนนั ้นมี อิ ทธิ พ ลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ดังนัน้ จึ ง ควรศึก ษาเพิ่ ม เติ ม ว่า ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหรื อ ไม่
แล้ วมีอิทธิพลอย่างไร
3. ในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการเรี ย นการสอนนัน้ มี แ อปพลิเคชัน
หลากหลายควรเลือกตามความเหมาะสมของกระบวนการเรี ยนรู้
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
รายนามผู้ เชี่ ย วชาญในการตรวจเครื่ อ งมื อ ด้ า นการสอนสัง คมศึก ษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ได้ รับ ความอนุ เคราะห์ ใ นการตรวจสอบ
เสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี บุษยานนท์
อ า จ ารย์ ป ระ จ า ภ า ค วิ ช า
หลัก สูต รและการสอนคณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์พร ยินดีสขุ
อาจารย์ กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ฯโรงเรี ย นสาธิ ต
จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ ายมัธยม
3. อาจารย์ดร. กรรณิการ์ ภิรมรัตน์
อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
4. อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ ศรี มา
อาจารย์กลุม่ สาระการงา
อาชีพและเทคโนโลยีโรงเรี ยน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
สวนสุนนั ทา
5. อาจารย์อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ
อ า จ า รย์ ป ระ จ า ภ าค วิ ช า
หลัก สูต รและการสอนคณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหง
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ คุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ตามลาดับดังนี ้
1. ค่าดัชนี ความสอดคล้ อ ง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ส ังคมศึก ษาที่ได้ รับ การ
จัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
2. ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของข้ อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
3. ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
4. ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของข้ อคาถามของแบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
5. ค่าอานาจจาแนก (t) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ อง วัฒนธรรมไทย

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ ที่
1.
2.

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญท่ านที่
1

2

3

4

5

0
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

ค่ าIOC
0.80
1.00

แผนการจัดการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษาที่ได้ รับการจัด การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ อ ง วัฒ นธรรมไทย จานวน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ มี ค่า
ดัช นีค วามสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ 1.00 จานวน 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ และมี ค่าดัช นีค วาม
สอดคล้ อง(IOC) เท่ากับ 0.80 จานวน 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้
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ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของข้ อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสังคมศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
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คัดเลือ กข้ อ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิช าสังคมศึกษา เรื่ อ ง วัฒ นธรรมไทย ที่มีค่าดัช นีความ
สอดคล้ องของข้ อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้โดยพิจารณาจากค่า IOC ≥ .50 พบว่าข้ อสอบทุก
ข้ อมีค่า IOC ≥ .50 (IOC ตังแต่
้ 0.67-1.00) รวมจานวน 39 ข้ อ จึงคัดเลือกมาใช้ จานวน 20 ข้ อ
โดยเลือกข้ อที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.8 ขึ ้นไป
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ตาราง 10 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทย

หลังจากคัดเลือกข้ อสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
เฉพาะข้ อที่มีค่าความยากง่าย (p) ตังแต่
้ 0.48 – 0.68 และมีค่าอ านาจจาแนก (r) ตังแต่
้ 0.48 –
0.80 ซึ่ ง เป็ นข้ อ ที่ มี ค วามยากง่า ยและค่ า อ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ ที่ ตัง้ ไว้ จ านวน 20 ข้ อ ที่
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาสังคมศึกษา เรื่ อง วัฒนธรรมไทย มีคา่ เท่ากับ 0.98
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ตาราง 11 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของข้ อคาถามแบบวัดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
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ต9k’9

คัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับแบบวัดความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
โดยพิจารณาจากค่า IOC ≥ .50 พบว่าข้ อคาถามทุกข้ อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 รวมจานวน 40
ข้ อ จึงคัดเลือกมาใช้ จานวน 20 ข้ อ โดยเลือกข้ อที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.80 ขึ ้นไป
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ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนก (t) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนเรี ยน

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คัดเลือกข้ อคาถามของแบบแบบวัดความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนเรี ยน เฉพาะข้ อที่มีอานาจจาแนก
(t) ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ขึ ้นไป ซึง่ เป็ นข้ อที่สามารถจาแนกนักเรี ยนที่
มีความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนเรี ยนสูงและต่าออกจากกันได้ โดยคัดเลือ กด้ านละ 5 ข้ อ รวม 20 ข้ อ และค่า
ความเชื่อมัน่ ของวัดความใฝ่ ร้ ู ใฝ่ เรี ยนเรี ยน มีคา่ เท่ากับ 0.93
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ภาคผนวก ค
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัย
ผู้วิจยั นาเสนอคะแนนที่ได้ จากการวิจยั ตามลาดับดังนี ้
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ วมกับ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
2. คะแนนความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนเรี ยนของนักเรี ย นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่ อ นและหลัง
ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกั บ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เรื่ อง วัฒนธรรมไทย

102
ตาราง 13 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ องวัฒนธรรมไทย

103
ตาราง 14 คะแนนความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อน (x) และหลัง (Y) ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่ องวัฒนธรรมไทย
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั นาเสนอตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ตามลาดับดังนี ้
1. ตั ว อย่ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ (5E) ร่ ว มกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา เรื่ อ งวัฒนธรรมไทย 4 ตัวเลือ ก
จานวน 20 ข้ อ
3. แบบประเมินความใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
รายวิชาสังคมศึกษาพื ้นฐาน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ผู้สอน นายวชิระ สามกองาม

กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 วัฒนธรรมไทย
จานวน 4 คาบ

เรื่อง วัฒนธรรมไทย
สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ประเทศไทย มี วัฒนธรรมซึ่งใช้ เป็ นแนวทางและวิถีปฏิบัติต่อ กันในสังคมไทย ส่งผลต่อ
บุคลิกลักษณะของคนไทยและความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชีว้ ัด
ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความหมาย ความสาคัญ ประเภทของวัฒนธรรม
2. อธิบายลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมได้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของวัฒนธรรม
ลักษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสือ่ สาร
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
2. ใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน
3. รักความเป็ นไทย
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กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 1 (50 นาที)
ขัน้ สร้ างความสนใจให้ ศึกษา
1. ครู ทกั ทายนักเรี ยนเพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ จากนันจึ
้ งถามนักเรี ยนว่า “วัฒนธรรมไทย คื อ
อะไร?” โดยให้ นกั เรี ยนชมตัวอย่างรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน “วัฒนธรรมไทยคือ อะไร”
ผ่าน YouTube (ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที) จากนันซั
้ กถามตามประเด็นดังต่อไปนี ้
- ความหมาย ของวัฒนธรรม คืออะไร
(แนวคาตอบ สิ่ งที ่ทาความเจริ ญงอกงามให้แก่หมู่คณะ วิ ถีชีวิตของหมู่คณะที ่แสดงออก
ทางพฤติ กรรม ภาษา และกิ จกรรมของสังคม)
- วัฒนธรรมมีความสาคัญอย่างไร
(แนวคาตอบ - วัฒนธรรมเป็ นสิ่งทีช่ ี ้แสดงให้เห็นความแตกต่างของบุคคล กลุ่มคน
- เป็ นสิ่งทีท่ าให้เห็นว่าตนมี ความแตกต่างจากสัตว์
- วัฒนธรรมทาให้เกิ ดความสามัคคีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติ เจริ ญก้าวหน้า)
- วัฒนธรรมส่งผลต่อชีวิตประจาวันตัวเองอย่างไร
(แนวคาตอบ - เป็ นตัว ก าหนดการแสดงความรู้ สึ ก ทางอารมณ์ และการควบคุ ม
อารมณ์
- เป็ นตัวกาหนดการกระทาบางอย่าง ในชุมชนว่าเหมาะสมหรื อไม่)
2. ครูอธิ บายเพิ่มเติมในเนื ้อหาความหมาย ความสาคัญของวัฒนธรรม และประเภทของ
วัฒนธรรม
3. จากนันให้
้ นกั เรี ยน ดูภาพข่าว วัฒนธรรมไทย ที่เป็ นประเด็นต่างๆ ใน Social Network
(เช่น การเปลี ่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ในยุคปัจจุบนั ปัญหาของประเพณี
ลอยกระทง วัฒนธรรมโขน ข้อพิพาทระหว่าง ไทยกับกัมพูชา เป็ นต้น )จากนันซั
้ กถามตามประเด็น
ดังต่อไปนี ้ (ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที)
- วัฒนธรรมดังกล่าวมีความสาคัญต่อสังคมไทยอย่างไร
(แนวคาตอบ - วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติ เจริ ญก้าวหน้า หากสังคมใดมี วฒ
ั นธรรมที ่ดี
งามเหมาะสม สังคมนัน้ ย่อมจะเจริ ญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ ว
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- วัฒ นธรรมเป็ นเครื ่ องสร้ างระเบี ยบแก่ สงั คมมนุษย์ วัฒ นธรรมไทยเป็ นเครื ่ อ งกาหนด
พฤติ กรรมของสมาชิ กในสังคมไทย
- วัฒ นธรรมเป็ นเครื ่องแสดงเอกลักษณ์ ของชาติ คาว่า เอกลักษณ์ หมายถึ ง ลักษณะ
พิเศษหรื อลักษณะเด่นของบุคคลหรื อสังคม)
ขัน้ สารวจ ค้ นหาหลักฐาน
4. จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่ชอบ พร้ อมบอกเหตุผล ซึ่ง
นัก เรี ยนอาจจะยกตัวอย่างหลากหลายโดยให้ นักเรี ย นตอบผ่าน Google form ซึ่งครู ผ้ ูส อนตัง้
ประเด็นให้ นกั เรี ยนสืบค้ น (ใช้ เวลาประมาณ 20 นาที)
5. โดยครู ผ้ ูสอนกล่าวสรุ ปท้ ายคาบและชี แ้ จงนักเรี ยนว่าจะนาตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่
นักเรี ยนนาเสนอมายกไปเป็ นประเด็นในการเรี ยนคาบถัดไป
กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 2
ขัน้ สารวจ ค้ นหาหลักฐาน
1. จากที่ครู ให้ นกั เรี ยนยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่ชอบ พร้ อมบอกเหตุผล ผ่าน Google
form ในการเรี ย นคาบที่ ผ่านมา ซึ่งครู ผ้ ูส อนตัง้ ประเด็ น ให้ นัก เรี ย นสืบ ค้ น และตอบค าถามใน
ประเด็นต่อไปนี ้ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
นักเรี ยนคิดว่า
- วัฒนธรรมดังกล่าว คือ อะไร เป็ นวัฒนธรรมของภาคใด
(แนวคาตอบ ตามวัฒนธรรมทีน่ กั เรี ยนได้สืบค้นมา)
-วัฒนธรรมดังกล่าวมีความสาคัญอย่างไร
(แนวคาตอบ ตามวัฒนธรรมทีน่ กั เรี ยนได้สืบค้นมา)
- วัฒนธรรมดังกล่าวมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้ านอย่างไร
(แนวคาตอบ ตามวัฒนธรรมทีน่ กั เรี ยนได้สืบค้นมา)
2. จากนัน้ ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุม่ ตามวัฒนธรรมภูมิภาคของประเทศไทย
คือ (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที)
วัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคเหนือ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคกลาง
วัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109
วัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคใต้
3. ครูผู้สอนตัง้ ประเด็น ให้นักเรีย นสืบค้นและตอบคาถาม โดยให้แต่ ละกลุ่ ม
สามารถค้นหาข้อมูลคาตอบจากอินเตอร์เน็ต (search engine) โดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังนี้ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
- นักเรี ยนคิดว่าในภูมิภาคของกลุม่ ตนเองมีวฒ
ั นธรรม อะไรอีกบ้ าง
- วัฒ นธรรมที่นักเรี ยนได้ สืบค้ นมา สามารถแบ่งออกได้ เป็ นวัฒ นธรรมประเภท
ใดบ้ าง
- วัฒนธรรมดังกล่าวมีความสาคัญต่อภูมิภาคตนเองอย่างไร
- วัฒนธรรมดังกล่าวสอดคล้ องกับวัฒนธรรมไทยอย่างไร
4. ครูผ้ สู อนกล่าวสรุปท้ ายคาบและชี ้แจงนักเรี ยนว่าคาบถัดไปจะเป็ นการนาเสนอ
นาวัฒนธรรมไทยตามแต่ละภูมิภาคของแต่ละกลุม่ ที่นกั เรี ยนมายกไปเป็ นประเด็นในการ
เรี ยน (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที)
กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 3
ขัน้ อธิบายความรู้
1. ครูผ้ สู อนชี ้แจงว่าในคาบนี ้จะเป็ นการนาเสนอความเรื่ อง วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่ นแต่ละ
ภาค โดยให้ นกั เรี ยนเตรี ยมตัวนาเสนอ (ใช้ เวลาประมาณ 5 นาที)
2. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ผลัดกันส่งตัวแทนออกมาอธิบายความรู้เรื่ องวัฒนธรรมไทยใน
ท้องถิ่ นแต่ละภาค ที่ได้ จากการไปศึกษาค้ นคว้ าให้ เพื่อนในห้ องฟั ง และตอบคาถามในประเด็นที่
ผู้สอนตังไว้
้ จากนันผลั
้ ดกันซักถามข้ อสงสัยและผลัดกันอธิบายจนทุกคนมีความเข้ าใจชัดเจน (ใช้
เวลาประมาณ 40 นาทีโดยแต่ละกลุม่ ใช้ เวลาในการนาเสนอไม่เกิน 10นาที)
3. นักเรี ยนและครูผ้ สู อนร่วมกันสรุปความรู้เรื่ อง วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่ นแต่ละภาค
(ใช้ เวลาประมาณ 5 นาที)
กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 4
ขัน้ ขยายความรู้
1. ครู ผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนเลือกวัฒนธรรมในท้ องถิ่นแต่ละภาคของกลุม่ ตัวเองมาคนละหนึ่ง
ชนิดโดยให้ นกั เรี ยนเขียนวิเคราะห์ลกั ษณะและความสาคัญของวัฒนธรรมที่ตวั เองยกตัวอย่างมา
(ใช้ เวลาประมาณ 5 นาที)
2. ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามในGoogle form เพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิม
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- นักเรี ยนคิดว่าภาพดังกล่าวคือวัฒนธรรมอะไร มีความสาคัญอย่าไร
- นักเรี ยนคิดว่าภาพดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ อย่างไร
-นักเรี ยนคิดว่าวัฒนธรรมสามารถปรับเปลีย่ นให้ เข้ ากับยุคสมัยปั จจุบนั ได้ หรื อไม่
เพราะเหตุใ ด (แนวค าตอบ ตามวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที ่น ัก เรี ย นเลื อ กน าเสนอ(ใช้ เวลา
ประมาณ 5 นาที)
3. ครู ให้ นักเรี ย นน าผลงานของตนเองเผยแพร่ ในกลุ่ม สังคมออนไลน์ (Social
Network (Instagram เพื่อเป็ นการขยายความรู้สชู่ ุมชน (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที)
ขัน้ ประเมินผล (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
1. ครูผ้ สู อนตรวจสอบชิ ้นงานของนักเรี ยนที่ จากนันร่
้ วมกันวิเคราะห์ ประเมินลักษณะและ
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทยจากวัฒนธรรมท้ องถิ่นจากชิ ้นงานของนักเรี ยน
2. จากนัน้ ให้ นัก เรี ยนเขีย นผลตอบรั บว่าสิ่งที่ได้ รับ จากการจัด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ดังกล่า ว
นักเรี ยนมีได้ รับความรู้และมีการตอบรับอย่างไร ลงในGoogle form
3. ครู ผ้ ูส อนให้ นัก เรี ย นท าแบบฝึ ก หัด ท้ า ยบทเพื่ อ เป็ นการเมิ น ความรู้ ความเข้ า ใจใน
บทเรี ยน โดยให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันพลิเคชัน Kahoot!
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์
บอกความหมาย

วิธีการ
สังเกต

เครื่องมือ
การตอบคาถาม

เกณฑ์
ตอบได้ มากกว่าร้ อยละ 60

อธิบายลักษณะและ
ชิ ้นงาน วัฒนธรรมท้ องถิ่น
ความสาคัญของวัฒนธรรม

แบบประเมินชิ ้นงาน
วัฒนธรรมท้ องถิ่น

ร้ อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

ความหมาย ความสาคัญ

ตรวจแบบฝึ กหัดท้ ายบท

แบบฝึ กหัดท้ ายบท

ร้ อยละ ผ่านเกณฑ์ 60

ประเภทของวัฒนธรรม
คุณลักษณะ

Kahoot!
วิธีการ

Kahoot!
เครื่องมือ

เกณฑ์

ความสาคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม

รัก ชาติ กษัตริย์

การศึกษาค้ นคว้ า
แบบสังเกตพฤติกรรม
การนาเสนอ การอภิปราย

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

ใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

รักความเป็ นไทย

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรี ยน สังคมศึกษา ม.4
2) Power Point เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
3) ภาพที่เกิดขึ ้นสังคมออนไลน์ (Social Network)
4) ผลงานนาเสนอในFacebook หรื อ Instagram
5) YouTube “รายการวัฒนธรรมชุบแป้ งทอด”
บันทึกหลังสอน
ปั ญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ ไขปั ญหาหรือพัฒนา
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ผลที่เกิดขึน้ กับนักเรียน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ........................................................
(นายวชิระ สามกองาม)
ครูผ้ สู อน
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ตัวอย่ างแบบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสั งคมศึกษา เรื่ องวัฒ นธรรมไทย
จานวน 20 ข้ อ
1. ข้ อใดกล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมไม่ถกู ต้ อง
1. ทุกสิง่ ที่เรี ยนรู้และได้ รับถ่ายทอดจากการติดต่อสัมพันธ์ กนั
2. ลักษณะเด่นและเป็ นสากลที่มีอยูใ่ นสังคมมนุษย์และสังคมสัตว์
3. สิง่ ที่ไม่มีอยูเ่ องตามธรรมชาติ แต่เป็ นสิง่ ที่สงั คมส่วนใหญ่ต้องการ
4. สิง่ ทีไ่ ด้รบั การปรุงแต่งให้ดแี ละได้รบั การยกย่องเป็ นเวลานานแล้ว
2. วัฒนธรรมเป็ นเครื่ องมือสร้ างระเบียบแก่สงั คมหมายถึงข้ อใด
1. การปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย
2. การแต่งกายอย่างเหมาะสมในโอกาสต่างๆ
3. สร้างความรูส้ กึ ว่าเป็ นพวกเดียวกันต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน
4. การเคารพผูอ้ าวุโสโดยการยกมือไหว้และความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์
3. วัฒนธรรมในข้ อใดแตกต่างจากข้ ออื่น
1. การใส่ชุดสีดาไปงานศพ
2. การสร้างบ้านเรือนไทยยกใต้ถุนสูง
3. การรับประทานอาหารโดยใช้ชอ้ นกลาง
4. การเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
4. ข้ อใดเป็ นวัฒนธรรมประเภทสหธรรม
1. ทาบุญตักบาตร
2. การทาร่มบ่อสร้าง
3. มารยาทในโรงภาพยนตร์
4. ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา
5. สิง่ ที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรมการกินขันโตก คือ ข้ อใด
1. ความสามัคคี
2. การเคารพผูอ้ าวุโส
3. ความมีน้ าใจเอือ้ เฟื้ อ
4. การยึดมันในพระพุ
่
ทธศาสนา
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6. ประเพณี ใดที่ มี ค ติ ส อนใจให้ ค นเรารู้ จัก รั ก ใคร่ ส ามัค คี กัน เกิ ด ความปรองดองใน
ครอบครัวและหมู่บ้าน
1. ปอยส่างลอง
2. พิธเี ลีย้ งผีป่ ยู ่า
3. ประเพณีสบื ชะตา
4. งานบุญตานก๋วยสลาก
7. วัฒนธรรมใดทีไ่ ม่เกี่ยวข้ องกับด้ านศาสนาและลัทธิความเชื่อ
1. การราโนรา
บุญคูณลาน
2. ปอยส่างลอง
อุ้มพระดาน ้า
3. แห่ผีตาโขน
สารทเดือนสิบ
4. การรับบัวโยนบัว
บูชารอยพระพุทธบาท
8. ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ อง
1. ประเพณีแห่ปราสาทผึ ้งจัดช่วงเวลา เทศกาลวันออกพรรษา
2. ประเพณีไหลเรื อไฟ จัดขึ ้นเพื่อเป็ นพุทธบูชา จัดขึ ้นที่ จ. นครพนม
3. ประเพณี แห่ผ้าขึ ้นธาตุ แสดงถึงความรั กใคร่ กลมเกลียวของพุทธศาสนิกชนใน
ท้ องถิ่น
4. ประเพณีกินผัก “เจี๊ยะฉ่าย” ถือเป็ นประเพณีที่สบื ทอดกันมาอย่างช้ านานของชาว
ภาคเหนือ
9. มารี ญา เป็ นชาวต่างชาติที่มีโอกาสทางานในเมืองไทย ต้ องเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม ประเพณี
ไทย การกระทาดังกล่าวสอดคล้ องกับสานวนสุภาษิตในข้ อใดมากที่สดุ
1. เลือดย่อมข้ นกว่าน ้า
2. เอาจมูกคนอื่นมาหายใจ
3. เห็นช้ างขี ้ ให้ ขี ้ตามช้ าง
4. เข้ าเมืองตาหลิว่ ต้ องหลิว่ ตาตาม
10. การเลือกรับวัฒนธรรมสากลนัน้ ควรพิจารณาจากปั จจัยในข้ อใด
1. รับวัฒนธรรมจากประเทศที่เจริ ญแล้ ว
2. สามารถผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยได้
3. การตอบสนองความต้ องการของชาวไทย
4. วัฒนธรรมสากลต้ องมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
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11. คากล่าวที่ว่า “ทาอะไรตามใจคือ ไทยแท้ ” แสดงถึงลักษณะค่านิยมของคนไทยใน
เรื่ องใด
1. รักอิสรภาพ
2. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3. เป็ นผู้ที่มีความกล้ าหาญ
4. เป็ นผู้ที่ร้ ูจกั ประนีประนอมกับทุกคน
12. วัฒนธรรมสากลเน้ นปรัชญาความเชื่อว่ามนุษย์เป็ นนายธรรมชาติ แต่วฒ
ั นธรรมไทย
มีความเชื่อในเรื่ องนี ้อย่างไร
1. มนุษย์ต้องบังคับธรรมชาติได้
2. มนุษย์มีอานาจเสมอกับธรรมชาติ
3. มนุษย์ควรอยูอ่ ย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
4. มนุษย์ควรอยูภ่ ายใต้ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
13. อิทธิ พลสาคัญจากวัฒนธรรมใดที่ทาให้ วฒ
ั นธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน
ในช่วงรัชกาลที่ 4 – 5
1. จีน
2. อินเดีย
3. ญี่ปนุ่
4. ตะวันตก(ยุโรป)
14. แนวทางการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมมีหลายประการยกเว้ นในข้ อใด
1. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับองค์กรระหว่างประเทศ
2. ค้ นคว้ า รวบรวมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
3. การบริ การความรู้ทางด้ านวิชาการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
4. มีการแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมทังภายในประเทศและ
้
ระหว่างประเทศ
15. ข้ อใดต่อไปนี ้ ไม่ได้ กล่าวถึงลักษณะวัฒนธรรมท้ องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. งานบุญคูนลาน คือการทาขวัญข้ าวก่อนขนมาสูย่ ้ งุ ฉาง
2. การถนอมอาหารมีมากมาย เช่น คัว่ ส่า ซุบ แจ่ว อ่อม
3. หมอลาซิ่งเป็ นเอกลักษณ์ ที่บง่ บอกถึงความรักสนุกของคนในท้ องถิ่น
4. งานแห่นก แห่นาก จัดขึ ้นเพื่อบูชาพญาแถนดลบันดาลให้ ฝนตกตามฤดูกาล
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16. ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ อง
1. ระบารองแง็งเป็ นเอกลักษณ์ ของชาวไทยมุสลิม ใช้ ในการต้ อ นรั บแขกบ้ านแขก
เมือง
2. ราโนรานอกจากจะแสดงเพื่อความบันเทิงแล้ วยังสะท้ อนถึงความกตัญญูตอ่ ครูอีก
ด้ วย
3. ประเพณี แห่ผ้าขึ ้นธาตุ แสดงถึงความรั กใคร่ กลมเกลียวของพุทธศาสนิกชนใน
ท้ องถิ่น
4. ประเพณี ต านก๋ว ยสลาก ถื อ เป็ น ประเพณี ที่ สืบ ทอดกัน มาของชาวพื น้ เมื อ งใน
ภาคใต้
17. ซันจิปฏิบตั ิตามกฎจราจรอยู่เป็ นประจา การกระทาของซันจิได้ ปฏิบตั ิตามวัฒนธรม
ในข้ อใด
1. คติธรรม
2. เนติธรรม
3. สหธรรม
4. วัตถุธรรม
18. ความสามารถของมนุษย์ในข้ อใดถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่สดุ ที่ก่อให้ เกิดวิวฒ
ั นาการ
ทางวัฒนธรรม
1. ความสามารถในการจดจา
2. ความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้ น
3. ความสามารถในการใช้ สญ
ั ลักษณ์
4. ความสามารถในการติดต่อสือ่ สาร
19. ประเพณีที่บรรพชนได้ ถือปฏิบตั ิกันมาตังแต่
้ อดีตกาลถ้ าใครฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตามถือ
ว่าเป็ นความผิดและถูกสังคมลงโทษ เป็ นความหมายของข้ อใด
1. ประเพณี
2. จารี ตประเพณี
3. ขนบประเพณี
4. ธรรมเนียมประเพณี
20. ข้ อใดไม่ใช่วฒ
ั นธรรมประเภทเดียวกัน
1. เสื ้อผ้ า รองเท้ า รถมอเตอร์ ไซค์
2. บ้ านทรงไทย ไม้ แกะสลัก เสือ่ จันทรบูร
3. ทองหยิบ ทองหยอด ข้ าวเกรี ยบปากหม้ อ
4. ความเชื่อเรื่ องพรหมจรรย์ การรักนวลสงวนตัว เรื อนหอ
ขอให้นกั เรียนทุกคนโชคดีในการสอบ
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เฉลยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา เรื่ องวัฒนธรรมไทย
1. 2 2. 1 3. 2 4. 3 5. 3 6. 4 7. 1 8. 4 9. 4 10. 2
11. 1 12. 3 13. 4 14. 1 15. 4 16. 4 17. 2 18. 2 19. 2 20. 4
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ตัวอย่ างแบบประเมินความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
ชื่อ-นามสกุล...............................................................ชัน้ ม...................เลขที่..........
คาชีแ้ จง : ให้ นกั เรี ยนพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อ แล้ วขีดเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับความเป็ นจริ งมากที่สดุ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี ้
5 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บพฤติกรรมของนักเรี ยนมากที่สดุ ปฏิบตั ิมากกว่า10
ครัง้ ต่อเดือน
4 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บพฤติ กรรมของตัวนักเรี ยนมาก ปฏิบัติ7-9ครัง้ ต่อ
เดือน
3 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บพฤติกรรมของตัวนักเรี ยนปานกลาง ปฏิบตั ิ 5-6ครัง้
ต่อเดือน
2 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บพฤติกรรมของตัวนักเรี ยนน้ อ ย ปฏิบตั ิ 3-4ครัง้ ต่อ
เดือน
1 หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บพฤติกรรมของตัวนักเรี ยนน้ อยที่สดุ ปฏิบตั ิ1-2ครัง้
ต่อเดือน
ข้อความ
(1) ข้าพเจ้ามีความตัง้ ใจเรียนในห้องเรียนสม่าเสมอ
(2) ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นทีจ่ ะร่วมทากิจกรรมต่างๆใน
ห้องเรียน
(3) เมื่อได้รบั มอบหมายงานใดๆ ข้าพเจ้าจะรีบทาให้เสร็จ
เรียบร้อยทันกาหนดส่งงานทุกครัง้
(4) ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ ามครูผสู้ อนทันทีทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
(5) ข้าพเจ้าแก้ไขปั ญหาทันทีเมื่อเกิดปั ญหาระหว่างทา
กิจกรรม
(6) เมื่อข้าพเจ้าได้รบั มอบหมายงานใดๆข้าพเจ้าจะตัง้ ใจ
ทางานนัน้ อย่างเต็มความสามารถ
(7) ข้าพเจ้าจะพยายามมากขึน้ เมื่อรูว้ า่ ตัวเองเรียนได้ไม่ดี
เท่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
(8) เมือ่ พบเจอปั ญหาข้าพเจ้าพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง
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ระดับความเป็ นจริ ง
4
3
2

1
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ข้อความ
(9) ขณะทีข่ า้ พเจ้าทาการบ้าน ข้าพเจ้ามุ่งมันรี
่ บทาการบ้านให้
เสร็จ
(10) ข้าพเจ้าไม่เคยย่อท้อในการทางาน แม้วา่ จะมากแค่ไหนก็
ตาม
(11) ก่อนทางานอะไร ข้าพเจ้าจะศึกษาข้อมูลก่อน
(12) เมื่อข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนก็จะทบทวนใหม่
หรือสืบค้นจากแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ
(13) ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อภาระชิน้ งานทีม่ คี วามท้าทาย
(14) ข้าพเจ้าชอบศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ตอยู่
เสมอ
(15) ข้าพเจ้าชอบหาข้อสอบเก่ามาทบทวนอยูเ่ สมอ
(16) ข้าพเจ้านาเอาความรูท้ ไ่ี ด้จากครูสอนทีโ่ รงเรียนไป
ประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ทบ่ี า้ น
(17) ข้าพเจ้าจะคิดหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีจ่ ะทางานให้สาเร็จ
(18) เมื่อครูให้สรุปเนื้อหาทีเ่ รียนข้าพเจ้าจะคิดรูปแบบเอง
แตกต่างจากทีค่ รูยกตัวอย่าง
(19) ข้าพเจ้ามีการวางแผนอย่างละเอียดในการทางาน
(20) ข้าพเจ้ามีความคิดคล่องตัว สามารถประยุกต์สงิ่ ต่างๆ ลง
ในชิน้ งานได้

5

ระดับความจริ ง
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