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ช่ือเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการเรียนรู้วิชาสงัคมศกึษา 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
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ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. แจ่มจนัทร์ ศรีอรุณรัศมี  

  
การวิจัยนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่

เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จดัการเรียนการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา จ านวน 34 คน 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) 
เคร่ืองมือวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  2 แผน 2) แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน  20 ข้อ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.86  และมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ  0.98  3) แบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 
ระดบั จ านวน 20 ข้อ ใช้แบบแผนการวิจยัแบบกึ่งทดลองหนึง่กลุม่ ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
(One – group Pretest- Posttest Design)วิ เค ราะ ห์ ข้ อมู ล ด้ วยส ถิ ติ (t-test for dependent) 
ผลการวิจัยพบว่า1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลงัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลงัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั : สงัคมศกึษา การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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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. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณา  ช่วยเหลือ การให้
ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใสแ่ละเมตตาอยา่งดียิ่งจาก อ.ดร.แจ่มจนัทร์  ศรีอรุณรัศมีและอ.ดร.เกศินี 
ครุณาสวสัด์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้  เอาใจใส ่ให้ค าปรึกษาชีแ้นะแนว
และตรวจสอบข้อบกพร่องตา่งๆ แก่ผู้วิจยั เพื่อให้ปริญญานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัรู้สกึ
ซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอยา่งยิ่งและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี 
บุษยานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์พร ยินดีสขุ อ.ดร. กรรณิการ์ ภิรมรัตน์ อ. ดร. สดุารัตน์ 
ศรีมา  และ อ. อลงกรณ์   อัศวโสวรรณ  ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน าในการสร้าง
เคร่ืองมือให้ถกูต้องสมบูรณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุทา่นผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา และคณะครูทุกท่าน ท่ีกรุณาให้
ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ตลอดจนให้ก าลงัใจ
และสนับสนุน ผู้ วิจัยท าการวิจัยในครัง้นีจ้นส าเร็จ  และขอขอบใจนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 
โรงเรียนสตรีวิทยา ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยเป็นอย่างอย่างเต็มท่ีจนท าให้การวิจัยนี ้
ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผู้วิจยัท่ีให้ความช่วยเหลอื สนบัสนุน
แก่ผู้วิจยัจนประสบความส าเร็จทัง้ด้าน ก าลงัใจและก าลงัทรัพย์ด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคณุเพื่อนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้สงัคมศกึษา 
ทกุทา่นท่ีได้ให้ความช่วยเหลอื ค าแนะน า และสง่เสริมก าลงัใจตลอดมานอกจากนีย้งัมีผู้ช่วยเหลอือีก
หลายทา่น  ซึง่ผู้วิจยัไม่สามารถกลา่วนามในท่ีนีไ้ด้ทัง้หมด จึงขอขอบคณุ ทกุทา่นไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

สดุท้ายนี ้ผลอันเลศิและประโยชน์สงูสดุจากปริญญานิพนธ์ฉบบันีผู้้วิจัย ขอมอบเป็นเคร่ือง
บูชาพระคุณบิดามารดา และครูอาจารย์ทุกท่านท่ีวางรากฐานและประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทัง้
ปวงแก่ผู้วิจยั 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมูิหลัง 
ปัจจุบนันี ้โลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สงัคมโลกได้ก้าวเข้าสูยุ่ค

โลกาภิวฒัน์  การเปลีย่นแปลงดงักลา่วสง่ผลตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ จากชีวิตท่ีมีความเป็นอยู่
แบบเรียบง่ายกลบัต้องน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมัยมาใช้ในการด าเนินชีวิตท าให้การรับข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ด้วยสภาวการณ์ในสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
สร้างภู มิคุ้ มกันให้แก่ เยาวชน มีความพร้อมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่าง รู้เท่าทัน  
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ได้อยา่งรอบคอบ  

ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะท่ีสอดคล้องกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน คือ ทกัษะการ
เรียนรู้(Learning Skill)โดยเฉพาะทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบนัมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้ เรียนจึงต้องมีความสามารถใน
การแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบต่อสื่อ และปฏิบัติงานได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน เช่น   ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกับสื่อ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีครูทุกท่านต้องเตรียมการเตรียมนกัเรียนให้พร้อมกับ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคญัของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 
21 สง่ผลตอ่วิถีการด ารงชีพของสงัคมอย่างทัว่ถึง ครูจึงต้องมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นี ้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซึง่เป็นผล
จากการปฏิรูปเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน
ตา่งๆ  (วิจารณ์  พานิช, 2557, น. 16-21) 

เม่ือมองถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีก็จะพบว่ามีข้อดีต่างๆ มากมาย แต่ในมุม
กลบักนั เม่ือมีข้อดีก็ยอ่มมีข้อเสยีเช่นกนัในยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทกบัชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์มากขึน้  จากการส ารวจพบว่า เด็กร้อยละ 75.7 เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่อยจนถึงประจ า  
ซึง่นกัเรียนหญิงจะเลน่มากกว่านกัเรียนชาย โดย ร้อยละ 20.3 ใช้มือถือระหวา่งเรียน ขณะท่ี ร้อย
ละ 42.5 รู้สึกทนไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวโดยไม่มีโทรศัพท์ นอกจากนีย้ังพบว่า ตัวเลขเด็กท่ีใช้
โทรศัพท์มือถือ พุ่ง 2-3 เท่า ในระยะเวลาเพียง 1 ปี เพราะมีทุกสิ่งท่ีเด็กต้องการทัง้อินเทอร์เน็ต  
เฟซบุ๊ ก ไลน์ และกล้องถ่ายรูป ในฐานะผู้ วิจัยเป็นผู้ สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 พบว่าพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมักจะใช้เทคโนโลยี ใช้โทรศัพท์มือถือ
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ระหว่างเรียนไม่สนใจการเรียน ประกอบกับเนือ้หาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยาย 
เนือ้หารายวิชาไม่กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจตอ่การเรียน สง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดี
เท่า ท่ี ควร และจากการรายงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ  (สทศ.) 
(2560:ออนไลน์) เก่ียวกับผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) วิชา สงัคม
ศึกษา ประจ าปี  2559 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 6  
ทัง้ประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 36.17 คะแนน และเม่ือพิจารณาจ าแนกคะแนนสาระ ในสาระท่ี  2 
หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสงัคม มีคะแนนเฉลี่ย 34.23 คะแนน และจาก
การจัดการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษา สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสงัคม แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4  ปีการศกึษา 2559 และ 2560 ของผู้วิจยัพบวา่นกัเรียน
มีผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ย 12.25 และ 13.45 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
(รายงานผลคะแนนประจ าปี) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 เห็นได้ชดัวา่นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสงัคม อยูใ่นเกณฑ์ท่ีต ่า 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551  ได้ก าหนดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ ไว้ว่า มุ่งพฒันาผู้ เรียน ให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์   
2. ซื่อสตัย์สจุริต 3. มีวินยั 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยูอ่ย่างพอเพียง 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 7. รักความเป็น
ไทย 8. มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551, น. 8) เห็นได้ว่าความใฝ่รู่ใฝ่เรียนเป็น
คณุลกัษณะหนึ่งท่ีส าคญัท่ีของผู้ เรียนท่ีควรสง่เสริมให้รักการเรียนรู้ชอบศกึษาหาความรู้และต่ืนตวั
กับสิ่งแปลกใหม่รอบตัว อยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้มีวิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ  
คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ ต่างๆ เกาะติด
สถานการณ์รู้จักซกัถาม ค้นหาค าตอบ กระตือรือร้นต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ ด้วยการติดตาม
ข่าวสารอ่านหนังสือ เรียนรู้ในแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและมีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาตลอด  
เพื่อท าให้ชีวิตของผู้ เรียนมีความหมายมีชีวิตชีวา ตลอดจนส าเร็จการศึกษา รับผิดชอบการงาน 
รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให้ทนัสมัยทันยุคทันเหตุการณ์ ทนัโลกและทนัต่อ
ความเปลีย่นแปลง เพื่อให้สามารถอยูใ่นสงัคมการเรียนรู้ได้อยา่งมีความสขุ  (อารี พนัธ์มณี, 2545, 
น. 15) จากการส ารวจของส านกังานสถิติแหง่ชาติ (สสช.) เก่ียวกบัปริมาณการอ่านหนงัสอืของคน
ไทย พบวา่โดยเฉลี่ยคนไทยอ่านหนงัสือปีละประมาณ  2-5 เลม่ต่อคน ซึง่เม่ือเทียบกบัประเทศใน
ภมิูภาคอาเซียนยงัถือวา่ต ่ามาก โดยคนมาเลเซียอ่านหนงัสอืปีละ 40 เลม่ คนสงิคโปร์อ่านหนงัสือ
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ปีละ  40-50 เล่ม และคนเวียดนามอ่านหนังสือปีละ 60 เล่ม(ประภัสสร เสวิกุล, 2551,น. 54) 
นอกจากนีจ้ากการส ารวจของ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553,น. 8)โดยจาก
การส ารวจยงัพบว่า เด็กนกัเรียนขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยการลอกงานมาสง่ คือ เด็กจ านวนมาก
ถึงร้อยละ 45.7 ลอกการบ้านเพื่อนด้วยการคดัลอก โดยเด็กท่ีเกรดเฉลีย่มากกวา่ 3.5 ลอกการบ้าน
มากถึง ร้อยละ 52.9 แต่เด็กท่ีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ลอกการบ้าน ร้อยละ 41.7 ขณะท่ี ม.ต้น 
ลอกการบ้าน ร้อยละ 38.9 แตน่กัเรียน ม.ปลาย ลอกการบ้าน ถึงร้อยละ 51.7 ซึง่การคดัลอกข้อมลู
มาแปะเพื่อส่งงานนี ้ชีใ้ห้เห็นว่าประเทศไทยก าลงัผลิตคนท่ีเรียนแบบไม่มีความรู้  จากผลการ
ส ารวจดงักลา่วอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าเป็นห่วง สะท้อนให้เห็นว่านกัเรียนไทยยงัขาดคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่
เรียนท่ีเป็นลกัษณะนิสยัอย่างหนึง่ท่ีสร้างศกัยภาพ ในการน าชีวิตไปสูค่วามส าเร็จได้ (วิชาญ  อคัร
วนสกุล, 2545,น.14) เล็งเห็นว่าคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคุณลกัษณะนิสยัอย่างหนึ่งท่ีสร้าง
ศักยภาพในการน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จ พบเห็นโดยทั่วไปในแถบประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั่วโลก  
แต่แทบจะไม่มีในสงัคมไทย เยาวชนไทยส่วนใหญ่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รากฐานความรู้ของคนไทย  
จึงอ่อนแอไม่สามารถแขง่ขนักับผู้ อ่ืนได้ วยัรุ่นไทยสว่นใหญ่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่นิยมน าหนงัสือติดตวั
ไปไหนเหมือนคนต่างชาติท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยการน าหนงัสือติดตวัไปตลอดเวลาความไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของคนในสงัคม นอกจากจะน าความพา่ยแพ้มาสูชี่วิตแต่ละคนแล้ว ยงัสง่ผลเสยีตอ่ชาติบ้านเมือง
อีกด้วย (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2543,น.71) 

จากสภาพปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต ่าและการขาดความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนของนักเรียนดังกล่าวประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
ของนกัเรียนผู้วิจัยในฐานะครูจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการสอนและวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ  
ท่ีสามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมแก้ปัญหา
ดงักลา่วพบวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีสามารถน ามาเสริมสร้างได้ โดยฝึกนกัเรียนด้วยการ
ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพราะเป็น
วิธีการสอนท่ีเน้นในด้านกระบวนการ เป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าหา ข้อเท็จจริง โดยมี
กระบวนการในการสืบ เสาะหาความ รู้ท่ีส าคัญ  5 ขัน้ตอน (5E) คือ  ขัน้ เร้าความสนใจ 
(Engagement) ขัน้ส ารวจค้นหา (Exploration) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขัน้ขยาย
ความรู้ (Elaboration) และขัน้ประเมินผล (Evaluation) ซึง่เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองไปจึงช่วยให้
นกัเรียนได้เกิดทกัษะการเรียนรู้ ทัง้เนือ้หาและหลกัการตลอดจนการลงมือปฏิบติั(สถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555,น. 5)สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาดีขึน้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(เยาวลกัษณ์  ช่ืนอารมณ์, 2549,น.4)ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
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ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม วัฏจักรการเรียนรู้ 5E  
หลังเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ี .01  
และงานวิจัยของ(ณฐกรณ์  ด าชะอม , 2553,น.98)ได้วิจัยเร่ืองผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการทางประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณตอนต้น 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ เรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ประวติัศาสตร์ ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบ 5E แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 นอกจากนีรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 
ยงัเสริมสร้างให้นกัเรียนนัน้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ กลา่วคือการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
จะสง่เสริมนกัเรียนให้รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้และต่ืนตวักบัสิง่แปลกใหม่รอบตวั อยากรู้
อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ เลอืกตดัสนิใจ คิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ตา่งๆ รู้จกัซกัถาม 
ค้นหาค าตอบ กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ (อารี พนัธ์มณี, 2545,น.15)นอกจากนัน้
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมีบทบาทเพื่อจัดการการเรียนการสอน จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างความสนใจทางการเรียนแก่นักเรียนเพิ่มความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร 
ทบทวนบทเรียนได้ทุกสถานท่ี นกัเรียนสามารถเข้าถึงเนือ้หาข้อมลูได้ตามต้องการ ในทกุท่ีทกุเวลา 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับตัวนักเรียนเองและยังเป็นการเรียนการสอนวิธีการ
ใหม่ๆ ท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ 
 

ด้วยเหตุผลดังกลา่วท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ท่ีร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ในการ
จดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศกึษา เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน อีกทัง้เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษา ให้บรรลจุุดมุ่งหมายของหลกัสตูรอยา่ง
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาก่อนและหลงั ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการ
สอนของนกัเรียน 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงั ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
ของนกัเรียน 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ทราบถึงผลของการจดัการเรียนรู้ท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการ
สอนของนกัเรียน ซึง่เป็นแนวทางหนึ่งส าหรับครูสงัคมศกึษาและผู้ ท่ีสนใจ ในการจัดการเรียนรู้และ
สามารถน าไปพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ตลอดจนสง่เสริมให้นกัเรียนได้พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสงัคมศกึษาและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้ดียิ่งขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 14 ห้องเรียน รวม 520 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 34 คน 
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจับสลากเลือกห้องซึ่งโรงเรียนจัด
ห้องเรียนโดยคละความสามารถและเรียนรายวิชาสงัคมศึกษาพืน้ฐาน 7 ในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ทกุห้องเรียน  
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 

เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ช้เนือ้หาวิชาสงัคมศึกษาฯ ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียน
สตรีวิทยา สาระการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง วฒันธรรมไทย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  
ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามเนือ้หา คาบละ 50 นาที โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 
1 คาบ และทดสอบหลงัเรียน 1 คาบ ด าเนินการจดัการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
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ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียน จ านวน  
8 คาบ โดยแบง่แผนการจดัการเรียนรู้  ดงันี ้

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง วฒันธรรมไทย   จ านวน 4 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย  จ านวน 4 คาบ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรจัดกระท า (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนรู้  
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แบง่เป็นดงันี ้

2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.2 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนรู้ คือ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ียึดนกัเรียน
เป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งครูผู้ สอนเป็น  
ผู้ ชีแ้นะแนวทางให้ความช่วยเหลอืและจดัสือ่การเรียนรู้ โดยใช้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เคลือ่นท่ีหรือ
โทรศัพท์ของนักเรียนเป็นตัวช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้พิจารณาค้นหา
วิธีการ กระบวนการและสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้มีขัน้ตอน ดงันี ้
1.1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนแนะน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วย

การกระตุ้นสร้างความสนใจด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียน สนใจ จาก สื่อออนไลน์ 
YouTube หรือระดมความคิดหรือค าถามจาก Google form แล้วให้นกัเรียน ช่วยกันวิเคราะห์ถึง
ประเด็นท่ีนา่สนใจซึง่อาจเกิดขึน้เองตามความสงสยั หรือเกิดจากความสนใจของตวันกัเรียนเอง 

1.2 ขัน้ส ารวจและค้นคว้า (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนท าความเข้าใจกับประเด็น
ปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจและเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้แนวความคิดท่ีมีอยูแ่ล้วมาจดัความสมัพนัธ์กับ
ประเด็นปัญหาโดยท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลค าตอบจากอินเทอร์เน็ต
(search engine)ในระหวา่งเรียนหรือระหวา่งการท ากิจกรรมและแบบฝึกหดัตา่งๆ 

1.3 ขัน้อธิบาย (Explanation) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบโดยนักเรียนเสนอผลการเรียนการสอนของกลุ่มย่อยโดยการอภิปราย  
ผ่านกระบวนการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอผ่าน Google document หรือการ
อภิปรายผา่น LINE ช่วยในการติดตอ่สือ่สารระหวา่งครูผู้สอนและนกัเรียนในการให้ค าปรึกษาและ
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สามารถสง่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ หรือสรุปผล และน าเสนอ
ผลท่ีได้ 

1.4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้กระบวนการในการขยายความรู้ สามารถ
น าผลของการเรียนรู้ขยายออกสู่ชุมชนภายนอกด้วยการน าเสนอข้อมูลผ่าน สังคมออนไลน์  
คือYouTube Facebook Instagram เป็นต้น เป็นการขยายความรู้ให้กว้างไกลหรือสามารถ
เช่ือมโยงความรู้เดิมสูค่วามรู้ใหม่ได้ 

1.5 ขัน้การประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีประเมินวา่นกัเรียนมีความรู้อะไรบ้าง
และมีมากน้อยเพียงใดโดยให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นหรือแบบทดสอบ ซึ่งสามารถทดสอบด้วย 
แอปพลิเคชันต่างๆ ของอุปกรณ์ คือ Kahoot และPlickers ในการท าแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน การใช้ Google Form ในการเขียนบนัทกึหลงัการเรียนรู้ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรยีนของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียน
สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมืองฯ มาตรฐาน ส 2.1  ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอนุรักษ์วฒันธรรมไทย และเลือกรับวฒันธรรมสากล จ านวน 8 คาบ โดยพิจารณา
จากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ซึ่งเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยสอดคล้องกับพฤติกรรม ด้านความรู้ ความคิด (Cognitive 
Domain) ในการเรียนวิชาสงัคมศกึษา วดัได้ 4 ระดบั ดงันี ้

2.1 ความ รู้ความจ า  คื อ  ความ รู้ความจ า เก่ียวกับ  ค าศัพ ท์  ความหมาย  
และความส าคญั ของเนือ้หาท่ีเรียน เร่ือง วฒันธรรมไทย 

2.2 ความเข้าใจ คือ ความเข้าใจเก่ียวกับในโครงสร้างของวัฒนธรรมไทยสามารถ
อธิบายสาระส าคัญ ของเนื อ้หาท่ี เรียนและสามารถสรุปสาระส าคัญของเนื อ้หาท่ี เรียน  
เร่ือง วฒันธรรมไทย 

2.3 การน าไปใช้ คือ ความสามารถในการน าความรู้และทักษะจากการเรียนของ
เนือ้หาเร่ือง วฒันธรรมไทย ไปประยกุต์กบัปัญหาท่ีพบเจอและแก้ไขปัญหาได้  

2.4 การวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีไม่เคยประสบมาก่อน 
ความสามารถในการอธิบายและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างมี
ความสามารถและถกูต้อง 

3. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึง
ความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม และการใช้วิธีการต่าง ๆ  
ท่ีเหมาะสมในการแสวงหาความรู้ การเรียน การท ากิจกรรม การท างานท่ีได้รับมอบหมาย หรือสิง่ท่ี
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สนใจอย่างสม ่าเสมอเพื่อท าให้ตนเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้หรือพัฒนาขึน้ ท าให้มี
ความคิดกว้างไกลคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กล้าตดัสนิใจ สามารถจ าแนก เปรียบเทียบและวิเคราะห์สิง่ท่ี
สนใจ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยพิจารณาได้จากคะแนนท่ีนกัเรียนเป็นผู้
ประเมินเองจากการท าแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียนจ านวน 20 ข้อท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ แบ่งเป็น
ลกัษณะยอ่ย 4 ด้าน ดงันี ้

3.1 มีความกระตือรือร้น คือ อยากรู้อยากเห็นมีความต้องการเรียนรู้เร่ืองท่ีอยู่รอบๆ 
ตวัและเหตกุารณ์ท่ีสนใจ 

3.2 มีการแสวงหาความรู้ คือ มีการสบืค้นข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.3 มีความมุ่งมัน่เพียรพยายามคือ มุ่งมัน่ขยนัขนัแข็งในการศกึษาหาความรู้ หรือท า
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัโดยไม่ยอ่ท้อ ตอ่ความล าบาก 

3.4 มีความคิดริเร่ิมพฒันาตนเอง คือ การน าความคิดเห็นของตนเองเปิดเผยให้ผู้ อ่ืน
ได้รับรู้ รวมถึงการน าแนวคิดวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดย
จดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการ
สอนของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศกึษา 

ตวัแปรจดักระท า     ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้นการพฒันาความสามารถใน การแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
โดยผู้ สอนมีบทบาทในการตัง้ ค าถามเพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด  
หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือ แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปผลออกมาเป็น

 

การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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หลกัการ  หรือวิธีการ ในการแก้ปัญหาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์(วีณา  ประชากูล
และประสาท  เนืองเฉลมิ, 2553,น. 228) 

ส าหรับประเทศท่ีพฒันาแล้วและประเทศท่ีมีเทคโนโลยีชัน้สงู การศกึษา คือ เป้าหมายท่ี
ส าคญัของประเทศท่ีพัฒนาแล้วอยู่ท่ีการให้การศึกษาประชากรเข้าสูโ่ลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้น
ปัจจัยส าคัญของประเทศอยู่ท่ีความรอบรู้ของคนในชาติ การเรียนรู้ของคนในชาติกับการสร้าง
สงัคมการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารประเทศต้องมีวิสยัทศัน์ ทัง้นีเ้พราะการขยายตวัของขุมความรู้ให้
เป็นแหลง่ความรู้โลก(world knowledge) การเรียนรู้ต้องท าได้มาก รวดเร็วใช้เวลาน้อย ต้นทุนต ่า 
และท่ีส าคญั ความรู้จะมีบทบาทส าคญัเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ และผูกพนักบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้(ยืน  ภูว่รวรรณ, 2546,น. 24-25) 

ส าหรับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อนกัเรียนท่ีควรสง่เสริมนกัเรียนให้รัก
การเรียนรู้ ชอบศกึษาหาความรู้และต่ืนตวักบัสิง่แปลกใหม่รอบตวั อยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหา
ความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตดัสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ 
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จักซักถาม ค้นหาค าตอบ กระตือรือร้นต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้วยการติดตามข่าวสาร อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
อย่างต่อเน่ืองและมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อท าให้ชีวิตของนกัเรียนมีความหมายมี
ชีวิตชีวาตลอดจนส าเร็จการศึกษา รับผิดชอบการงาน รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับ
ตนเองให้ทนัยคุ ทนัสมัย ทนัเหตุการณ์ ทนัโลกและทนัต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถอยู่ใน
สงัคมการเรียนรู้ได้อยา่งมีความสขุ (อารี พนัธ์มณี, 2545,น.15) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานไว้ดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียน หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของ
นกัเรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 

2. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาสงัคมศึกษา หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนสงูกว่า
ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิจยัเร่ืองผลของการศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนวิชาสงัคมศกึษา และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) 

1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 
1.2 ข้อดีและข้อจ ากดัของการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 
1.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการ
สอน 

2.1 ความหมายของการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 
2.2 ประโยชน์ของใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 
2.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 
2.4 แอปพลเิคชนัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.1 ความหมายของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.2 ความส าคญัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.3 คณุลกัษณะความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.4 วิธีการวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 เคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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1.เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถ

ใน การแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้ โดยผู้สอนมีบทบาทในการตัง้ 
ค าถามเพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือ  
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง  แล้วสรุปผลออกมาเป็นหลกัการ  หรือวิ ธีการในการ
แก้ปัญหาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์(วีณา  ประชากูลและประสาท  เนืองเฉลิม , 
2553,น. 228)โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
เป็นการสอนท่ีให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  
โดยนักเรียนค้นคว้าหาความ รู้ด้วยตนเอง ช่วยให้นัก เรียนเป็นคนช่างสังเกต ช่ างสงสัย  
และพยายามหาข้อสรุป จนในท่ีสุดเกิดเป็นความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีศึกษานัน้ การสอนแบบ 
สบืเสาะหาความรู้นี ้ครูผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนุน ชีแ้นะช่วยเหลือตลอดจนแก้ไขปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึน้ในระหวา่งการเรียนการสอน(สมจิต  สวธนไพบูลย์, 2546,น. 110-111) 

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการ ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้
ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้ ครูเป็นเพียงผู้จดัการให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542,น. 119)ให้ความหมายว่าการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
หมายถึง การสอนท่ีเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีจะช่วยให้นกัเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ 
ด้วยตนเองให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนือ้หาวิชา ครูวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นต้อง
มีการเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการสอน การจัดล าดับ
เนือ้หา โดยครูท าหน้าท่ีคล้ายผู้ช่วย และนกัเรียนท าหน้าท่ีคล้ายผู้จดัการวางแผนการเรียน นกัเรียน
เป็นผู้ เร่ิมต้นในการจัดการเรียนการสอนด้วยตวัเอง มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้โดย
วิธีการเช่นเดียวกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนแนวความคิดจากการท่ีเป็นผู้ รับ
ความรู้มาเป็นผู้แสวงหาความรู้และใช้ความรู้ 

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2545,น. 57) กล่าวว่าวิธี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E 
เป็นวิธีการท่ีนกัเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีครูเป็น
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เพียงผู้ อ านวยความสะดวกเพื่อสอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ท่ีเน้นทัง้ความรู้และ
กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548,น. 37)ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ไว้วา่ เป็นวิธีสอนท่ีเน้นความส าคญัท่ีผู้ เรียนเป็นส าคญัวิธีการสอนนีเ้ป็นการให้ผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งแท้จริงโดยผู้ เรียนค้นคว้าใช้ความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นคนช่างสงัเกต ช่างสงสยัและพยามยามหาข้อสรุปจนในท่ีสดุจะเกิด
ความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีศึกษานัน้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นีค้รูผู้ สอนมีหน้าท่ีเป็น
ผู้สนบัสนนุ ชีแ้นะช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการเรียนการสอน 

ชาตรี  เกิดธรรม (2547,น. 36)ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ไว้ว่า เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นกัเรียนรู้จกัค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางความคิดหาเหตผุล ท าให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอน
ตัง้ค าถามประเภทกระตุ้ นให้นักเรียนใช้ความคิด หาวิธีการแก้ปัญหาได้เอง สามารถน าการ
แก้ปัญหามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

สุวิทย์ มูลค า (2545,น.57)ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้วา่หมายถึงการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดย
ผู้สอนตัง้ค าถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลกัการกฎเกณฑ์หรือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมใน
สภาพการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งกว้างขวาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดกิจกรรมท่ีจะ
ท าให้ผู้ เรียนพยายามสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศยัฐานความรู้เดิมเป็นการฝึกให้นกัเรียนเรียนรู้โดย
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพราะการท่ีผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจะท าให้ผู้ เรียนเห็น
ความส าคญัและเข้าใจความรู้นัน้ดียิ่งขึน้มากกวา่ท่ีครูจะเป็นเพียงผู้บอกและบรรยายเพราะผู้ เรียน
ไม่ได้ลงมือปฏิบติัเอง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549,น. 2)กล่าวถึงรูปแบบ
การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ ดงักลา่ว แบง่เป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1) การสร้างความสนใจ (Engagement)  
2) การส ารวจและค้นหา (Exploration) 
3) การอธิบาย (Explanation) 
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4) การขยายความรู้ (Elaboration) 
5) การประเมินผล (Evaluation) 
สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ (2543,น. 7-8)จึงได้น าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E   

ของโครงการศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา (Biological Science 
Curriculum Studies หรือ BSCS) มาทดลองดดัแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย โดยมุ่งเน้นให้
นกัเรียนสามารถร่วมกนัแสวงหา ค้นพบและสร้างองค์รวมรู้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัให้นกัเรียนมีโอกาส
ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ ภายใต้สภาพการณ์ท่ีจ าลองหรือท่ีเป็นจริงแหง่ชีวิต 
เพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะชีวิตและทกัษะทางสงัคม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 5E ท่ีได้ดดัแปลง
ประกอบด้วย  

1. ขัน้น า (Engagement Phase) เป็นขัน้ท่ีครูกระตุ้นเพื่อสร้างความสนใจแก่นกัเรียน
หรือตรวจสอบ /ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียน เพื่อน าเข้าสูก่ารเรียนรู้บทเรียน
ใหม่ 

2. ขัน้ส ารวจ/ขัน้ส ารวจข้อมลูเพื่อการค้นพบ (Exploration phase) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยอาจปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยนักเรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาสมัพนัธ์กับความรู้ใหม่จึงท าให้นกัเรียนสามารถค้นพบหรือสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เป็นท่ีปรึกษาและเป็นผู้  กระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดการค้นพบ สร้างความรู้ด้วยตนเอง กลา่วโดยสรุป ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีนกัเรียนเกิดหรือค้นพบ
มโนมติ (Concept)  

3. ขัน้อธิบาย/ขัน้น าเสนอข้อมูลเพื่อการค้นพบ (Explanation Phase) เป็นขัน้ท่ี
นกัเรียนอธิบายหรือน าเสนอมโนมติหรือ ความรู้ท่ีนกัเรียนค้นพบในขัน้ท่ี 2 โดยอาจใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเป็นฐาน ประกอบกับหลกัฐานและข้อมูลท่ี ค้นพบใหม่ ครูมีบทบาทตัง้ค าถาม
และให้ความรู้หรือข้อมลูเพิ่มเติม เพื่อให้นกัเรียนกระจ่างชดัยิ่งขึน้  

4. ขัน้ขยายหรือขัน้ประยุกต์ใช้มโนมติ / ขัน้ประยุกต์ใช้ (Elaboration Phase)  
เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนประยุกต์ใช้มโนมติใน สถานการณ์ใหม่ หรือในสภาพท่ีเป็นจริง หรือขยาย
มโนมติ นัน้ๆ ให้กว้างขึน้จนก่อให้เกิดความรู้สกึลกึซึง้ หรือมโนมติอ่ืน ๆ ท่ีสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกนั 

5. ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Evaluation Phase) ขัน้นีเ้ป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการตา่งๆ โดยมุ่งให้นกัเรียน น าความรู้ท่ีได้มาประมวลและประยุกต์ใช้หรือผลการค้นพบ 
มาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ทักษะและเจตคติ ต่อการท ากิจกรรมต่างๆโดยมี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัและปฏิสมัพนัธ์กบัครูอนัก่อให้เกิดสงัคมแหง่การเรียนรู้  
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สมจิต  สวธนไพบูลย์ (2546,น.105-110) กลา่วถึงขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 5E สรุปได้เป็น 3 ขัน้ คือ 

1. ขัน้การส ารวจข้อมูล (Exploration) เป็นการหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อ
น าไปสร้างเป็นความคิดรวบยอด หรือแนวคิดหลกัต่อไปข้อมูลอาจจะหามาได้ 3 แหลง่ คือได้จาก 
การสงัเกตวตัถ ุจริงหรือปรากฏ 

2. ขัน้การสรุปขึน้เป็นความรู้ใหม่ (Invention) ภายหลงัจากการส าเร็จแล้วนกัเรียนจะ
ได้ข้อมูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณสมบติั การเปลีย่นแปลงปริมาณและรายละเอียด ข้อมูลเหลา่นี ้
จะไม่มีความหมายอะไรมากนกั จะมีการน าไปค านวณหรือจดักระท าเสียก่อน จึงจะมีความหมาย
พอท่ีจะตีความหรือลงข้อสรุปตอ่ไปได้ผลสรุปท่ีได้สว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปมโนมติหรือหลกัการ 

3. ขัน้น าความรู้ใหม่ไปใช้ (Discovery) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนมีโอกาสน าเอาความรู้ท่ีได้
จากการค้นพบไปใช้เป็นรากฐานส าหรับเรียนเร่ืองใหม่ตอ่ไปได้เป็นการทดสอบความถกูต้อง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550: 5-8) ได้น าเสนอจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E มาใช้ในการพฒันาหลกัสตูร วิทยาศาสตร์และได้เสนอขัน้ตอนในการ
เรียนการสอนแบบ 5 ขัน้ตอน (5E) คือ 

1. การน าเข้าสูบ่ทเรียน (Engagement) เป็นการแนะน าบทเรียนกิจกรรมจะประกอบ
ไปด้วยการซกัถามปัญหา การทบทวนความรู้เดิม การก าหนด กิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในการเรียนการ
สอนและเปา้หมายท่ีต้องการ 

2. การส ารวจ (Exploration) ขัน้นีจ้ะเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้แนวคิดท่ีมีอยูแ่ล้วมา
จัดความสมัพนัธ์กับหวัข้อท่ีก าลงัจะเรียนให้เข้าเป็นหมวดหมู่ถ้าเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทดลองการส ารวจ ด้วยสืบค้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์รวมทัง้เทคนิคและความรู้ทางการปฏิบติั
จะด าเนินไปด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผู้ ให้ค าแนะน าหรือผู้ เร่ิมต้น ในกรณีท่ี
นกัเรียนไม่สามารถหาจุดเร่ิมต้นได้ 

3. การอธิบาย (Explanation) ในขัน้ตอนนีกิ้จกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการ
น าความรู้ท่ีรวบรวมมาแล้วในขัน้ท่ี 2 มาใช้เป็นพืน้ฐานในการศกึษาหวัข้อหรือแนวคิดท่ีก าลงัศกึษา
อยู่กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ และน าข้อมูลมา
อภิปราย 

4. การลงข้อสรุป (Elaboration) ในขัน้ตอนนีจ้ะเน้นให้นักเรียนได้น าความรู้หรือ
ข้อมูลจากขัน้ท่ีผ่านมาแล้ว ขัน้ท่ี 2 และ ขัน้ท่ี 3 มาใช้กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปราย
ภายในกลุม่ตนเอง เพื่อลงข้อสรุปท่ีแสดงถึงความเข้าใจ ใช้ทกัษะกระบวนการและความสมัพนัธ์
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ระหว่างความรู้ต่างๆท่ีเกิดขึน้จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับแนวความคิดหลกัของตนเองใน
กรณีท่ีไม่สอดคล้องหรือคาดเคลือ่นจากข้อเท็จจริง 

5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้สดุท้ายของการเรียนรู้ในขัน้นีค้รูเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ตรวจสอบแนวความคิดหลักท่ีตนเองได้เรียนรู้มาแล้ว โดยประเมินตนเองถึง
แนวความคิดท่ีได้สรุปในขัน้ท่ี 4 วา่มีความสอดคล้องหรือถกูต้องมากเพียงใดและมีการยอมรับมาก
น้อยเพียงใด ข้อสรุปท่ีได้จะน าไปเป็นพืน้ฐานในการศกึษาตอ่ไป ทัง้นีจ้ะรวมทัง้การประเมินของครู
ตอ่จากการเรียนรู้ของนกัเรียนด้วย 

สกุล  มูลแสดง (2554,น.112-116)การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 5E ผู้ เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และจากกลุ่มท่ีท างานร่วมกัน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และช่วยให้มี
พนัธนาการด้านกระบวนการการคิดท่ีหลากหลาย 5Es ประกอบไปด้วยขัน้ตา่งๆดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้การน าเข้าสูบ่ทเรียนหรือเร่ืองท่ี
สนใจ อาจจะเกิดขึน้เองหรือเกิดจากความสงสยั เร่ือง ท่ีสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ปัจจุบนัหรือ
เป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแล้ว เป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนสร้างค าถามขึน้มา
ก าหนดประเด็นท่ีจะศกึษา 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เม่ือประเด็นท่ีจะศกึษามีความชดัเจนแล้ว 
จะมีการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลอืกท่ีเป็นไป
ได้ ปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือข้อมูลปรากฏการณ์ต่างๆด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การทดลองท ากิจกรรมภาคสนามใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) ศึกษาจากเอกสารอ้างอิง หรือแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลให้มากเพียงพอท่ีจะ
ใช้ในขัน้ตอ่ไป 

ขัน้ ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงข้อมูลสรุป (Explain) เม่ือมีข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว  
น าข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ มาวิเคราะห์ แปรผล สรุปผล พร้อมทัง้จัดท าข้อมูล สรุปผลและ
อภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงหลกัฐานท่ีชดัเจนและน าเสนอผลงาน ซึ่งแสดงถึงการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ของนกัเรียน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) เป็นขัน้ของการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้
นักเรียนมีความรู้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ ขยายกรอบความคิดให้กาว้างยิ่งขึน้ มีการเช่ือมโยงความรู้เดิมสู่
ความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดการน าไปสูก่ารค้นคว้าทดลองเพิ่มขึน้ สง่เสริมให้นกัเรียนตัง้ประเด็น เพื่อให้
เกิดการอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างชัดยิ่งขึน้ซักถามนักเรียนให้เกิด
ความชดัเจนในความรู้ อาจมีการให้ค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นท่ีนกัเรียนสนใจ 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล (Evaluate) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม
ในขัน้ท่ี 1-4 เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการประเมินผล โดยการใช้
แบบทดสอบ ชุดฝึก การท ากิจกรรม การทดลอง การจัดป้ายนิเทศ เป็นการประเมินผลรายบุคคล 
รายกลุม่ โดยใช้กระบวนการตา่งๆ เพื่อประเมินวา่ผู้ เรียนมีความรู้อะไรอยา่งไร มากน้อยเพียงใด 

จากความหมายของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ข้างต้น สรุปได้วา่ การ
จดัการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) คือ เป็นรูปแบบการเรียนการเรียนรู้ท่ีใช้
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) โดยเป็นวิธีการท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้ค้นหาความรู้
ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการท างาน จะต้องมีสิ่งเร้าท่ีท าให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ เน้นการพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ให้นกัเรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้โดย ผู้สอนตัง้ค าถามกระตุ้น
ให้นกัเรียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตผุล จนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
จนท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจ ค้นพบความจริงและสร้างความรู้ด้วยตนเองได้และมีขัน้ตอนจัด
กิจกรรม มี 5 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engage) เป็นการน าเข้าสูบ่ทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ 
2. ขัน้ส ารวจและค้นคว้า (Explore) นกัเรียนด าเนินการส ารวจ ทดลอง ค้นหา 
3. ขัน้อธิบาย (Explain) นกัเรียนน าข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจและค้นหา 
4. ขัน้ขยายความรู้ (Evaporate) ให้นักเรียนมีความรู้ลึกซึง้ขึน้ หรือขยายกรอบ

ความคิดกว้างขึน้หรือ เช่ือมโยงความรู้เดิมสูค่วามรู้ใหม่ 
5. ขัน้ประเมิน (Evaluate) นักเรียนระบุสิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ทัง้ด้านกระบวนการ 

และผลผลติ 
1.2 ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

1.2.1 ข้อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542,น. 156-157) สรุปข้อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ไว้ดงันี ้
1. นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกพฒันาความคิดอยา่งเต็มท่ี ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจึงมี

ความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา 
2. นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึกการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้ วิธีการจัดการระบบ

ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ 
กลา่วคือ ท าให้สามารถจดจ าได้ นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อีกด้วย 

3. นกัเรียน เป็นศนูย์กลางของการจดัการเรียนการสอน 
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4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมิติและหลักการได้เร็วขึน้รวมทัง้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

5. นกัเรียนเป็นผู้ มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนการสอน 
6. สง่เสริมการค้นคว้าหาความรู้และสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยในตวันกัเรียน 

พนัธ์  ทองชุมนมุ (2547,น. 57)กลา่วถึง ข้อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ดงันี ้

1. นกัเรียนสามารถพฒันาความคิดได้อยา่งเต็มท่ี รู้จกัใช้เหตผุลมาวิเคราะห์บทเรียน 
2. นักเรียนสามารถคิดเร่ืองอย่างเป็นระบบมีขัน้ตอนในการคิดอันจะส่งผลต่อ

นกัเรียนในการพฒันาตวัเองเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับ อันจะสง่ผลต่อนกัเรียนในการพฒันาตวัเอง 
เพื่อน าไปประยกุต์ใช้กบัวิชาอ่ืนๆ 

3. การเรียนการสอนให้ความส าคัญกับนกัเรียนหรือผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางจากข้อดี
ของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดงักล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้อยา่งเต็มท่ีเน่ืองจากนกัเรียนได้เกิดจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง 

 
1.2.2 ข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542,น. 126) ได้สรุปข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ไว้ดงันี ้
1. ใช้เวลามากในการสอนแตล่ะครัง้ 
2. ถ้าสถานการณ์ท่ีครูสร้างขึน้ไม่ท าให้น่าสงสยัแปลกใจจะท าให้นกัเรียนเบื่อหน่าย

และถ้าครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการสอนนี ้มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียนมากเกินไปจะท า
ให้นกัเรียนไม่มีโอกาสสบืเสาะหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

3. นักเรียนท่ีมีสติปัญญาต ่าและเนือ้หาวิชาค่อนข้างยากนักเรียนอาจไม่สามารถ
ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

4. นกัเรียนบางคนขาดวฒุิภาวะ ท าให้การจงใจท่ีจะศกึษาค้นคว้าลดลง 
พันธ์  ทองชุมนุม (2547,น. 57) กล่าวถึง ข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ดงันี ้
1. ในการสอนแตล่ะครัง้ใช้เวลาคอ่นข้างจะมาก 
2. หากสถานการณ์ท่ีผู้ สอนสร้างขึน้ไม่เร้าใจนักเรียนอาจจะท าให้ผู้ เรียนให้ความ

ร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยลงมีผลท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เร้าใจ
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เท่าท่ีควร ดงันัน้ครูผู้สอนต้องเตรียมยกสถานการณ์ท่ีสามารถท าให้ผู้ เรียนอยากมีสว่นร่วมมาก
ท่ีสดุ 

3. ส าหรับ เนื อ้หาวิชาท่ี มีความซับ ซ้อน และค่อนข้างยากจะท าให้นัก เรียน 
ท่ีสติปัญญาต ่าอาจมีปัญหาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. นักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะท่ียังไม่เป็นผู้ ใหญ่พออาจไม่มีแรงจูงใจพียงพอท่ีจะท าให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ครบตามกระบวนการ สง่ผลให้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีวางไว 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของวิชาสังคมศึกษา สามารถน าไปใช้ได้ดีกับเนือ้หาสาระท่ีมีขัน้ตอน
กระบวนการท่ีสามารถเกิดการค้นพบได้ด้วยตวัเองซึ่งไม่ยากจนเกินไปนกัเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้และสรุปเป็นความรู้ใหม่ได้ด้วยตวัเอง 

ตาราง 1  สรุปผลสงัเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากดัของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ข้อด ี ข้อจ ากัด 
นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกพัฒนาความคิดอย่าง
เต็มท่ี 

นกัเรียนบางคนขาดวุฒิภาวะ ท าให้การจงใจท่ี
จะศกึษาค้นคว้าลดลง 

นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึกการกระท า 
ท าให้ได้เรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครัง้ใช้
เวลาคอ่นข้างจะมาก 

การเรียนการสอนให้ความส าคัญกับนักเรียน
หรือผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 

นกัเรียนท่ีมีวุฒิภาวะท่ียงัไม่เป็นผู้ ใหญ่พออาจ
ไม่มีแรงจูงใจพียงพอท่ีจะท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้
ค รบตามก ระบ วนการส่งผล ให้ ไม่ บ รรลุ
วตัถปุระสงค์ตามท่ีวางไว้ 

นกัเรียนเป็นผู้ มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนการสอน หากสถานการณ์ท่ีครูสร้างขึน้ไม่ท าให้น่าสงสยั
หรือแปลกใจจะท าให้นกัเรียนเบื่อหนา่ย 

 

1.3 งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) 

เยาวลกัษณ์  ช่ืนอารมณ์ (2549,น.94) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม วัฏจักรการเรียนรู้ 5E หลงัเรียนพบว่า
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนน าเสนอ 
สรุปผลโดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วยพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีแสดงให้
เห็นเป็นพฤติกรรมต่อผู้ เรียน เช่น ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนมุ่งมั่น การมีใจ
กว้างยอมรับความคิดเห็น  นกัเรียนกระตือรือร้นท่ีจะหาค าตอบสูงขึน้ นอกจากนัน้การเรียนการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม วฏัจกัรการเรียนรู้ 5E นกัเรียนยงัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ตามล าดบั 

สมบติั  การจนารักพงค์ (2549,น.106) ร่วมกับคณะได้ศกึษาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 5E ท่ีเน้นพัฒนาทักษะการคิดขัน้สูง: กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม พบว่าครูเครือข่ายท่ีได้รับการขยายผลพฒันาสามารถเขียนแผนจดัการเรียนรู้แบบ 
5E ได้ด้วยตัวเอง และมีความเหมาะสมตามเนือ้หาอีกทัง้นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 5E มีทกัษะการคิด ขัน้สงูอยูใ่นระดบัดีทัง้ภาพรวม นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้กบักลุม่สาระ
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมนกัเรียนมีความพึงพอใจมากเฉลี่ยสงูสดุ 2 อนัดบัแรก คือการ
ท างานและเรียนเป็นกลุม่ มีโอกาสให้ความรู้แก่เพื่อนและได้ความรู้จากเพื่อนเช่นกนั 

ธนพล  กลิ่นเมือง (2550,น.87) ได้วิจัยเร่ืองผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
5E ในหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีมีตอ่ความสามารถในการ
ท าโครงงาน และเจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ เรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E ในหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการบูรณา
การ ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถในการท าโครงงานสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด คือ สูงกว่าร้อยละ 70 และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5E ในหน่วย
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินได้คะแนนเฉลีย่เจตคติตอ่ภมิูปัญญา
ท้องถ่ินอยูใ่นระดบัดี 

รัชฎา  ศีลมั่น (2552,น.134) การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อพฒันา
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E มีการเปลีย่นแปลงคะแนนสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 5E และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เฉลีย่ทัง้ 3 องค์ประกอบเพิ่มขึน้ตลอดระยะของ
การวดัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 4 ครัง้ 
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ณฐกรณ์   ด าชะอม (2553 ,น.98) ได้วิจัยเร่ืองผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการทางประวติัศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณตอนต้น 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ เรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 5Eมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ประวติัศาสตร์ ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้แบบ 5E แตกตา่งกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

ศศิวิมล  สนิทบุญ (2559,น.89) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ท่ีมีตอ่มโนทศัน์และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง ฟิสิกส์อะตอม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีมโนทศัน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง ฟิสิกส์อะตอม หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) 
ร่วมกบัการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
และมีพัฒนาการอยู่ในระดับกลางเฉลี่ยร้อยละ 40.37 อีกทัง้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการใช้ค าถาม
เชิงวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และมีพฒันาการอยู่
ในระดบักลาง เฉลีย่ร้อยละ 49.09 

เซปนีและไอเปก (Cepni, 2010,p.1-39 )ได้ท าการศึกษาผลของมโนทัศน์ เร่ืองการ
จมการลอยท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคท านายสังเกตอธิบาย(POE)  
การเปลี่ยนกรอบมโนทัศน์(CCT) และการใช้เนือ้หาสัน้ ๆ ในรูปแบบการ์ตูนเพื่อสอนเก่ียวกับ
แนวคิด (CC) โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลการสอนหลังจากใช้วิธีการดังกล่าวแล้ว ท่ีมีต่อการ
เปลี่ยนมโนทศัน์เก่ียวกับการจมการลอย โดยกลุม่ทดลองได้รับการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับ หลาย
เทคนิคและกลุม่ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 5E ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ากลุม่ทดลอง
มีการเปลี่ยนแปลงมโนทศัน์ท่ีถูกต้องหลงัได้รับการสอนด้วยรูปแบบดังกลา่วสูงกว่ากลุม่ควบคุม
อยา่งมีนยัส าคญั ท่ี .05 

แลดด์ (Ladd, 1970,p.395-400 )ได้ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จากการ
ตัง้ค าถามของครูเพื่อศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนโดยใช้ครูจ านวน 40 คน ท าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยถามค าถามใน
ระดบัสงูและระดบัต ่า โดยท าการสอนนกัเรียน 40 ห้อง ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีเรียนจากครูท่ี
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีใช้ค าถามระดับสูงมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนกลุม่ท่ี
เรียนโดยครูท่ีมีการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ท่ีใช้ค าถามในระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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อิบบราฮิม (Ebrahim, 2004,p. 92 )ได้ศึกษาผลการสอนแบบปกติกับการสอนโดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5Es ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาจ านวน 111 คน จาก  
4 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 56 คน เรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5Es และกลุม่ควบคมุ 55 คน
เรียนแบบปกติเป็นเวลา 4 สปัดาห์ใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์และ
จากแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ทดสอบก่อนและหลงัเรียน ผลการวิจัยพบว่านกัเรียนท่ีเรียน
โดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 5Es มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สงูกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โซเมอร์ (Somer, 2005,p. 30 )ได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวฏัจักรการเรียนรู้ 
ในการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เร่ืองพืชชายฝ่ังของรัฐหลุยส์เซียน่า ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนเกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 115 คน ผลการวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้วา่ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีนกัเรียนพบ
เจอ ลงมือท าด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ จากสิ่งต่างๆ โดยมีครูเป็นผู้อ านวยการสอน หรือเป็นผู้
ควบคุมชัน้เรียน โดยน าเหตุการณ์ เร่ืองราว หรือประสบการณ์นัน้มาเป็นหวัข้อในการเรียนรู้แทน
การสอน ซึง่สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 
2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน หมายถึงการน าเอาความ รู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แนวความคิด กระบวนการ วิธีการ เทคนิคตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ  
มาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทางการศึกษาซึ่งครอบคลุมไปถึงด้านการบริหาร และการ
เรียนการสอนการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน(อิสราพร ชยังาม .2560:ออนไลน์) 

2.1 ความหมายของการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology; IT) มาจากค าสองค า คือ 

เทคโนโลยี (Technology) และสารสนเทศ (Information) ซึ่งก่อนท่ีจะกล่าวถึงความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้จ าเป็นต้องอธิบายถึงค าท่ีมีความหมายสมัพันธ์กัน คือ ค าว่า ข้อมูล 
(Data) และสารสนเทศ (Information)ก่อน กลา่วคือ ข้อ มูล หมายถึง เหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่างๆ  
ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวันในรูปแบบต่างๆ หรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ  
เช่น ตวัเลข ตวัอกัษร ภาพ เสยีงและภาพเคลือ่นไหว เป็นต้นแตข้่อมูลเหลา่นีย้งัไม่สามารถน าไปใช้
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ประโยชน์ได้ทนัทีสว่นค าวา่ สารสนเทศ หมายถึงผลลพัธ์อนั เกิดจากการน าเอาข้อมลูท่ีรวบรวมมา
ผา่นการประมวลผลวิเคราะห์ สรุป จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที(สขุมุ  เฉลยทรัพย์, 2548,
น.37) 

ครรชิต  มาลัยวงศ์ (2546 ,น.16) อธิบายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
เทคโนโลยีส าคัญ 2 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
กลา่วคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยท า งานด้านการจัดเก็บบันทึก และประมวลผลข้อมูลให้
รวดเร็วและถูกต้องส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมจะช่วยส่งผลลัพธ์ของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไปยังผู้ ใช้ท่ีอยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกอย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นก่อนยุค
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศจะหมายถึง เทคโนโลยีการพิมพ์กล้องถ่ายรูป เคร่ืองพิมพ์ดีด 
โทรเลขและโทรศพัท์ 

อญัชลี ศรีสขุ (2546,น.7) กลา่ววา่เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาท างานผสานกันเพื่อใช้ในการจดเก็บบนัทึก ประมวล
และรับส่งน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศไปยังผู้ ใช้ท่ีอยู่ห่างไกล โดยผ่านข่ายงานคอมพิวเตอร์  
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แลกเปลีย่นขา่วสารระหวา่งกนัได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและถกูต้อง 

กิดานนัท์  มลิทอง (2548,น.11-12) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
“ไอที” เป็นเทคโนโลยีท่ีรวมระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบโทรคมนาคมการสื่อสารความเร็วสูง 
เพื่อเช่ือมโยง ข้อมูล โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยในการประมวลผลข้อมลูจดัเก็บและบนัทึก
และส่งข้อมูลท่ีประมวลได้ไปยงัผู้ ใช้ท่ีอยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผ่านทางเทคโนโลยี
สือ่สารโทรคมนาคม 

มนต์ชัย  เทียนทอง (2547,น. 3-11)ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารว่า หมายถึงการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมท่ีเช่ือต่อกัน ส าหรับใช้ในการส่งและรับข้อมูลและ
มลัติมีเดียเก่ียวกบัความรู้ โดยผา่นกระบวนการประมวลหรือจดัท าให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความหมาย
และความสะดวกมาใช้ประโยชน์ ส าหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัเพื่อให้คนไทยสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

สาโรช  โศภีรักข์ (2557,น. 33) กลา่วว่า m-learning เป็นสว่นหนึ่งของ e-Learning 
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
นบัว่าเป็นแนวทางใหม่ต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายตามแนวทางใหม่นี ้
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ผู้ เรียนจะมีอิสระอยา่งเต็มท่ีในการศกึษาบทเรียนผ่านจอภาพของโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
แบบพกพา ณ สถานท่ีใดและในเวลาใดๆ ก็ได้ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
หมายถึง การน าเทคโนโลยีทัง้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์  
ทัง้ครูผู้สอนและนกัเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2.2 ประโยชน์ของใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีการตอบสนองต่อการใช้อย่างต่อ เน่ือ ง  

อนัเน่ืองจากประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึง่ได้มีนกัวิชาการได้กลา่วไว้ 
ดงันี ้

สุชาดา  กีระนันทน์ (2541,น. 50-51) ได้เสนอประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดงันี ้

1. ช่วยให้มีการตัดสินใจท่ีดีขึน้จากการมีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและ 
การพิจารณาเลอืกภายใต้เงื่อนไขตา่งๆ 

2. ลดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมัยท าให้ประหยดัเวลา การท างาน
หรือลดคา่ใช้จ่ายในการท างานลง 

3. เพิ่มคุณภาพสินค้าหรือบริการ เช่น ท าให้ลูกค้ามีข้อมูลเก่ียวกับสินค้ามากขึน้
สามารถติดต่อกบัศูนย์บริการหรือรับบริการได้สะดวกขึน้ พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนโดนมี
การค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายเพิ่มโอกาสให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากสถานท่ีอ่ืน
นอกจากสถานศกึษาเป็นการฝึกให้รู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 

4. เพิ่มรายได้ของธุรกิจ เน่ืองจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการท่ีดี สามารถแข่งขนั
ได้มากขึน้ 

5. สร้างสินค้าหรือบริการใหม่ระบบท่ีพฒันาขึน้อาจเป็นท่ีต้องการของหน่วยงานอ่ืน
หรือท าให้ขยายการด าเนินงาน 

6. สร้างความได้เปรียบเชิงแขง่ขนั 
7. สร้างพนัธมิตร 
8. เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
9. ช่วยในการรือ้ปรับระบบ ด้วยเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือการปรับระบบ 
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ชยัพจน์  รักงาม (2540,น.61) ได้เสนอประโยชน์ของการน าเทคโนโลยี สารสนเทศไป
ประยกุต์ใช้ดงันี ้

1. มีความสะดวกรวดเร็วในระหวา่งการด าเนินงาน 
2. ลดปริมาณผู้ด าเนินงานและสามารถประหยดัพลงังานเชือ้เพลงิได้อีกทางหนึง่ 
3. ระบบการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระเบียบมากขึน้กวา่เดิม 
4. ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหวา่งการด าเนินงานได้ 
5. สร้างความโปร่งใสให้กบัหนว่ยงานหรือองค์กรได้ 
6. ลดปริมาณเอกสารในระหวา่งการด าเนินงานได้มาก 
7. ลดขัน้ตอนในระหวา่งการด าเนินการได้มาก 
8. ประหยดัเนือ้ท่ีจดัเก็บเอกสาร 
ยืน  ภู่วรวรรณ (2546,น. 24-25)กล่าวว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีมี

เทคโนโลยีชัน้สูง ก าลงัเปลี่ยนฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจากฐานทางด้านอุตสาหกรรม
(industrial-based economy) ไปเป็นฐานทางด้านความรอบรู้ (knowledge-base economy) 
สว่นส าคญัของประเทศเหล่านัน้ คือ “การศึกษา” เปา้หมายท่ีส าคญัของประเทศท่ีพฒันาแล้วอยู่ท่ี
การให้การศึกษาประชากรเข้าสูโ่ลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้นปัจจัยส าคญัของประเทศอยู่ท่ีความ
รอบรู้ของคนในชาติ การเรียนรู้ของคนในชาติกับการสร้างสังคมการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีผู้ บริหาร
ประเทศต้องมีวิสัยทัศน์ ทัง้นีเ้พราะการขยายตัวของขุมความรู้ให้เป็นแหล่งความรู้โลก(world 
knowledge) การเรียนรู้ต้องท าได้มาก รวดเร็วใช้เวลาน้อย ต้นทุนต ่า และท่ีส าคัญ ความรู้จะมี
บทบาทส าคญัเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ และผกูพนักบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า ประโยชน์ของใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 
นัน้หมายถึง การน าเทคโนโลยีทัง้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมีการค้นคว้าผา่นระบบเครือข่ายเพิ่มโอกาสให้
นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูได้จากสถานท่ีอ่ืนเป็นการฝึกให้รู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้รวมถึง
เป็นการลดขัน้ตอนต่างๆ ประหยดัทรัพยากร มีความสะดวกรวดเร็วและท่ีส าคญั คือ เป็นการเพิ่ม
บทบาทของนกัเรียนในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ 

 
2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน 

1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook computer) คือ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา
ได้มีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั่วไป (Desktop of Personal 
Computer) ปัจจุบนัมีขนาดเลก็และสามารถพกพาได้โดยสะดวก 
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2. คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาขนาดฝ่ามือ (Tablet PC) คือ เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
มีความสามารถเหมือนกัน PC บางชนิดไม่มีแป้นพิมพ์แต่ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทรู้จ าลายมือในการ
รับข้อมลูยงัมีราคาแพง 

3. โทรศพัท์มือถือ (Smart Phones) เป็นอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีความสามารถสงู 
รวมความสามารถของ PDA และ Cellular phones เข้าด้วยกนัใช้ระบบปฏิบติัการ คือ Symbian 
หรือ Windows Mobile มี โปรแกรมประเภท Internet Browser ใช้ เป็นอุปกรณ์  Multimedia 
ส าหรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากตัวอย่างอุปกรณ์ข้างต้น คุณสมบัติของ
อุปกรณ์ท่ีส าคญัคือ สามารถเช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบใดแบบ
หนึ่ง มีความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์แต่ละประเภทมีขนาด น า้หนัก
ความสามารถ และราคาแตกตา่งกนัไป(พลูศรี  เวศย์อุฬาร, 2550,น.67) 

2.4 แอปพลิเคชันที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน 
1. LINE คือ แอปพลิเคชันให้บริการ Messaging รวมกับ Voice Over IP ท าให้ผู้ ใช้

สามารถสร้างกลุ่มแชท ส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือจะพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ โดย
ข้อมลูท่ีถกูสง่ขึน้ไปนัน้ฟรีทัง้หมด ตอนนี ้LINE ใช้ได้ในระบบปฏิบติัการ iOS, Android, Windows 
Phone, PC และ BlackBerry (ณฐัวฒุิ พงึเจริญพงศ์, 2558,น 63) 

ฟีเจอร์ของ LINE ประกอบด้วย การสง่ข้อความ, การสนทนาด้วยเสียง, การสนทนา
แบบกลุม่, Official LINE และการสง่สต๊ิกเกอร์ 

การเช่ือมตอ่ LINE ของผู้ใช้เข้าหากนั มี 4 วิธี 
1. เพิ่มรายช่ือจากในสมุดโทรศัพท์ ซึ่งตรงนีเ้ป็นข้อดีของ LINE ท่ีท าให้ผู้ ใช้งาน

สะดวก 
2. การสแกน QR Code 
3. Shake it เอาโทรศพัท์มือถือ 2 เคร่ืองท่ีอยู่ใกล้กันมาเขย่าคล้ายการจับมือให้รู้จัก

กนั 
4. การค้นหาจาก ID คล้ายการใสร่หสัของ BlackBerry 
การใช้งาน LINE ซึง่จะต้องเช่ือมตอ่ผา่น GPRS/EDGE, wifi หรือ 3 จี หรือ 4 จี และ

ต้องลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก่อนการใช้งาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสนทนาหรือส่ง
ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น ภาพ เสยีง วีดีโอคณุสมบติัของLINE มีดงันี ้

1. รองรับหลายระบบปฏิบติัการ 
2. ประสานข้อมลูจากสมดุรายช่ือในโทรศพัท์ 
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3. ข้อความท่ีถกูจะสง่ จะถกูสง่ในทนัที 
4. สง่และแบง่ปันรูปภาพ, วิดีโอ, เพลง และอ่ืน ๆ 
5. สง่พิกดัสถานท่ีท่ีอยู ่
6. สง่อีโมจี, สติกเกอร์ และใบหน้าระบุอารมณ์ 
7. สร้างและร่วมกลุม่เม่ือต้องการพดูคยุหรือแบง่ปันสือ่ 
8. บอร์ดในกลุม่สามารถจุผู้คนได้มากท่ีสดุ 200 คน 
9. เพิ่มเพื่อนโดยใช้ คิวอาร์โคด 
10. เพิ่มเพื่อนโดยใช้ NFC ในการเขยา่โทรศพัท์ท่ีอยูใ่กล้ ๆ กนั 
11. ข้อความเตือนแบบกลอ่ง สะดวกตอ่การอ่านและตอบสนทนา 
12. หน้าเส้นเวลา (Timeline) และหน้าแรก (Home Page) ส าหรับ  ไอโอเอส  

และ แอนดรอยด์ 
วิน โดวส์  และ แมค สามารถใช้  รุ่นของเดส ก์ทอป  ห รือ  สม า ร์ตแ ท็บ เล็ต  

ผา่นเบราว์เซอร์ 
2. Kahoot! คือ เคร่ืองมือท่ีใช้กับระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการประเมินผู้ เรียนผ่าน 

Smart Phone โดยไม่เสยีคา่ใช้จ่าย สอดคล้องกบัการจดัการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ และ
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 คือการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะการเรียนรู้โดยข้อจ ากัดของโปรแกรม Kahoot! คือต้องมี
สญัญาณ Internet การใช้งาน ผู้ เรียนเข้าเว็บไซต์ Kahoot.it ผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์มือถือสมาร์ท
โฟน (Smart Phone) , แท็บเลต็ หรือ PC (ปกรณ์  สปิุนานนท์, 2557) 

 

ภาพประกอบ 2 ตวัอยา่งแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ท่ีใช้ Kahoot! ในการจดัการเรียนรู้ 
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3. Instagram คือ แอปพลิเคชันถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนท่ีมาพร้อมกับ
ลกูเลน่การแตง่เติมสสีนัให้กบัรูปภาพด้วย Filters (ฟิลเตอร์) ตา่ง ๆ ท่ีให้เราสามารถเลอืกปรับภาพ
ได้หลากหลายและสวยงาม  แนวอาร์ต ๆ ได้ตามใจชอบทัง้ในเร่ืองของ ส ีแสง เรียกได้ว่าสามารถ
ปรับอารมณ์ของรูปภาพได้ตามต้องการ และสามารถแชร์รูปภาพสวย ๆ อวดเพื่อน ๆ ท่ีอยูใ่นสงัคม
ออนไล น์ อ่ืน  ๆ  เช่น  Twitter, Face book, Tumbler และ  Foursquare เป็ น ต้น  และในตัว 
Instagram เองก็เป็นสังคมออนไลน์การแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เพราะ 
Instagram มีระบบ Followers และ Following ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความ
เคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อน ๆ ท่ีใช้งานแอปพลิเคชันหากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด 
Like รวมไปถึง Comment รูปภาพนัน้ได้ (นชุนาฎ ฟา้แสงสรรค์.2555:ออนไลน์) 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอยา่งภาพการใช้สือ่ Instagram ในการจดัการเรียนรู้ 

4. YouTube คือ เว็บไซต์ท่ีให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ ใช้ได้ฟรี โดยน า
เทคโนโลยีของ Adobe Flash Playerมาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ โดยผู้ใช้สามารถเข้าดูวีดีโอตา่งๆ 
พร้อมทัง้เป็นผู้อปัโหลดวีดีโอ ผ่าน YouTube ได้ฟรี เม่ือสมัครสมาชิกแล้วผู้  ใช้จะสามารถใสภ่าพ
วิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอให้คนอ่ืนดดู้วย แตห่ากไม่ได้สมคัรสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดภูาพ
วิดีโอท่ีผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ใสไ่ว้ใน YouTube ได้ แตไ่ม่สามารถเป็นผู้อปัโหลดวีดีโอได้  

วิดีโอท่ีสามารถอัพโหลดลง YouTube ได้ ต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที ยกเว้น
วิดีโอจากพาร์ทเนอร์ของ YouTube ท่ีได้รับอนุญาตจาก YouTube ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 GB 
YouTube สามารถรับ file วิดีโอท่ีอัพโหลดเข้ามาในนามสกุลต่าง ๆ ได้แก่ .AVI , .MOV, .MP4, 
.FLV, .DivX รวมทัง้รูปแบบ MPEG , VOB และ .WMV  นอกจากนีย้งัรองรับไฟล์สกลุ 3GP ท่ีอัพ
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โหลดเข้ามาทางโทรศัพท์มือถืออีกด้วย ในการรับชมวีดีโอต่างๆผ่าน  YouTube นัน้ผู้ ใช้งาน
สามารถเลือกชมวิดีโอในโหมดคุณภาพต่างๆ กันได้แก่ standard quality (SQ), high quality 
(HQ) หรือ high  definition (HD) ตามความชอบและตามความเหมาะสม ของความเร็วในการ
ดาวน์โหลด โดยการรับชมวิดีโอจากเว็บไซต์ เดิมผู้ชมต้องติดตัง้ Adobe Flash Player ลงในเว็บ 
เบราเซอร์จึงจะสามารถดไูด้ แตใ่นปัจจุบนั YouTube ได้เปิดให้บริการเว็บ เวอร์ชัน่ใหม่ ให้สามารถ
ชมวิดีโอได้ผา่นเว็บเบราเซอร์ใดๆ ท่ีรองรับมาตรฐาน HTML5 ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องติดตัง้ 
Flash Player อีกตอ่ไป (นภดล ยิ่งยงสกลุ.2554: ออนไลน์) 

 

ภาพประกอบ 4 ภาพประกอบการพฒันาสือ่ YouTube ในการจดัการเรียนรู้ 

5. Google Apps คือ ชุดโปรแกรมการประมวลผลแบบ คลาวด์ (Cloud Computing) 
ส าหรับเพิ่มประสทิธิภาพการท างานและการท างานร่วมกนั และเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ท่ี Google 
ให้บริการโดยผู้ใช้ต้องสมคัรเป็นสมาชิก ซึง่ประกอบด้วย 

5.1 Google Form เป็นสว่นหนึ่งในบริการของกลุม่ Google Docs ท่ีช่วยให้เราสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
ในการใช้งาน Google Form ผู้ ใช้สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น  
การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็นการท าแบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ การท าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน และการลงคะแนนเพื่อโหวต เป็นต้น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ.2559: 
ออนไลน์) 

5.2 Google Documents หรือ Google Docs คือ โปรแกรมออนไลน์ส าหรับการ
สร้างข้อความเอกสารหรือรูปแบบไฟล์เอกสาร พิมพ์งานทางออนไลน์ ให้เราสามารถจดัการเอกสาร
ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ โดยใช้บัญชี Google บัญชีเดียวก็สามารถใช้งานบริการGoogle 
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Docsได้โดยปัจจุบัน Google Docs มีโปรแกรมย่อยอยู่ 4ตัว คือ Docs ,Slide ,Sheet , Forms 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น.2560: ออนไลน์) 

5.3 Google Drive คือ บริการการจัดเก็บไฟล์และการซิงค์ของ Google จะช่วยให้
ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ประเภทใดก็ได้ลงในระบบคลาวด์ แชร์ไฟล์กับคนอ่ืนๆ และเข้าถึงไฟล์นัน้
จากคอมพิวเตอร์ แท็บเลต็คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนเคร่ืองใดก็ได้ ผู้ใช้สามารถซิงค์ไฟล์ระหวา่ง
คอมพิวเตอร์และระบบคลาวด์ได้งา่ยๆ 

6. QR code ( Quick Response) คือ รหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลสินค้า  
เช่นช่ือ ราคาสนิค้า เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ และช่ือเว็บไซต์ เป็นการพฒันามาจาก บาร์โค้ด โดยบริษัท
เดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญ่ีปุ่ น คิดค้นขึน้ในปี ค.ศ. 1994 และได้จด
ทะเบียนลขิสิทธ์ิช่ือ "QR Code" แล้วทัง้ในญ่ีปุ่ น และทัว่โลก ผู้ คิดค้นท่ีพฒันาคิวอาร์โค้ดมุ่งเน้นให้
สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยการอ่านคิวอาร์โค้ด นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ รุ่นท่ีมีกล้อง
ถ่ายภาพ และสามารถติดตัง้แอปพลิเคชันในการอ่าน QR code เพิ่มเติมในโทรศัพท์มือถือได้  
(ดวงกมล นาคะวจันะ.2554:36 ) 

7. Airdrop Bluetooth คือ เทคโนโลยีไร้สายในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 2 ชุดเข้าด้วยกัน
ในระยะทางสัน้ๆ ไม่เกิน 10 เมตร ด้วยความเร็วสงูสดุ 1 Mbps เช่น การตอ่เช่ือมโทรศพัท์มือถือเข้า
กบัไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาของระบบ Bluetoothก็คือระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูท่ี
ยังไม่ดีพอ และมีข้อจ ากัดทางด้านระยะทางในการติดต่อสื่อสาร (ขจร เจียรนัยพานิชย์.2556:
ออนไลน์) 

8. Plickers คือ เคร่ืองมือในการวัดการตอบสนองของนักเรียนผ่านเทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน Plickers มีขัน้ตอนการท างานคล้ายคลงึกับ QR Code คือ เป็นการรับข้อมูลมีโดย
ผู้ เรียนมีตวัรหสัภาพมาเป็นตวัก าหนดของข้อมลู จากนัน้ต้องผา่นกระบวนการสแกนเพื่อรับภาพมา
ประมวลผลจึงจะสามารถแปลค่าความหมายของรหัสภาพออกมาได้ โดยรหัสภาพแต่ละภาพ 
จะถกูสร้างลกัษณะหรือ code แตกตา่งกนั เพื่อแยกรหสัให้เป็นของนกัเรียนแตล่ะบุคคลซึง่จะท าให้
การประเมินผลสามารถแสดงข้อมูลค าตอบตามท่ีนักเรียนแต่ละคนเลือก รหัสภาพของ Plickers 
ประกอบด้วย ตวัอักษร A B C D ในแต่ละด้าน และตวัเลขท่ีเป็นรหสัของนกัเรียน โดยครูจะต้อง
สร้างค าถามและรหสัภาพให้นกัเรียนแต่ละคน ผา่นทางเว็บไซต์ Plickers จากนัน้น ารหสัภาพท่ีได้
พิมพ์ออกมาในกระดาษ และแจกให้นกัเรียนแตล่ะคนตามรหสัท่ีได้บนัทกึข้อมลูไว้ ให้นกัเรียนเลอืก
ค าตอบท่ีอยู่ด้านบนของบตัร และเร่ิมสแกนจับค าตอบในค าถามแตล่ะข้อ Plickers จะประเมินผล
ค าตอบของนกัเรียนว่ามีนกัเรียนคนใดตอบข้อใดและใครถูกต้องบ้างซึ่งผลการประเมินจะแสดง
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ออกมาในรูปแบบกราฟแท่ง ท าให้งา่ยต่อการวดัการตอบสนองของนกัเรียนและสร้างบรรยากาศ
ทางการเรียนรู้ท่ีสนกุสนานและน่าสนใจให้เกิดขึน้ในชัน้เรียนอีกด้วย โดยท่ีผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้
อินเทอร์เน็ต (ณรงค์วิทย์ สงิคิบุตร:ออนไลน์) 

9. Mentimeter คือ แอปพลิเคชัน ตัวหนึ่งท่ีสามารถน ามาช่วยในการจัดการเรียน 
การสอน โดยมีความสามารถหลายด้านไม่วา่ จะเป็นการท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อใช้ ท าแบบ
ส ารวจความเห็นของนักเรียนในขณะสอนหรือใช้สร้างชุดค าถามแบบต่าง ๆ เช่น ค าถามหลาย
ตวัเลอืก ค าถามปลายเปิด(มหาวิทยาลยัมหิดล, 2560,p. 22) 

จากแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
ดงักลา่วข้างต้น สามารถแสดงตารางสรุปให้เห็นถึงคณุประโยชน์ของแอปพลเิคชนัตา่งๆ ท่ีน ามาใช้
ในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียน
การสอนของนกัเรียน ได้ดงัตาราง 2  

ตาราง 2 แสดงการสรุปแอปพลเิคชนัท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจดัการเรียนการสอน 

แอปพลิเคชันที่เก่ียวข้อง ประโยชน์ 
1. LINE ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียนในการให้

ค าปรึกษาและสามารถสง่ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว  
2. Kahoot! เป็นแบบทดสอบออนไลน์ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและมีความใฝ่เรียนรู้มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังสามารถ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนได้ 

3. Instagram ช่วยในการน าเสนอข้อมูลในสงัคมออนไลน์เป็นการขยายความรู้
ให้กว้างไกลยิ่งขึน้ 

4. Youtube ช่วยในการน าเสนอข้อมูลในสงัคมออนไลน์เป็นการขยายความรู้
ให้กว้างไกลหรือสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมสูค่วามรู้ใหม่ได้ 

5. Google Apps ใช้เป็นเคร่ืองมือส ารวจความคิดเห็นหรือส ารวจความพึงพอใจ
ตา่งๆ ท่ีใช้ในการท าวิจยั อีกทัง้ยงัสามารถลงคะแนนเพื่อโหวตได้
อีกด้วย 

และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท ารายงานท่ีใช้ในการน าเสนอ  
6. QR code( Quick 
Response) 

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบบาร์โค้ด ท่ีท า
ให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน 
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7. AirDrop Bluetooth เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยในการสง่ข้อมลูถึงกันในระยะทางสัน้ๆโดยไม่
ผา่นสญัญาณอินเทอร์เน็ต 

8. Plickers เคร่ืองมือในการวดัการตอบสนองของนกัเรียนผ่านเทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน Plickers มีขัน้ตอนการท างานคล้ายคลึงกับ QR 
Code โดยท่ีผู้ เรียนไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต 

9. Mentimeter เคร่ืองมือในการท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อใช้ท าแบบส ารวจ
ความเห็นของนกัเรียน 

 

 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน 

ปัทมา สุขศรี (2544,น 119-120)ได้ท าการวิจัยเร่ืองความเห็น ความต้องการและ
ปัญหาเก่ียวกบัการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศกึษาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  
ให้อิสระในการรับรู้ข้อมูล ตามความสนใจส่วนตัว ช่วยค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ได้ง่าย ส่วนใหญ่
ต้องการศึกษาหาความรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง ต้องการให้เพิ่มเวลาในการ
เข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศกึษาในโรงเรียนและต้องการให้จัดนิทรรศการเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตเพื่อ
การศกึษา 

มัณฑนา  คงเอียด (2551,น.144-145)การศึกษาสภาพความต้องการใช้งานและ
รูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (m-learning) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและความต้องการใช้งานการใช้งานการเรียนผ่าน
เครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่ามีผู้ ท่ีเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย จ านวน 181 คน สว่นผู้ ไม่เห็นด้วย 40 คน โดยผู้ ท่ีเห็นด้วยให้เหตุผลประกอบว่า
เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนกัศึกษา เพิ่มความรวดเร็วในการรับรู้ขา่วสาร ทบทวนบทเรียนได้ทุก
สถานท่ี ทกุเวลาช่วยแก้ปัญหาในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ และ เป็นการใช้โทรศพัท์
เคลือ่นให้เกิดประโยชน์ 

ธงชัย  แก้วกิริยา (2552,น.112) เสนอแนวคิดในการพัฒนาจากระบบ E-learning
เป็น m-learning ท่ีสามารถใช้อุปกรณ์ประเภท Mobile สาหรับการเรียนการสอนเพื่อสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในการเรียนโดยนาเสนอ Framework ต้นแบบ แล้วการทดลองเพื่อหาความพึงพอใจ
ในการใช้งานระหว่างระบบการเรียนในห้องเรียนทัว่ไปเปรียบเทียบกับระบบ m-learning โดยผล
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การทดลอง พบวา่เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจากการทาแบบทดสอบระหวา่งการเรียนปกติในห้องกับ
การเรียนผ่านระบบm-learning พบว่า คะแนนผลการทดสอบการเรียนด้วยระบบ m-learning  
สงูกวา่การเรียนในห้องปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 16.155, p < .05) แสดงว่า
ความรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกับเทคโนโลยีมลัติมีเดียท่ีได้รับจากการเรียนด้วยระบบ m-learning สงูกว่า
ความรู้ด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดียโดยใช้การเรียนปกติในห้องเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

พัชรี  ดอกพุฒ (2556,น. 85-86) ผลจากการศึกษาพบว่า โทรศัพท์มีขนาดเล็ก 
น า้หนกัเบา สะดวกในการใช้และพกพา รวมทัง้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงท า
ให้มีการพัฒนาโทรศัพท์ให้มีความสามารถพิเศษ รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ เป็นไปตาม
ความสามารถตามมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ในการท างานและจัดเก็บ จึงท าให้โทรศพัท์สามารถ
น ามาใช้ในการอ่านบนัทึก หรือการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการประยกุต์ใช้โทรศพัท์
เพื่อการศึกษาในลกัษณะของการเรียนรู้ทางไกลผ่านโทรศัพท์ เป็นการเรียนท่ียืดหยุ่น ผู้ เรียน
สามารถเข้าถึงเนือ้หาข้อมูลได้ตามต้องการ ในทุกท่ีทุกเวลา และเรียนได้ตามความต้องการของ
ตนเอง บทความนี ้ จึงน าเสนอเก่ียวกับ (1) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโทรศัพท์(2) โทรศัพท์เพื่อ
การศึกษา ตัง้แต่ความหมายของโทรศัพท์เพื่อการศึกษา ประโยชน์ของโทรศัพท์เพื่อการศึกษา  
และการจัดสภาพแวดล้อมของโทรศัพท์เพื่อการศึกษา (3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการการบูรณาการ
เทคโนโลยีในชัน้เรียน(4) อุปสรรคในการน าเทคโนโลยีมาบูรณาการในชัน้เรียนและ (5) งานวิจัย
เก่ียวกบัโทรศพัท์เพื่อการศกึษา 

กนกวรรณ กนัชนะ (2555,น. 119-120)ผลจากการศกึษาพบวา่ ประเด็นของลกัษณะ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้ พบว่า ครูและนกัเรียนสว่นใหญ่ใช้โทรศัพท์
หน้าจอสี โดยครูใช้ร้อยละ 68.90 และนักเรียน 61.93 ในประเด็นเก่ียวกับการรองรับการใช้งาน
ภาษาอังกฤษของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้
สามารถรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษในประเด็นของความต้องการ การใช้งาน m-learning  
ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ พบวา่ ครู ร้อยละ 81.50 และนกัเรียน ร้อยละ 88.58 ต้องการใช้ 
m-learning ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และทกัษะภาษาองักฤษท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
วา่สามารถเรียนผา่น m-learning ได้ดีท่ีสดุ คือ ทกัษะการอ่าน (Writing Skill) 

Hashim (2007,Online)ได้ศกึษาการใช้เทคโนโลยีโทรศพัท์ส าหรับการเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาจาวา(JavaScript) การออกแบบและทดลองเคร่ืองมือออกแบบโปรแกรมด้วย Viscos 
Mobile ซึ่งเป็นการออกแบบและทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีเรียกว่า MobProg ท่ีช่วยให้ผู้ เรียน
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สามารถเรียนการเขียนโปรแกรมจาวาและแสดงผล (Execute) ผ่านโทรศัพ ท์อัจฉริยะ  
ผลการศกึษาพบวา่ (1) การน าองค์ประกอบของ m-learning มาใช้ในโปรแกรม Viscos จะช่วยให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียน รวมทัง้มีความยืดหยุ่นในการเรียน (2) เคร่ืองมือท่ีมีในโปรแกรม Viscos 
จะช่วยเพิ่มความสนใจของผู้ เรียน ซึ่งถือว่า โปรแกรม Viscosมีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 0.5 Mb) 
สามารถดาวน์โหลดได้งา่ยและรวดเร็วเม่ือเทียบกบัโปรแกรมประยกุต์(Application) อ่ืน ๆ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า การเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอนนัน้มีความจ าเป็นต่อครูผู้สอนและตวันกัเรียนเพราะการเรียน
การสอนในยุคปัจจุบันนัน้มีส่วนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างความสนใจทางการเรียนของนักเรียน เพิ่มความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร 
ทบทวนบทเรียนได้ทุกสถานท่ี ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงเนือ้หาข้อมูลได้ตามต้องการ ในทุกท่ีทุกเวลา 
และมีอิสระเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง เป็นการใช้โทรศพัท์มือถือให้เกิดประโยชน์ อีกทัง้
ยงัเป็นการเรียนการสอนวิธีการใหม่ๆ ท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้และมีความพึง
พอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัท่ีดี 
3. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

3.1 ความหมายของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ความหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวกับเร่ืองความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นัน้ มีนักการศึกษาและ

นกัวิชาการ มีการใช้ค าศพัท์ท่ีแตกตา่งกัน เช่น ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึง่มีการ
ให้ความหมายดงัตอ่ไปนี ้  

ป.อ.ปยุตฺโต (2549,น. 267)กล่าวว่า ความใฝ่ รู้ หมายถึง การแสวงหาความรู้   
 ความจริงของบุคคลในเร่ืองราวหรือสิง่ตา่ง ๆ ท่ีสนใจหรือสิ่งท่ีควรรู้ด้วยความเพียรพยายามอยา่ง
ตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ ท าให้มีความคิดกว้างไกลและคิดสร้างสรรค์ สามารถจ าแนก เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์เร่ืองท่ีสนใจตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและ
ประเทศชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2553 ,น. 25)ให้ความหมายว่า  
ความใฝ่รู้หมายถึงลกัษณะของจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความกระตือรือร้นความอยากรู้อยาก
เห็นความเพียรพยายามและความขยันหมั่นเพียรของบุคคลอันเก่ียวกับการเรียนและการท างาน
เพื่อท าให้ตนเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้มีความคิดริเร่ิมและกล้าตดัสินใจอันจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 

พิทักษ์   วงแหวน (2546 ,น.11) ได้อ ธิบายว่า  พฤติกรรมใฝ่เรียน  หมายถึง 
 การท่ีนกัเรียนมีการกระท าหรืออาการแสดงออกตอบสนองสิ่งเร้า โดยมีลกัษณะเป็นผู้ ท่ีมีนิสยัรัก
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การอ่าน มีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพยายามพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548,น. 22) ได้ให้ความหมายว่า ใฝ่เรียน รู้ หมายถึง 
คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนผู้ ท่ีใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ผู้ ท่ีมีลกัษณะซึ่งแสดงออกถึงความตัง้ใจ 
เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ ด้วยการเลอืกใช้สือ่อยา่งเหมาะสม บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลีย่นเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

นิภา  วงษ์สุรภินันท์ (2548,น.2-3) กล่าวว่า ความใฝ่รู้ หมายถึง คุณลกัษณะทาง
จิตใจที่แสดงถึง ความปรารถนา ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น ความสนใจ ความพอใจที่จะ
แสวงหา ความรู้ด้วยตนเองทัง้ความรู้ด้านการเรียน และสภาพแวดล้อมรอบตวั มีความรู้เท่าทัน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 

วัฒ นา   พ าผล  (2551,น . 5) ไ ด้ ใ ห้ ค วามหม ายของความ ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เรีย น ว่ า  
เป็นคณุลกัษณะทางด้านจิตใจของผู้ เรียนท่ีแสดงถึงคณุลกัษณะดงันี ้

1. การเห็นคณุค่าของสิง่ตา่งๆ (Esteem) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนเห็นความส าคญัของ
การแสวงหาความรู้ เห็นประโยชน์ของการเรียน และกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการเรียนทัง้ในโรงเรียน
และในชุมชน ให้ความส าคญัและเห็นประโยชน์ของสิง่แวดล้อมรวมทัง้การน าข้อคิด ประสบการณ์
ท่ีดีของผู้ อ่ืนท่ีอยู่รอบตวัมาปรับใช้ในการเรียน การแสวงหาความรู้และการด ารงชีวิตประจ าวนัของ
ตน 

2. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความ
ปรารถนาความสนใจท่ีจะรู้เร่ืองต่างๆ ทัง้เร่ืองงานและเร่ืองรอบตวั ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความ
ต่ืนตวัวอ่งไว กระฉบักระเฉงรวดเร็วและรีบเร่งในการค้นหาความรู้ตา่งๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ความตัง้ใจ (Attention) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ไม่
วอกแวก มีจิตใจจดจ่อตอ่การเรียนและงานตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4. การกล้าคิดริเร่ิม (Creation) หมายถึง การท่ีนกัเรียนน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ  
ท่ีไม่ซ า้ใครมาปรับใช้ทัง้ในเร่ืองการเรียน การท างานและเร่ืองราวต่างๆ รอบตัว ตลอดจนกล้า
น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน 



  35 

5. ความเพียรพยายาม (Effort) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความมุ่งมั่น ขยนัขนัแข็งใน
การศึกษาหาความรู้ หรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากเพื่อให้
การศกึษาหาความรู้และงานท่ีได้รับมอบหมายนัน้ประสบความส าเร็จอยา่งเต็มความสามารถ  

6. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Searching) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีอิสระใน
การด าเนินการเรียนรู้ของตนเองโดยมีการวางแผนการเรียนรู้ เลือกแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้
แสวงหาความรู้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเลอืกทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยตนเอง 

7. การใช้เหตุผล (Reasoning) หมายถึง การท่ีผู้ เรียนใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่
รวมทัง้รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อประกอบหรือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ  
ทัง้เร่ืองเรียนและเร่ืองรอบตวัอยา่งสมเหตสุมผล 

วาสนา  ก่ิมเทิง้ (2553,น.76) กล่าวว่า ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน หมายถึงคุณลกัษณะของ
ผู้ เรียนท่ีแสดงถึงการเห็นคุณค่าของสิง่ต่างๆ ความอยากรู้อยากเห็น ความตัง้ใจ การกล้าคิดริเร่ิม 
ความเพียรพยายาม การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการมีเหตผุล 

จากความหมายข้างต้นพบว่า ทัง้ 3 ค าคือ “ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้ และความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน” ท่ีนกัการศึกษาและนกัวิชาการนัน้มีความหมายคล้ายคลงึกนัฉะนัน้จึงขอใช้ค าว่า “ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” หมายถึง ลกัษณะของจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงถึงความกระตือรือร้น  
ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม และการใช้วิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการแสวงหา
ความรู้ การเรียน การท ากิจกรรม การท างานท่ีได้รับมอบหมาย หรือสิง่ท่ีสนใจอย่างสม ่าเสมอเพื่อ
ท าให้ตนเองมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้หรือพัฒนาขึน้ท าให้มีความคิดกว้างไกลคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ กล้าตดัสินใจ สามารถจ าแนก เปรียบเทียบและวิเคราะห์สิง่ท่ีสนใจ และสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
 

3.2 ความส าคัญของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เสาวนีย์  กานต์เดชารักษ์ (2542,น. 31-35) กล่าวถึง ความส าคัญของความใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียนอนัเกิดจากการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ ผู้ เรียนจะเกิดการพฒันา ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เน่ืองจากการคิดวิเคราะห์ของบุคคลเก่ียวกบัการตระหนกัในข้อมลู และการจดักระท า 
ตอ่ข้อมลูโดยใช้ความคิดและเหตผุลในเชิงอุปนยัและนิรนยัได้อยา่งถกูต้อง 

อารี พันธ์มณี (2545,น. 15) กล่าวว่าคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัต่อผู้ เรียนท่ีควรสง่เสริมผู้ เรียนให้รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้และต่ืนตวักับสิ่งแปลก
ใหม่รอบตวั อยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตดัสินใจ คิดวิเคราะห์ 
 คิดสงัเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ต่างๆ เกาะติดสถานการณ์ รู้จัก
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ซักถาม ค้นหาค าตอบ กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้วยการติดตามข่าวสาร  
อ่านหนงัสือ ดูโทรทศัน์ เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและมีทศันคติท่ีดีตอ่การศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อท าให้ชีวิตของผู้ เรียนมีความหมายมีชีวิตชีวาตลอดจนส าเร็จการศกึษา รับผิดชอบการงาน 
รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให้ทนัยคุ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลกและทนัต่อ
ความเปลีย่นแปลงเพื่อให้สามารถอยูใ่นสงัคมการเรียนรู้ได้อยา่งมีความสขุ 

น้อยทิพย์  ลิม้ยิ่งเจริญ (2547,น. 4)กลา่วเก่ียวกับความส าคญัของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และความรับผิดชอบต่อกลุ่มของนักเรียนว่า นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถศกึษาค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความสามคัคี รักความ
สะอาด พดูจาสภุาพ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ และมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

นิภา  วงษ์สรุภินนัท์ (2548,น. 2-3) กลา่วว่าคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคณุลกัษณะ
ท่ีส าคญัและควรสง่เสริมให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน เน่ืองจากสงัคมปัจจุบันเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ การปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ใช้ในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ทัง้นีห้ากมีเคร่ืองมือ ท่ีใช้ส าหรับวัด
คุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีมีคุณภาพจะท าให้ทราบถึงคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีมีอยู่ในตัวของ
ผู้ เรียนแต่ละคน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข ปรับปรุง สง่เสริมและพฒันา คุณลกัษณะใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนในตวัผู้ เรียนให้มีมากยิ่งขึน้ 

วัฒนา  พาผล (2551 ,น. 18) กล่าวถึง ความส าคัญของความใฝ่ รู้ใฝ่เรียนว่า  
เม่ือบุคคลมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วจะ ท าให้บุคคลนัน้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการสืบสอบคุณค่า มีความรับผิดชอบ  
มีความสามัคคี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ เกิดการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 คิดสร้างสรรค์ เกิดการพฒันาตนเองให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ และวิชาชีพจนเกิดความรู้
ใหม่ๆ ตลอดจนรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลง 

ดงันัน้ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นสิ่งท่ีบุคคล เรียนรู้ด้วยตนเอง ขวนขวายหาค าตอบผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์เก่ียวกับข้อมลูท่ีศกึษาจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะสง่ผลให้
บุคคลนัน้สามารถพฒันาตนเองให้เป็นคนท่ีรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

3.3 คุณลักษณะของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีนักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญได้ให้ทัศนะเก่ียวกับคุณลกัษณะของผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียนไว้หลายแนวคิด ดงันี ้
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กระทรวงศกึษาธิการ (2548,น. 22)ได้ก าหนดคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
วา่เป็นผู้ ท่ีมีความกระตือรือร้น ตัง้ใจมุ่งมั่นในการเรียน ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์โดยการแสวงหา
ความรู้สืบค้นข้อมูลจากแหลง่การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนจดบนัทึกสรุปความรู้และ
ประสบการณ์ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้ จากการศกึษาผลจากการศึกษาค้นคว้าให้แก่
ผู้ อ่ืน 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537,น. 25)ได้ให้ความหมายของ
ลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนควรมีลกัษณะดงันีคื้อ 

1. มีความชอบช่ืนชมและเห็นคณุคา่ของสิง่ตา่งๆ 
2. มีความใฝ่ฝันและจินตนาการ 
3. มีการแสวงหาแนวทางใหม่ 
4. มีความกระตือรือร้น มีความอยากรู้อยากเห็น 
5. มีความตัง้ใจเอาใจใสท่ าให้ดีกวา่เดิมอยูเ่สมอ 
6. มีความกล้า การริเร่ิมและการตดัสนิใจ 
7. มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นบากบั่น มีความสงบ มีสมาธิในการท าสิ่งต่างๆ  

ไม่ยอ่ท้อ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542:8) ได้ให้ความหมายว่าถึง

ลกัษณะของผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนดงันี ้คือ 
1. มีนิสยัรักการอ่าน 
2. มีความกระตือรือร้น 
3. การแสดงความคิดเห็น 
4. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองขึน้ 
5. ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
สภุาพร  มากแจ้ง (2544,น. 9) กลา่วถึงคุณลกัษณะของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามแนว

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช ได้ดงันี ้
1. มีความอยากรู้ 
2. มีความตัง้ใจจริง มุ่งมัน่ท่ีจะรู้ 
3. มีความรักเรียน 
4. มีเหตผุล 
5. ความคิดริเร่ิม 
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6. การฝึกฝนค้นคว้า 
อารี พนัธ์มณี (2545,น. 19) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไว้ดงันี ้
1. เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะรักเรียนชอบการศกึษาอยูเ่สมอ 
2. ต่ืนตัวกับสิ่งแปลกใหม่รอบตัวหรือจากระบบการเรียน อยากรู้อยากเห็น  

สนใจติดตามและแสวงหาความรู้ใหม่  
3. มีความรับผิดชอบตอ่ชีวิตตนเองและการงาน ติดตามขา่วสาร อ่านหนงัสือ เรียนรู้

ในรูปแบบต่างๆอยา่งตอ่เน่ือง และมีทศันคติท่ีดีต่อการศกึษาตลอดชีวิต เพื่อปรับตนเองให้ทนัสมัย 
ทนัยุค ทนัเหตุการณ์ ทนัโลก ทนัต่อการเปลีย่นแปลงเพื่อให้สามารถอยู่ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ได้
อยา่งมีความสขุ 

น้อยทิพย์  ลิม้ยิ่งเจริญ (2547,น. 5) ได้กลา่วถึงคุณลกัษณะของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ไว้ดงันี ้

1. ต้องเป็นผู้ ท่ีตัง้ใจและสนใจเรียนโดยจะต้องมีพฤติกรรมได้แก่การมีสมาธิเม่ือครู
ก าลงัสอนหรือท างาน 

2. ศึกษาจากแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลายรู้จกัตัง้ค าถาม ท างานท่ีได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จและร่วมกิจกรรมอ่ืนๆท่ีโรงเรียนจดัขึน้ตลอดจนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

นิภา  วงษ์สุรภินันท์ (2548,น. 2-3) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนดงันี ้คือ 

1. เห็นคณุคา่ของสิง่ตา่งๆ  
2. อยากรู้อยากเห็น  
3. ตัง้ใจอยา่งมีสติ  
4. การคิดริเร่ิม  
5. เพียรพยายาม  
6. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
7. มีเหตผุล 
จากคุณลกัษณะของผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนดงักลา่วมาแล้วข้างต้น สามารถแสดง 

การเปรียบเทียบให้เห็นถึงคณุลกัษณะท่ีร่วมกนัได้ดงัตาราง 
 
 
 
 



  39 

 
 

ตาราง 3 แสดงการสงัเคราะห์คณุลกัษณะของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

   แนวคิด 
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1. มีความกระตือรือร้น        3 
2. มุง่มัน่ตัง้ใจในการเรียน        5 
3. แสวงหาความรู้        4 
4. เห็นคณุคา่ของสิง่ตา่งๆ         1 
5. มีเหตผุล         2 
6. มีความรักเรียน         2 
7. มีความเพียรพยายาม        4 
8. ความคดิริเร่ิมพฒันาตนเอง        3 
9. กล้าแสดงความคดิเห็น        1 

รักการอ่าน        1 
 
จากตารางท่ี 3 ผู้วิจยัสงัเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งวิเคราะห์จากท่ีมีนกัการ
ศกึษาได้ก าหนดคณุลกัษณะใน ข้อนัน้ๆ 3 กลุม่คนขึน้ไปซึง่สามารถสรุปคณุลกัษณะของความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนดงัตอ่ไปนี ้คือ 

1. มีความกระตือรือร้น คือ อยากรู้อยากเห็นมีความต้องการเรียนรู้เร่ืองท่ีอยู่รอบๆ  
ตวัและเหตกุารณ์ท่ีสนใจ 

2. มีการแสวงหาความรู้ คือ มีการสบืค้นข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลายทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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3. มีความมุ่งมัน่เพียรพยายาม คือ มุ่งมั่นขยนัขนัแข็งในการศึกษาหาความรู้ หรือท า
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัโดยไม่ยอ่ท้อ ตอ่ความล าบาก 

4. มีความคิดริเร่ิมพฒันาตนเอง คือ การน าความคิดเห็นของตนเองเปิดเผยให้ผู้ อ่ืน
ได้รับรู้รวมถึงการน าแนวคิดวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน  
 

3.4 การวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
การวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นสิง่ส าคญั ทัง้นีเ้พื่อท่ีจะทราบว่าผู้ เรียนมีคณุลกัษณะใฝ่รู้

ใฝ่เรียนหรือไม่ เพื่อท่ีจะน าข้อมลูท่ีได้จากการวดัเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียน
ให้เป็นผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึน้ต่อไป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
วดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนพบวา่สามารถท าได้หลายแนวทาง ดงันี ้

พิตร  ทองชัน้ (2547,น. 38) กล่าวไว้ว่าวิธีการวัดคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีหลาย
รูปแบบ ดงันี ้

1. การสมัภาษณ์ ได้แก่ การพดูคยุสนทนาให้ผู้ถกูวดัได้ตอบค าถาม 
2. การใช้การสังเกต ควบคู่กับการบันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น Checklist, Rating 

Scale 
3. แบบสอบถามท่ีมีรูปแบบตา่งๆ เช่น แบบลเิคิร์ท แบบเทอร์สโตน 
4. Projective Technique โดยการสร้างจินตนาการให้ระบายความรู้สึกให้เหตุผล

ทางจริยธรรม ตอ่การกระท าหรือเหตกุารณ์ท่ีก าหนดให้ 
5. การทดสอบในรูปแบบของสถานการณ์ แล้วให้เลือกตอบท่ีเป็นการแก้ปัญหาหรือ

ตดัสนิใจที่ดีท่ีสดุ มี 2 แบบ ดงันี ้
5.1 ถามให้ตอบด้วยตนเองวา่เคยปฏิบติั หรือกระท าอยา่งไร 
5.2 ให้เลอืกตอบโดยสมมติวา่ถ้าตนเองพบเห็น กระท า หรือถกูกระท าการวดั

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้แบบสงัเกต “ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน” ซึง่ผู้ศกึษาค้นคว้าเป็นผู้จดัท าขึน้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2548 ,น. 68) ได้เสนอแบบสรุปผลการประเมิน

คณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึง่เป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนโดยเคร่ืองมือมีลกัษณะเป็น
มาตรประเมินค่าโดยให้ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม โดยให้ผู้
ประเมินใสต่วัเลขระดบัท่ีตรงกบัการปฏิบติัของผู้ถูกประเมินตามความเป็นจริงโดยได้แบง่ระดบัการ
ปฏิบติัเป็น 3 ระดบัคือ 1 หมายถึง ปฏิบติัน้อย หรือไม่เคยปฏิบัติ 2 หมายถึง ปฏิบติัเป็นบางครัง้ 
และ 3 หมายถึง ปฏิบติัเป็นประจ า ทัง้นีใ้ห้ผู้ประเมินท าการประเมินซ า้ถึง 3 ครัง้แล้วดูผลสรุปจาก
การประเมิน 
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นิภา  วงษ์สุรภินันท์ (2548,น. 60) สร้างแบบวัดคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 โดยคุณลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสถานการณ์ 3 ตวัเลือก 
โดยวดัในด้านเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ด้านตัง้ใจอย่างมีสติ ด้านกล้า
คิดริเร่ิม ด้านความเพียรพยายาม ด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้านมีเหตุผล โดยเกณฑ์การ
ให้คะแนนดงันี ้ให้ 3 คะแนน เม่ือเลอืกตอบในตวัเลือกท่ีแสดงถึงการมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสงู 
ให้ 2 คะแนน เม่ือเลือกตอบในตวัเลือกท่ีแสดงถึงการมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนปานกลาง และให้  
1 คะแนน เม่ือเลือกตอบในตวัเลือกท่ีแสดงถึงการมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนต ่า และใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนนคือ คะแนนตัง้แต่ 165-198 แสดงว่ามีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ใน
ระดับสูง คะแนนตัง้แต่ 99-164 แสดงว่ามีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
และคะแนนตัง้แต ่66-98 แสดงวา่มีคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยูใ่นระดบัต ่า 

วฒันา  พาผล (2551,น. 5)ได้วิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์ของปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยสร้างแบบสอบถามวดัความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของนกัเรียนออกเป็น 7 ด้านคือ การเห็นคณุค่าของสิ่งต่างๆ ความอยากรู้อยากเห็น ความ
ตัง้ใจ การกล้าคิดริเร่ิม ความเพียรพยายาม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการมีเหตุผล  
โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  คือ 5 หมายถึง จริงมาก 4 หมายถึง  
จริงคอ่นข้างมาก 3 หมายถึง จริงปานกลาง 2 หมายถึง จริงคอ่นข้างน้อย และ 1 หมายถึง จริงน้อย 
และใช้เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน คือ 4.50-5.00 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่น
ระดับมาก 3.50-4.49 หมายถึง มีคุณลักษณะท่ีพิจารณาอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 2.50-3.49 
หมายถึง มีคุณลกัษณะท่ีพิจารณาอยู่ในระดับปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึง มีคุณลกัษณะท่ี
พิจารณาอยู่ในระดบัคอ่นข้างน้อย และ 1.00-1.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบั
น้อย  

วาสนา  ก่ิมเทิง้ (2553 ,น. 84)กล่าวไว้ว่าการวัดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 35 ข้อท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั คือ ระดบั 5 หมายถึง มาก
ท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดบั 2 หมายถึง น้อย และระดับ 1 
หมายถึง น้อยท่ีสุด และเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยเป็นรายข้อ คือ 4.50-5.00 
หมายถึง มีคุณลกัษณะท่ีพิจารณาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3.50-4.49 หมายถึง มีคุณลกัษณะท่ี
พิจารณาอยู่ในระดับมาก 2.50-3.49 หมายถึง มีคุณลกัษณะท่ีพิจารณาอยู่ในระดับปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีคุณลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัน้อย 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณลกัษณะ
ท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  
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ณฐัพร ข าสวุรรณ์ (2556,น. 194-195) ได้อธิบายเก่ียวกบัการวดัวดัความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 20 ข้อท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราสว่น 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง มาก 
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง น้อย 
ระดบั 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลีย่รายข้อ คือ  
4.50-5.00 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.50-4.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพบว่าแบบวดัความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีหลายรูปแบบ เช่น แบบรายงานการปฏิบติัตน แบบทดสอบโดยสถานการณ์ แบบสอบถาม 
ลกัษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบ แบบวดัคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนัน้มีอยู่หลาย
รูปแบบการท่ีจะใช้แบบวดั ในลกัษณะใดก็ขึน้อยูก่บัสถานการณ์หรือความเหมาะสม  

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เสาวนีย์  กานต์เดชารักษ์ (2542,น. 58) สร้างแบบรายงานการปฏิบัติตนเองของ

นกัศึกษาเป็นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติตนของนักศึกษาเพื่อวดัความใฝ่รู้ โดยสร้าง
เป็นค าถามปลายเปิด 3 ข้อ เพื่อให้ผู้ เรียนอธิบายถึงการปฏิบติัตนขณะเรียนโดยตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือจากการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบวดัวิเคราะห์ค่า
ร้อยละในการน าเสนอความใฝ่รู้ เสนอโดยใช้เกณฑ์ 3 ระดบัคือ ดี ปานกลาง และต ่า ค านวณจาก
อตัราภาคชัน้ 

กรมวิชาการ (2539,น. 16) ให้แนวทางในการตรวจสอบคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
นกัเรียนนัน้ ครูผู้สอนอาจใช้วิธีการสงัเกตความถ่ีของการแสดงออกของนกัเรียนในการฟัง การถาม 
การอ่าน การคิด การเขียน การดู และการทดสอบปฏิบัติเช่นเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมวิชาการทาง
วิชาการโรงเรียนหรือของชุมชน อ่านหนงัสือหรือค้นคว้าในห้องสมุด ร่วมวางแผนแก้ปัญหาเป็น
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กลุ่ม โดยเคร่ืองมือนี ้สร้างเป็นเพียงแนวทางในการตรวจสอบคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเท่านัน้ 
เคร่ืองมือนีย้งัไม่ได้รับการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

บุญชิต มณีโชติ (2540,น. 27) สร้างแบบวดัพฤติกรรมการใฝ่รู้ โดยการใช้เทคนิคเดล
ฟาย (Delphi technique) โดยการแบ่งพฤติกรรมการใฝ่ รู้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านความ รู้สึก  
ด้านความคิดและด้านการปฏิบติั เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบัมีจ านวน 40 ข้อ ได้คา่ความเท่ียง
ของแบบวดัเทา่กบั 0.93 

ยุพิน โกณฑา (2544,น. 65) ได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะนิสยัใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนและเจตคติต่อคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลงั
การได้รับการพฒันาโดยชุดกิจกรรมโดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินคณุลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของนักเรียน นักเรียนประเมินตนเองในด้านคุณลักษณะนิสัยใฝ่ รู้ใฝ่เรียน และเจตคติต่อ
คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน แล้วน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกันก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้ชุด
กิจกรรมผลปรากฏว่า คะแนนคุณลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเจตคติต่อคุณลกัษณะนิสยัใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน อยูใ่นระดบัสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัหลงัได้รับการพฒันาโดยใช้ชุดกิจกรรม 

พิทักษ์  วงแหวน (2546,น. 87-93) ศึกษาปัจจัยพหุระดับท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต 
ความมีอ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการส่งเส ริมการเรียนของผู้ ปกครอง 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งงา่ย (r) เทา่กบั .402 , .603 , .408 และ .743 ตามล าดบั โดยพบวา่ตวั
แปรระดบันกัเรียน ได้แก่ การสง่เสริมการเรียนของผู้ปกครอง (b=.445) สง่ผลบวกต่อพฤติกรรม 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

Milson.A.J. & Robert. J. A. (2008,p. 39-59)ได้ท าการศึกษาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้าน
สงัคมศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เป็นเคร่ืองมือ และใช้วิธีการสอนด้านสังคมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนเกรด 6 โดยการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้สารสนเทศเป็นฐาน โดยแบ่งเป็นสามกลุม่เพื่อท าการค้นคว้าและน าเสนอผล
การทดลองชีใ้ห้เห็นความแตกต่างหลงัเรียนโดยรู้คุณค่าของอินเทอร์เน็ตและรู้แหล่งเรียนรู้ทาง
อินเทอร์เน็ตมากขึน้และนกัเรียนมีวิธีการค้นหาข้อมูลเบือ้งต้นโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรค และครูเป็น
ผู้สนับสนุนในการเรียนให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งนกัเรียนแต่ละกลุม่มีความแตกต่างในการพัฒนาความใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนท่ีดีขึน้ 
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Annelies (2012,p. 82-94)ได้ท าการศึกษาหาผลการเรียนการแก้ปัญหาโดยใช้เวป
ไซต์เป็นฐาน (web-based) ของนักเรียนท่ีเรียนด้านวิทยาศาสตร์ พบว่า มีผลต่อลกัษณะนิสัย 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลงัจากการใช้เวปไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร โดยแบ่ง เป็น 3 กลุ่ม เพื่อท าการ
ทดลอง โดยสองกลุม่แรกเป็นกลุม่ควบคุมแบ่งเพศและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนพบว่ามีผลต่อการเรียน
โดยใช้เวปไซต์เป็นฐาน(web-based) ใช้เวลาทดลอง 4 สปัดาห์ กับนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ การทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน มีความแตกตา่งในจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 347 
คน จาก 18 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ผลสรุปว่า การใช้เวปไซต์เป็นฐานมีความส าคัญต่อ
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียน 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้วา่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ มีความตัง้ใจ  
มีความพยายาม และมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยพบว่านกัเรียนท่ีมีความใฝ่รู้ในการเรียน
จะสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนาขึน้เน่ืองจากการท่ีนกัเรียนมีใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะมีสนใจและ
ตัง้ใจเรียนพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมการเรียนตา่งๆ 
4. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้วิจยัได้น าแนวทางการสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันี ้
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้ เรียนสามารถท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ โดยหลาย ๆ 
รูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั คือ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึ่ง
นกัการศกึษา ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้ดงันี ้

วนิดา เดชตานนท์ (2540,น. 7) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน (Academic 
Achievement) หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนซึง่ท า
ให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสมองในด้านต่าง ๆ ดงันัน้ การวดัผลสมัฤทธ์ิในการ
เรียน จึงเป็นการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทางสมองของบุคคลวา่เรียนรู้อะไรบ้างและมี
ความสามารถด้านใดมากน้อยเทา่ไร หลงัจากได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้ว 

ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์ (2548,น. 5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นความส าเร็จใน
ด้านความรู้ ทักษะสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองหรือมวลประสบการณ์ทัง้ปวงของบุคคลท่ี
ได้รับการเรียนการสอนหรือผลงานท่ีนกัเรียนได้จากการประกอบกิจกรรม 

บุญชม  ศรีสะอาด (2553,น. 68) กลา่วว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงผลท่ี
เกิดขึน้จากการค้นคว้าการอบรมการสัง่สอนหรือประสบการณ์ต่างๆ รวมทัง้ความรู้สึกค่านิยม
จริยธรรมตา่งๆท่ีเป็นผลมาจาการฝึกสอน 
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สดุาลกัษณ์  เข็มพรมมา (2548,น. 20) กล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง
ความรู้หรือทกัษะของบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู้ โดยการแสดงออกซึง่ความส าเร็จของบุคคลใน
การเข้าถึงความรู้ใดๆ นัน้สามารถวดัได้ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทัว่ไป 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2544,น. 97) กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ส าหรับครูท่ีใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนอนัเน่ืองมาจากการเรียนการ
สอนของครูวา่ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถหรือผลสมัฤทธ์ิในแต่ละวิชามากน้อยเพียงใด ผลการ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือตามมาตรฐานการเรียนท่ีก าหนดไว้และเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพฒันาการสอนของ
ครูให้มีคณุภาพประสทิธิภาพมากขึน้ 

ส ารวย  หาญห้าว (2550 ,น. 50) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความส าเร็จด้านความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองหรือประสบการณ์ท่ีได้จาก
การเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ตา่ง ๆ ของแตล่ะบุคคล 
สามารถวดัได้โดยการทดสอบด้วยวิธีตา่ง ๆ 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสรุปได้ว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรยีนของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนสาระท่ี 2 หน้าท่ี
พลเมืองฯ มาตรฐาน ส 2.1  ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อนรัุกษ์วฒันธรรมไทย และเลอืกรับวฒันธรรมสากล จ านวน 8 คาบ โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้
จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
จ านวน 20 ข้อ โดยสอดคล้องกับพฤติกรรม ด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) ในการ
เรียนวิชาสงัคมศกึษา วดัได้ 4 ระดบั ดงันี ้

1 ความ รู้ค วามจ า  คื อ  ค วาม รู้ความ จ า เก่ี ย วกั บ  ค า ศัพ ท์  ความ หมาย  
และความส าคญั ของเนือ้หาท่ีเรียน เร่ือง วฒันธรรมไทย 

2 ความเข้าใจ คือ ความเข้าใจเก่ียวกับในโครงสร้างของวัฒนธรรมไทยสามารถ
อธิบายสาระส าคัญ ของเนื อ้หาท่ี เรียนและสามารถสรุปสาระส าคัญขอ งเนื อ้หาท่ี เรียน  
เร่ือง วฒันธรรมไทย 

3 การน าไปใช้ คือ ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะจากการเรียนของเนือ้หา
เร่ือง วฒันธรรมไทย ไปประยกุต์กบัปัญหาท่ีพบเจอและแก้ไขปัญหาได้  
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4 การวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีไม่ เคยประสบมาก่อน 
ความสามารถในการอธิบายและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างมี
ความสามารถและถกูต้อง 

 
 
 
4.2 วิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นิศารัตน์  ศิลปเดช (2542,น. 121-122) ให้นิยามว่า แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภาพทางสมองของบุคคลซึ่งแสดงออกเป็นความรู้
ความสามารถทางวิชาการอันเกิดจากการเรียนรู้ในเนือ้หาสาระตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร
โรงเรียนและประสบการณ์ท่ีได้จากบ้านและสงัคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครู
สร้างขึน้เอง (Teacher-made Test) และแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 

บุญชม  ศรีสะอาด (2553,น. 53)กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง
แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้
เนือ้หาสาระและตามจุดประสงค์ของวิชาหรือเนือ้หาท่ีสอบนัน้ โดยทั่วไปจะวดัผลสมัฤทธ์ิในวิชา
ตา่ง ๆท่ีเรียนในโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ อาจจ าแนกออกเป็น 
2 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์หมายถึงแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมมีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ ส าหรับใช้ตัดสินว่าผู้ สอบมีความรู้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ การวดัตรงตามจุดประสงค์เป็นหวัใจส าคญัของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี  ้

2. แบบทดสอบอิงกลุม่ หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งสร้างเพื่อวดัให้ครอบคลมุหลกัสตูร
จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสตูร ความสามารถในการจ าแนก ผู้สอบตามความเก่งอ่อนได้ดี
เป็นหัวใจส าคัญของข้อสอบ ในแบบทดสอบประเภทนีก้ารรายงานผลการสอบอาศัยคะแนน
มาตรฐานซึง่เป็นคะแนนท่ีสามารถให้ความหมายแสดงถึง สถานภาพ ความสามารถของบุคคลนัน้
เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีใช้เป็นกลุม่เปรียบเทียบ 

วนิดา เดชตานนท์ (2540,น. 9) ได้จ าแนกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไว้ 2 ประเภท 
คือ 

1. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้อย่างมีหลกัเกณฑ์ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้โดยผู้ เช่ียวชาญ มีการทดลองใช้มีการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์และ
แก้ไขจนมีประสิทธิภาพสงู สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง มีมาตรฐานในวิธีการด าเนินการ
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สอบ เพื่อจะได้ด าเนินการสอบเหมือนกนัหมด ไม่วา่จะน าแบบทดสอบไปใช้ท่ีใด เวลาใด พร้อมทัง้
มีมาตรฐานในการตรวจสอบให้คะแนน การแปลความหมายของคะแนน โดยเทียบกบัเกณฑ์ปกติ 

2. แบบทดสอบท่ีครูสร้าง เป็นแบบทดสอบท่ีครูผู้ สอนสร้างขึน้เพื่อใช้ในชัน้
เรียนโดยเฉพาะและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เพื่อตรวจสอบความรู้พืน้ฐานเพื่ อ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน เพื่อตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยของผู้ เรียน เพื่อตดัสินได้– ตก 
เป็นต้นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีครูสร้างขึน้นีโ้ดยปกติจะไม่มีการทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบความ
เป็นมาตรฐานเหมือนแบบทดสอบมาตรฐาน 

สมนึก  ภัททิยธนี (2551,น. 73-98) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีวดั
สมรรถภาพของสมองด้านตา่ง ๆ ท่ีนกัเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนประเภทท่ีครูสร้างขึน้มีหลายแบบแตท่ี่นิยมใช้มี 6 แบบ ดงันี ้

1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียน (Subjective or Essay Test) ลกัษณะทั่วไป
เป็นข้อสอบท่ีมีเฉพาะค าถามแล้วให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรีเขียนบรรยายตามความรู้
ข้อคิดเห็นของแตล่ะคน 

2. ข้อสอบแบบกาถกู–ผิด (True –False Test) ลกัษณะทัว่ไป ถือได้วา่ข้อสอบตรงกัน
ข้าม เช่น ถกู–ผิด ใช่–ไม่ใช่ จริง –ไม่จริง เหมือนกนั – ตา่งกนั เป็นต้น 

3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion Test) ลกัษณะทัว่ไป เป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วย
ประโยคหรือข้อความท่ียังไม่สมบูรณ์แล้วท าให้ผู้ ตอบเติมค า หรือประโยคหรือข้อความลงใน
ช่องวา่งท่ีเว้นไว้นัน้เพื่อให้มีความเข้าใจความสมบูรณ์และถกูต้อง 

4. ข้อทดสอบแบบตอบสัน้ๆ (Short Answer Test) ลกัษณะทัว่ไปข้อสอบประเภทนี ้
คล้ายกับข้อสอบแบบเติมค าแต่แตกต่างกันท่ีข้อสอบแบบตอบสัน้ ๆ เขียนเป็นประโยคค าถาม
สมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค าเป็นประโยคหรือข้อความท่ียงัไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ
ค าตอบท่ีต้องการจะสัน้ และกะทดัรัด ได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอตันยั
หรือความเรียง 

5. ข้อสอบแบบจบัคู ่(Matching Test) ลกัษณะทัว่ไป เป็นข้อสอบเลอืกตอบชนิดหนึ่ง 
โดยมีค าหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุด
หนึ่ง (ตวัยืน) จะคู่กับค าหรือข้อความใดในอีกชุดหนึง่ (ตวัเลือก) ซึ่งมีความสมัพนัธ์อย่างใดอย่าง
หนึง่ ตามท่ีผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 
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6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลักษณะทั่วไป ค าถามแบบ
เลอืกตอบโดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนน า หรือค าถาม (Stem) กบัตวัเลอืก (Choice) 
ในตอนเลอืกนีจ้ะประกอบด้วยตวัเลอืกท่ีเป็นค าตอบถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ปกติจะมีค าถาม
ท่ีก าหนดให้นกัเรียนพิจารณาแล้วหาตวัเลือกท่ีถูกต้องมากท่ีสดุเพียงตวัเลอืกเดียวจากตวัเลอืกอ่ืน 
ๆ และค าถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใช้ตวัเลอืกท่ีใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าตวัเลือกถูกหมด 
แตค่วามจริงมีน า้หนกัถกูมากน้อยตา่งกนั 

สรุปแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีวดัสมรรถภาพ
ของสมองด้านต่าง ๆ ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลงัจากได้รับการฝึกฝนอบรม
มาแล้ว เช่น วัดความรู้ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้เนือ้หา
สาระตามจุดประสงค์ของวิชาท่ีสอบนัน้ ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงเลือกวิธีการวัดผลสมัฤทธ์ิในการเรียน  
โดยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง วัฒนธรรมไทย  
นิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจ านวน 20 ข้อ โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้  

4.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วนิดา เดชตานนท์ (2540,น. 26-28) กลา่วถึงแบบทดสอบท่ีดีนัน้มิใช่จะท าหน้าท่ี

ประเมินผลอย่างเดียว แต่จะท าหน้าทีสง่เสริมการเรียนรู้อีกด้วย ดังนัน้การสร้างจะต้องยึดหลกั
ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี 10 ประการ คือ 

1. มีความเท่ียงตรง หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัได้ในสิ่งท่ี
ต้องการจะวัด หรือคะแนนจากแบบทดสอบนัน้ ให้ความหมายตรงตามท่ีต้องการ ซึ่งความ
เท่ียงตรงของแบบทดสอบแบง่ได้ 4 ชนิด คือ 

1.1 ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา หมายถึง แบบทดสอบนัน้มีค าถามสอดคล้อง
และครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีระบุไว้ในหลกัสตูรและได้สดัสว่นท่ีถกูต้องตรงตามความจริงซึง่สามารถ
ตรวจสอบได้จากการน าไปเปรียบเทียบกับตารางวิเคราะห์หลกัสูตรท่ีท าไว้ในด้านเนือ้หาวิชา  
ถ้าพิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดจูากสว่นท่ีเป็นสถานการณ์และเกณฑ์ 

1.2 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบท่ี
จะวดัพฤติกรรมทางสมอง หรือพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้ เรียนได้ตรงตามท่ีได้ระบุไว้ในหลกัสตูร
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการน าไปเปรียบเทียบกับตารางวิเคราะห์หลกัสูตรท่ีท าไว้ในด้าน
พฤติกรรมถ้าพิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม คือ ดจูากสว่นท่ีเป็นพฤติกรรมและเกณฑ์ 
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1.3 ความเท่ียงตรงตามสภาพ หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบท่ี
สามารถเร้าให้ผู้ เรียนตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็นจริงของเขา ซึง่ดไูด้จากการสงัเกต
หรือการสอบภาคปฏิบติัเกณฑ์ท่ีใช้เทียบก็คือสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัของนกัเรียน 

1.4 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบท่ี
สามารถพยากรณ์ผลการเรียนในอนาคตของผู้ เรียนได้อย่างถูกต้องตามความจริง เกณฑ์ท่ีใช้เทียบ
ก็คือสภาพความส าเร็จในอนาคตของผู้ เรียน 

2. ความเช่ือมัน่ได้หมายถึง แบบทดสอบนัน้สามารถให้ผลการวดัท่ีไม่กลบัไปกลบัมา
วา่จะน าไปวดัก่ีครัง้กับผู้ เรียนกลุ่มเดิมก็ตาม เช่น เด็กเก่งได้คะแนนมาก เด็กอ่อนได้คะแนนน้อย  
ถ้าท าการสอบอีกครัง้โดยใช้ข้อสอบชุดเดิมกับกลุม่เดิม เด็กเก่งก็ยงัเก่งอยูแ่ละเด็กอ่อนก็ยงัอ่อนอยู่
เหมือนเดิม แสดงวา่แบบทดสอบนัน้มีความเช่ือมัน่สงู การสร้างแบบทดสอบให้มีความเช่ือมัน่ก็คือ
ข้อค าถามของแบบทดสอบจะต้องถามพฤติกรรมในระดบัสงู ไม่ควรถามแต่ความจ าและมีจ านวน
ข้อมากพอท่ีจะครอบคลมุเนือ้หาในวิชานัน้ ๆ 

3. มีความยุติธรรม หมายถึงข้อค าถามในแบบทดสอบนัน้ต้องไม่แนะแนวทางให้
นกัเรียนเดาค าตอบได้ถูก ไม่ล าเอียงต่อเด็กกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ การท่ีข้อสอบจะให้ความ
เสมอภาคเช่นนีไ้ด้ก็ต้องอาศยัการสร้างข้อสอบให้ครอบคลมุเนือ้หาในหลกัสตูรนัน้เอง 

4. ถามลกึ หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีค าถามวดัพฤติกรรมหลายด้าน ไม่เน้นเฉพาะ
ด้านความจ าเพียงด้านเดียว ควรใช้ค าถามท่ีให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญาในการคิดหาค าตอบให้
มากกว่าการจ า นั่นคือควรถาม ความเข้าใจ การน าไปใช้การวิเคราะห์การสงัเคราะห์ และการ
ประเมินคา่ 

5. มีความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้อสอบแต่ละข้อควรมีคนตอบถูกและผิด
อย่างละคร่ึงของจ านวนคนท่ีเข้าสอบ ข้อสอบท่ีง่ายคือ จ านวนคนตอบถูกมาก และข้อสอบท่ียาก
เกินไป คือมีจ านวนคนตอบถูกน้อย ซึง่จดัได้วา่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถจ าแนกผู้ เรียน
ได้วา่ใคร เก่ง – อ่อนกวา่กนั 

6. มีอ านาจจ าแนก หมายถึง แบบทดสอบนัน้สามารถแยกนกัเรียนออกเป็นประเภทๆ 
ได้ทุกชัน้ทุกระดบั ตัง้แต่อ่อนสุด ถึงเก่งสดุ คือถ้าแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุม่ โดยท่ีกลุม่หนึ่งได้
คะแนนมากอีกกลุม่หนึ่งได้คะแนนน้อย ถ้ากลุม่ได้คะแนนมาก ตอบถูกมากกว่ากลุม่ท่ีได้คะแนน
น้อยในแตล่ะข้อแสดงว่าข้อสอบนัน้ ๆ มีอ านาจจ าแนกดีแต่ถ้าหากแตล่ะกลุม่ได้คะแนนมากตอบ
ได้คะแนนได้ถกูพอๆ กบักลุม่ได้คะแนนน้อย ก็แสดงวา่ข้อสอบนัน้ ๆ ไม่มีอ านาจจ าแนก 
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7. มีความเป็นปรนัยความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ หมายถึง คุณสมบัติของ
แบบทดสอบ 3 ประการ คือ 

7.1 มีความชดัเจนในตวัค าถาม 
7.2 มีความชัดเจนในวิธีการตรวจให้คะแนน ท าให้ผู้ตรวจไม่ว่าใครก็ตาม

ตรวจแล้วคะแนนตรงกนั 
7.3 มีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน คือคะแนนท่ีบอก

สถานภาพของผู้ เรียนให้ตรงกนั 
8. ต้องยัว่ย ุหมายถึง แบบทดสอบนัน้จะต้องมีลกัษณะ ท้าท้ายชวนให้นกัเรียนคิดค้น

หาค าตอบ เช่น การเรียงล าดบัค าถามจากข้องา่ยไปหาข้อยาก การใช้รูปภาพประกอบค าถามหรือ
เป็นข้อสอบท่ีมีลักษณะยั่วยุเป็นเยี่ยงอย่างท่ีดีให้กับผู้ สอบ โดยไม่ถามสิ่งท่ีเป็นตัวอย่างท่ีไม่
เหมาะสม ไม่ควรปฏิบติั 

9. จ าเพาะเจาะจง หมายถึง มีความชัดเจนในค าถาม ไม่ถามหลายแงห่ลายมุมหรือ
ใช้ค าคลมุเครือ ซึง่จะท าให้นกัเรียนงงได้ ค าถามท่ีจ าเพาะเจาะจง คือ ทกุคนท่ีอ่านแล้วต้องเข้าใจ
ค าถามตรงกนั 

10. ประสทิธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบนัน้สามารถวดัความรู้ได้มากท่ีสดุในเวลาท่ี
ก าหนดให้สอบ และการตรวจให้คะแนนท าได้รวดเร็วถกูต้อง สะดวกในการคมุสอบ และด าเนินการ
สอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจดัท าแบบทดสอบน้อย พิมพ์ได้ชัดเจน อ่านง่าย และถูกต้องเป็น
ต้น 

ล้วน  สายยศ (2543,น. 122-124) ได้สรุปขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบ ดงันี ้
1. การพิจารณาจุดประสงค์ของการสอบว่ามีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย

อะไร 
2. สร้างตารางก าหนดรายละเอียด 
3. เลอืกแบบของข้อสอบให้เหมาะสม 
4. รวมข้อสอบท าเป็นแบบทดสอบ 
5. ก าหนดวิธีการด าเนินการสอบ 
6. การประเมินคณุภาพของแบบทดสอบ 
7. การน าผลไปใช้ปรับปรุงเปา้ประสงค์ของการเรียนรู้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549 ,น. 29) ได้อธิบาย
เก่ียวกบั การสร้างแบบทดสอบมีขัน้ตอนส าคญั ดงันี ้
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1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของการวัดผลประเมินผล สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ผลการเรียนรู้ 

2. ก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีต้องการวดั 
3. เลือกประเภทของแบบทดสอบอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส

แสดงความรู้ความสามารถอยา่งเต็มศกัยภาพ 
4. ก าหนดจ านวนข้อสอบ การกระจายของเนือ้หาสาระท่ีต้องการทดสอบ 

และเวลาท่ีใช้สอบ 
5. สร้างแบบทดสอบตามคุณลกัษณะท่ีก าหนด โดยค านึงถึงเทคนิคของการ

สร้างแบบทดสอบและความสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย 
6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ส าหรับ

แบบทดสอบบางแบบทดสอบอาจต้องตรวจสอบความเป็นปรนยัด้วย 
บุญชม  ศรีสะอาด (2553,น. 59-66) ได้กลา่วถึงการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. วิเคราะห์จุดประสงค์เนือ้หาวิชา และท าตารางก าหนดลกัษณะข้อสอบ

ขัน้ตอนแรกสดุจะต้องท าการวิเคราะห์ว่าเนือ้หาหรือหวัข้อท่ีจะสร้างข้อสอบวดันัน้ มีจุดประสงค์
ของการสอน หรือจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้าง ท าการวิเคราะห์เนือ้หาวิชาวา่มีโครงสร้างอยา่งไร 
จัดเขียนหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยทุกหัวข้อ พิจารณาความเก่ียวโยง ความสมัพันธ์ระหว่างเนือ้หา
เหล่านัน้ จากนัน้ก็จัดท าตารางก าหนดลกัษณะข้อสอบ หรือท่ีเรียกว่าตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
ตารางนีมี้ 2 มิติ คือ ด้านเนือ้หา กับด้านสมรรถภาพท่ีต้องการวดั และพิจารณาว่าจะออกข้อสอบ
ทัง้หมดก่ีข้อ เขียนจ านวนข้อลงในช่องรวมช่องสดุท้าย จากนัน้พิจารณาว่า หวัข้อเร่ืองใดส าคัญ
มากน้อยเขียนล าดบัความส าคญัลงไป แล้วก าหนดจ านวนข้อท่ีจะวดัในแต่ละช่องขึน้อยู่กับเร่ือง
นัน้ ต้องการให้เกิดสมรรถภาพด้านใดมากน้อยกวา่กนั 

2. ก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ ท าการพิจารณาและ
ตดัสินใจว่าจะใช้ข้อค าถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ หลกัการเขียนข้อค าถาม ศึกษาวิธี
เขียนข้อสอบสมรรถภาพต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีในการเขียนข้อสอบเพื่อน ามาใช้เป็นหลกัในการ
เขียนข้อสอบ 

3. เขียนข้อสอบ ลงมือเขียนข้อสอบ ใช้ตารางก าหนดลกัษณะของข้อสอบท่ีจัดท าไว้
ในขัน้ท่ี 1 เป็นกรอบซึ่งท าให้สามารถออกข้อสอบวัดได้ครอบคลุมทุกหัวข้อเนือ้หาและทุก
สมรรถภาพ สว่นรูปแบบและเทคนิคในการเขียนข้อสอบยดึตามท่ีศกึษาในขัน้ท่ี 2 
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4. ตรวจทานข้อสอบ น าข้อสอบท่ีได้เขียนไว้ในขัน้ท่ี 3 มาพิจารณาทบทวนอีกครัง้
หนึง่ โดยพิจารณาถึงความถกูต้องตามหลกัวิชา พิจารณาวา่แตล่ะข้อวดัในเนือ้หาและสมรรถภาพ
ตามตารางก าหนดลกัษณะข้อสอบหรือไม่ ภาษาท่ีใช้เขียนมีความเข้าใจงา่ยเหมาะสมดีแล้วหรือไม่ 
ตวัถกูตวัลวงเหมาะสมเข้าหลกัเกณฑ์หรือไม่ หลงัการพิจารณาทบทวนเองแล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
วดัผล และด้านเนือ้หาสาระ พิจารณาข้อบกพร่อง และน าเอาข้อวิจารณ์เหล่านัน้มาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. พิมพ์แบบทดสอบฉบบัทดลอง น าข้อสอบทัง้หมดมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบโดย
จดัพิมพ์ค าชีแ้จงหรือค าอธิบายวิธีท าแบบทดสอบไว้ท่ีปกของแบบทดสอบอยา่งละเอียดและชดัเจน 
การจดัพิมพ์วางรูปแบบให้เหมาะสม 

6. ทดลองใช้วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง น าแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มท่ี
คล้ายกับกลุม่ตวัอย่างท่ีจะสอบจริง ซึ่งได้เรียนในวิชาหรือเนือ้หาท่ีจะสอบแล้วน าผลการสอบมา
ตรวจให้คะแนน ท าการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์คุณภาพ คัดเลือกเอาข้อท่ีมีคุณภาพเข้าเกณฑ์ตามจ านวนท่ีต้องการ ถ้าข้อท่ี
เข้าเกณฑ์จ านวนมากกว่าท่ีต้องการ ก็ตัดข้อท่ีมีเนือ้หามากกว่าท่ีต้องการ ซึ่งเป็นข้อท่ีมีอ านาจ
จ าแนกต ่าสุดออกตามล าดับ น าเอาผลการสอบท่ีคิดเฉพาะข้อสอบท่ีเข้าเกณฑ์เหล่านัน้มา
ค านวณหาคา่ความเช่ือมัน่ 

7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง น าข้อสอบท่ีมีอ านาจจ าแนก และระดับความยาก
เข้าเกณฑ์ ตามจ านวนท่ีต้องการในขัน้ท่ี 6 มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัท่ีจะใช้จริง ซึง่จะต้องมีค า
ชีแ้จงวิธีท าด้วย และในการพิมพ์นอกจากใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมแล้วควรค านึงถึงความประณีต
ถูกต้อง ซึ่งจะต้องตรวจทานให้ดี สรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนัน้
ควรจะสร้างตามล าดบัขัน้ตอน เร่ิมจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ เนือ้หาวิชาและท าตารางวิเคราะห์
ข้อสอบท่ีก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ เขียนข้อสอบ ตรวจทาน
ข้อสอบพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง ทดลองใช้วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง และพิมพ์
แบบทดสอบฉบบัจริง ข้อควรค านงึถึงอีกประการหนึ่ง คือ หลกัในการเขียนข้อสอบแบบเลอืกตอบ 
ซึง่มีหลกัการหรือกฎในการเขียนข้อสอบแบบเลอืกตอบ ดงันี ้

1. ควรถามในเร่ืองท่ีมีคณุคา่ตอ่การวดั 
2. เขียนตอนน าหรือตอนถามให้อยูใ่นรูปของค าถาม 
3. ตวัค าถามมีความหมายแจ่มชดั 
4. ค าตอบท่ีถกูต้อง จะต้องเป็นค าตอบท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาจริง ๆ 
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5. ค าตอบท่ีถกูกบัค าตอบท่ีผิดไม่แตกตา่งกนัจนเดน่ชดัเกินไป 
6. แตล่ะข้อจะต้องมีค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 
7. ตัวค าตอบท่ีถูกต้องจะต้องไม่มีลกัษณะแตกต่างจากตวัลวงอ่ืน ๆ อย่าง

เห็นได้ชดั 
8. ตวัลวงควรเป็นค าตอบท่ีมีคณุคา่ส าหรับเป็นตวัลวง 
9. ตวัเลอืกไม่ก้าวก่ายกนั 
10. ใช้ตวัเลอืกปลายเปิดให้เหมาะสม 
11. เรียงล าดบัตวัเลอืกท่ีเป็นตวัเลข 
12. ไม่ใช้ค าฟุ่ มเฟือย 
13. มีตวัเลอืก 4 หรือ 5 ตวัเลอืก 
14. กรณีใช้ค าถามแบบปฏิเสธควรใช้ให้เหมาะสมและขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ตวั

ใหญ่หรือตวัหนาตรงปฏิเสธนัน้ 
15. ออกให้เป็นรูปภาพถ้าสามารถท าได้ 
16. ไม่ควรให้ตวัเลือกใดตวัเลอืกหนึง่มีโอกาสถูกบอ่ยเกินไปคุณลกัษณะของ

แบบทดสอบท่ีดี 
ทิวัตถ์ มณีโชติ (2549,น. 44-46) ได้กลา่วว่า ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผล  

การเรียนรู้มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้การวางแผน เพื่ อให้ได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ ก่อนท่ีจะสร้าง

แบบทดสอบควรด าเนินการ ดงันี ้
1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ จากเอกสารและ

งานวิจยัตา่งๆ วา่ แบบทดสอบมีก่ีประเภท อะไรบ้าง แบบทดสอบแตล่ะประเภทมีวิธีการสร้าง ข้อดี
และข้อจ ากดัอยา่งไร 

1.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบ ผู้สร้างข้อสอบจะต้องรู้
จุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบให้ชัดเจนว่าจะใช้ผลการวดัเพื่ออะไร จะได้เขียนข้อสอบให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายนัน้ 

1.3 สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร โดยก าหนดขอบเขตเนือ้หา มาตรฐาน
การเรียนรู้และ/หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้และพฤติกรรมที่จะวดั 

1.4 การก าหนดลกัษณะของข้อสอบและสว่นประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการ
สอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจจะเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  
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เป็นแบบปรนัยหรืออัตนัย หรือทัง้ปรนัยและอัตนัยรวมกัน ซึ่งผู้สร้างแบบทดสอบอาจใช้เกณฑ์
ตอ่ไปนี ้ประกอบการก าหนดลกัษณะข้อสอบ 

1.4.1 วตัถปุระสงค์ของการวดัและประเมิน 
1.4.2 ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีจะวดั 
1.4.3 ลกัษณะหรือคณุสมบติัผู้ เข้าสอบ 
1.4.4 จ านวนผู้สอบ 
1.4.5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการสร้างข้อสอบ 

2. ขัน้การสร้างข้อสอบ มีขัน้ตอนหลกัๆ 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
2.1 สร้างข้อสอบ ซึ่งสร้างตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์หลกัสตูรและ

ตามลกัษณะของข้อสอบ โดยค านึงถึงความยากของข้อสอบ ระยะเวลาท่ีใช้สอบ คะแนนและการ
ตรวจให้คะแนนด้วย 

2.2 ตรวจทานข้อสอบ โดยทบทวน ตรวจทานข้อสอบ เพื่อให้ข้อสอบท่ีสร้าง
ขึน้มานัน้มีความถกูต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลกัสตูร แล้ว
จดัพิมพ์เพื่อน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

3. ขัน้การตรวจสอบคณุภาพ เป็นขัน้ตอนส าคญัของการสร้างแบบทดสอบ โดยทัว่ไป
มีขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) มีหลายวิธี ท่ี
สะดวกท่ีสุด คือ ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ โดยน าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
เนือ้หาและด้านวดัผลการศกึษา จ านวน 5 คนตรวจสอบ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาวา่ ข้อสอบแต่
ละข้อนัน้มาสร้างได้ถกูต้องและเหมาะสมเพียงใด พิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับเนือ้หา
หรือจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั/มาตรฐานการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 
ดงันี ้

+1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบวดัตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 
0 หมายถึง ไม่แนใ่จวา่ข้อสอบวดัตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบวดัไม่ตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จากนัน้ น าข้อมลูท่ีได้ หาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) และคดัเลอืกข้อสอบ

ท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่.50 ขึน้ไป จดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัใหม่ 
3.2 วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบ 

(Try out) คือ น าแบบทดสอบท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนกัเรียนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ
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หรือนักเรียนท่ีเคยเรียนในเร่ืองนัน้มาแล้ว จ านวนตัง้แต่ 30 คนขึน้ไป แล้วน าผลการสอบมา
วิเคราะห์หาความยากและค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ จากนัน้คัดเลือกข้อสอบท่ีใช้ได้ คือ  
มีคา่ความยากงา่ยระหวา่ง 0.20-0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 

3.3 วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยน า
ข้อสอบท่ีได้คดัเลือกแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัใหม่ น าไปทดสอบกับนกัเรียนท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลงึหรือนกัเรียนท่ีเคยเรียนเร่ืองนัน้มาแล้ว จ านวนตัง้แต่ 30 คนขึน้ไป แบบทดสอบท่ีดีควรมี
คา่ความเช่ือมัน่สงู โดยทัว่ไปไม่ควรต ่ากวา่ 0.75 

3.4 จดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัจริง เพื่อน าไปใช้กบักลุม่เปา้หมาย 
จากการศึกษาขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคม

ศกึษา สามารถสรุปขัน้ตอนได้ดงันี ้
1. ขัน้การเตรียมการสร้างแบบทดสอบ 

1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด วิเคราะห์หลักสูตรและสร้าง
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยก าหนดขอบเขตของเนือ้หา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ว้ัด  
และพฤติกรรมที่จะวดั 

1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ว่าแบบทดสอบมีก่ีประเภทอะไรบ้าง แบบทดสอบแต่ละประเภทมีวิธีการสร้าง ข้อดี 
และข้อจ ากดัอยา่งไร 

1.3 สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูรและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยก าหนด
ขอบเขตเนื อ้หา มาตรฐานการเรียนรู้ และ/หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู้  
และพฤติกรรมที่จะวดั 

1.4 ก าหนดลกัษณะของข้อสอบและสว่นประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการสอบ 
2. ขัน้การสร้างแบบทดสอบ 

2.1 สร้างแบบทดสอบตามรายละเอียดในตารางวิเคราะห์หลกัสูตรและ
ตามลกัษณะของข้อสอบ เทคนิคของการสร้างแบบทดสอบและความสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย 

2.2 ตรวจทานข้อสอบ โดยทบทวน เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนตาม
รายละเอียดของแบบทดสอบ แล้วจดัพิมพ์และจดัฉบบัเพื่อน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

3. ขัน้การตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบ 
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3.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป จัดพิมพ์เป็น
แบบทดสอบฉบบัใหม่ 

3.2 วิเคราะห์คุณภาพเป็นรายข้อ โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบ 
(Try out) แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์หาคา่ความยากและคา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ จากนัน้
คดัเลือกข้อสอบท่ีใช้ได้ คือ มีค่าความยากงา่ย ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่
0.20 ขึน้ไป 

3.3 วิเคราะห์คา่ความเท่ียง (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยน า
ข้อสอบท่ีได้คดัเลอืกแล้วจดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัใหม่ น าไปทดลองสอบ แบบทดสอบท่ีดีควร
มีคา่ความเท่ียงสงู โดยทัว่ไปไม่ควรต ่ากวา่ 0.75 

3.4 จดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัจริง เพื่อน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
4.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

วิภารัตน์  วงศ์อยู่ (2553,น. 62-63) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา  
และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตผุล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4 MAT ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา  
ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4 MAT หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตผุล ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4 MAT หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

วิภาพรรณ  พินลา (2554,น. 88-89) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมและความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบอริยสจัสี่ ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงัคมศกึษา ท่ีได้รับจากการเรียนรู้แบบซิปปากบัการเรียนรู้อริยสจัสี่ มีผลสมัฤทธ์ิท่ีไม่
แตกตา่งกนัและความสามารในการคิดก็ไม่แตกตา่งเช่นกนั 

รชนชุ  รัตนสาร (2555,น. 131-132) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาและ
ความสามารถในคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบ 4 MAT  
กบัการสอนแบบเทคนิคผงักราฟิก ผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดับ .01 และนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ 4 MAT กับการสอน
แบบเทคนิคผงักราฟิกมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
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กวี โพธิสธุา (2557,น. 87) ศึกษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ เร่ือง ปัญหาสิง่แวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคหมวกหกใบ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนีผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ  
และอเมริกาใต้ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
เทคนิคหมวกหกใบ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ทกัษะการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
เทคนิคหมวกหกใบ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ณรงค์  โคตรศรี (2557,น. 129-130) ผลการใช้ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือแบบกลุม่ช่วยรายบุคคล (TAI) ท่ีมีต่อ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนร่มเกล้า 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดงันีเ้ปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนร่วมกับ
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุม่ช่วยรายบุคคล (TAI) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดงันี ้ ประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80.19/81.19 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT กบัการจดัการเรียนรู้แบบหมวกคิด 6 ใบ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสามารถสรุปได้ว่า 
สาเหตุท่ีสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ รูปแบบ/วิธีการสอนท่ี
เน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสบการณ์ตรง สื่อการเรียนท่ี
สอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล บรรยากาศในการเรียน และบทบาทหน้าท่ีของครูและ
นกัเรียน ปัจจยัเหลา่นีจ้ะช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการสอนและเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองผลของการศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนวิชาสงัคมศกึษา และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัตามหวัข้อ ดงันี ้ 

1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 14 ห้องเรียน รวม 520 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรี

วิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียนมีนกัเรียนทัง้หมด 34 
คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจับสลากเลือกห้องซึ่งโรงเรียน
จดัห้องเรียนโดยคละความสามารถและเรียนรายวิชาสงัคมศึกษาพืน้ฐาน 7 ในชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 
4 ทกุห้องเรียน 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา 
3. แบบประเมินคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยด าเนินการสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน เร่ือง วฒันธรรมไทย ตามขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์หลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนของสาระส าคัญของเนือ้หา ตัวชีว้ัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ จากนัน้เลอืกเนือ้หาสงัคมศกึษา มาใช้ทดลอง ผู้วิจยัเลอืกเนือ้หาในรายวิชา
สงัคมศึกษา ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง วฒันธรรมไทย สาระการเรียนรู้ท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง
วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม  มาตรฐานท่ี ส 2.1 ตัวชีว้ดัท่ี 2 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
เน่ืองจาก วัฒนธรรมเป็นผลผลิตอันเกิดจากการกระท าระหว่างกันของสมาชิกในสงัคม เพราะ
วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ โดยสมาชิกของสงัคมให้การยอมรับและน าไปเป็นวิถีปฏิบติัใน
การด าเนินชีวิต ดังนัน้วัฒนธรรมจึงเป็นทัง้คุณค่าของสังคม บรรทัดฐานทางสังคม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนผลผลติ ผลงาน ภมิูปัญญาตา่งๆ  ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ โดยผู้วิจยัท า
การวิเคราะห์เนือ้หา ความรู้ ความจ า ความเข้าใจและการน าไปใช้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียน 
และก าหนดจ านวนชัว่โมงจ านวน 8 คาบ โดยให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หาของรายวิชา  

1.2 ศึกษาวิเคราะห์ ตามแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน 
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ เพื่อให้ได้ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ท่ีครูผู้ สอนแนะน าเข้าสู่

บทเรียนด้วยการกระตุ้นสร้างความสนใจด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียน สนใจจาก  
สือ่ออนไลน์ YouTube หรือระดมความคิดหรือค าถามจาก Google form เป็นต้น 

2. ขัน้ส ารวจและค้นคว้า (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนท าความเข้าใจ
กับประเด็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลค าตอบจาก
อินเทอร์เน็ต (search engine) ในระหวา่งเรียนหรือระหวา่งการท ากิจกรรมและแบบฝึกหดัตา่ง ๆ 
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3. ขัน้อธิบาย (Explanation) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนได้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
จากการส ารวจตรวจสอบโดยนักเรียนเสนอผลการเรียนการสอนของกลุม่ย่อยโดยการอภิปราย 
ผ่านกระบวนการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอผ่าน Google document หรือการ
อภิปรายผ่าน ไลน์ (LINE) ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้ สอนและนักเรียนในการให้
ค าปรึกษาและสามารถสง่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ หรือสรุปผล 
และน าเสนอผลท่ีได้ 

4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้กระบวนการในการขยาย
ความรู้ สามารถน าผลของการเรียนรู้ขยายออกสูชุ่มชนภายนอกด้วยการน าเสนอข้อมลูผา่น สงัคม
ออนไลน์ คือYouTube Facebook Instagram เป็นต้น เป็นการขยายความรู้ให้กว้างไกลหรือ
สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมสูค่วามรู้ใหม่ได้ 

5. ขัน้การประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีประเมินวา่นกัเรียนมีความรู้
อะไรบ้างและมีมากน้อยเพียงใดโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือแบบทดสอบ ซึ่งสามารถ
ทดสอบด้วย แอปพลเิคชนัตา่งๆ ของอุปกรณ์ 

1.3 จัดท าร่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน เร่ือง วฒันธรรม
ไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จ านวน 2 แผน 8 คาบ ดงันี ้

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง วฒันธรรมไทย จ านวน 4 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย จ านวน 4 คาบ 

แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด 
สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหลง่เรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ วิจัยก าหนดขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ตามขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน  

1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน ท่ีสร้างขึน้เสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้และแก้ไขตามค าแนะน า  



  61 

1.5 ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศึกษา ด้านเทคโนโลยีและด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทัง้ภาษาท่ีถูกต้อง และดูความสอดคล้อง  (Index of item-objective 
Congruence: IOC) เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้วดัไม่ตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

จากนัน้ น าข้อมูลท่ีได้ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และคัดเลือก
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่.50 ขึน้ไป ผลปรากฏว่าได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหวา่ง 0.80-1.00 แปลผลได้วา่มีคณุภาพตามเกณฑ์ ยอมรับได้(รายละเอียด ในภาคผนวก) 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ปรึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้และแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีไปทดลองใช้ (try out) และปรึกษาต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแผนการ
จดัการเรียนรู้และแก้ไขตามค าแนะน า 

1.8 จดัท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิฉบบัสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา 

ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
เร่ือง วฒันธรรมไทย ตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชา จุดประสงค์การเรียน สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวดัและประเมินผลและวิธีสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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2.2 ก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศกึษา เร่ือง วฒันธรรมไทย โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กบัค าอธิบายรายวิชาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงันี ้

ความรู้ความจ า  8 ข้อ 
ความเข้าใจ  11 ข้อ 
การน าไปใช้  7 ข้อ 
การวิเคราะห์   14  ข้อ 

รวม   40  ข้อ 
2.3 ส ร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

เร่ือง วัฒนธรรมไทย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 40 ข้อ โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าแบบทดสอบเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

2.4 แก้ไขแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ตามค าแนะน า
ตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

2.5 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึง
ความครอบคลุมของค าถาม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item-
objective Congruence: IOC) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปโดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวดัตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงเนือ้หาหรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

2.6 แก้ไขแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ท่ีมีค่า IOC 
ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ตามข้อเสนอแนะจากนัน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจ
พิจารณาอีกครัง้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ผลปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 แปลผลได้ว่า มีคุณภาพตามเกณ ฑ์  ยอม รับได้  (รายละเอียด  
ในภาคผนวก) 

2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา ไปทดลองใช้ 
(try out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน ของโรงเรียน 
สตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 

2.8 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา มาวิเคราะห์
หาความยาก คา่อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ จากนัน้คดัเลือกข้อสอบตามโครงสร้างของแบบทดสอบ
ท่ีก าหนดไว้ท่ีใช้ได้ คือ มีค่าความยากงา่ยระหวา่ง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 
ขึน้ไปและหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั เรียบร้อย ผลปรากฏว่า  
มีคา่ความยากงา่ย (p) ระหวา่ง 0.48- 0.68 และมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.48- 0.80 

2.9 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา ท่ีไปทดลอง
ใช้ (try out) ปรึกษาตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา และแก้ไขตาม
ค าแนะน า โดยมีโครงสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา ดงันี ้

ความรู้ความจ า  2 ข้อ 
ความเข้าใจ  5 ข้อ 
การน าไปใช้  5 ข้อ 
การวิเคราะห์   8  ข้อ 

รวม   20  ข้อ 
2.10 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่ม

ตวัอยา่งตอ่ไป 
3. แบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึง่นกัเรียนเป็นผู้ประเมิน 
โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ  
มีขัน้ตอนในการพฒันาดงันี ้

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กบัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบประเมิน 

3.2 ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการความใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้
โดยอาศยัข้อมลูท่ีวิเคราะห์ สงัเคราะห์และปรับปรุงจากแบบวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนจาก นิภา  วงษ์สรุ
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ภินันท์ (2548,น. 60) วาสนา  ก่ิมเทิง้ (2553,น. 84) วัฒนา  พาผล (2551,น. 5) และณัฐพร  
ข าสุวรรณ์  (2556 ,น. 194-195) ซึ่งวัดความใฝ่ รู้ใฝ่เรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีจ านวน 20 ข้อ  
แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

1. มีความกระตือรือร้น คือ อยากรู้อยากเห็นมีความต้องการเรียนรู้
เร่ืองท่ีอยูร่อบๆ ตวัและเหตกุารณ์ท่ีสนใจ 

2. มีการแสวงหาความรู้ คือ มีการสบืค้นข้อมูลจากแหลง่การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3. มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามคือ มุ่งมั่นขยนัขนัแข็งในการศกึษาหา
ความรู้ หรือท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัโดยไม่ยอ่ท้อ ตอ่ความล าบาก 

4. มีความคิดริเร่ิมพฒันาตนเอง คือ การน าความคิดเห็นของตนเอง
เปิดเผยให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ รวมถึงการน าแนวคิดวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน 

3.3 สร้างแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแบบประเมินมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้านด้านละ 10 ข้อ  
ท่ีเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 

1 ความกระตือรือร้น   จ านวน 10 ข้อ 
2 การแสวงหาความรู้  จ านวน 10 ข้อ 
3 ความเพียรพยายาม จ านวน 10 ข้อ 
4 ความคิดริเร่ิมพฒันาตนเอง  จ านวน 10 ข้อ 

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง มาก 
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง น้อย 
ระดบั 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลีย่รายข้อ คือ  
4.50-5.00 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.50-4.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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1.50-2.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง มีคณุลกัษณะท่ีพิจารณาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  

3.4 น าแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ท่ีพัฒนาแล้วไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมของค าถามและภาษาท่ีใช้ 

3.5 ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

3.6 น าแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ท่ีแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การสอนสงัคม ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและด้านการวดัและประเมินผลจ านวน 5 ทา่น เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง ความถกูต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ  

3.7 น าแบบประเมินความใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน  ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) แล้วค านวณหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of item-objective Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปโดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินตรงกับพฤติกรรมความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน  

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินตรงกับพฤติกรรมความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินไม่ตรงกับพฤติกรรมความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน 

3.8 จัดท าแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียนฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับ
กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป (รายละเอียด ในภาคผนวก) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design ศิริชัย  

กาญจนวาส ี(2555,น. 248) 
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ตาราง 4   แบบแผนการวจิยั 

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

E T1 

 

X 
 

T2 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 
E คือ กลุม่ทดลอง (Experimental group) 
T1 คือ การสอบก่อนท่ีจะจดัการเรียนรู้ (Pre-test) 
X คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอน 
T2 คือ การสอบหลงัจากท่ีจดัการเรียนรู้ (Post-test) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ

กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้
2. ผู้วิจัยด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยตนเองโดยชีแ้จงให้นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 แผนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้
ถกูต้อง 

3. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ทดสอบกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง
โดยใช้เวลา 1 คาบ แล้วบนัทกึคะแนนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) 

4. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอนเร่ือง วฒันธรรมไทย โดย
ใช้เวลาการสอน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 

5. เม่ือด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนเร่ือง วฒันธรรม
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ไทย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วท าการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและแบบประเมินความใฝ่รู้ในการเรียน โดยใช้เวลา 1คาบ แล้วบันทึกคะแนนเป็น
คะแนนหลงัเรียน (Post-test) 

6. ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมิน
ความใฝ่รู้ในการเรียน แล้วน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอ่ไป 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาก่อนและหลงั ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการ
สอนของนกัเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงั ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
ของนกัเรียน 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัค านวณคา่สถิติข้างต้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.สถิติพืน้ฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
2.สถิติเพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
ได้แก่ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective Congruence: IOC)  

หาค่าความยากง่าย (p) ของข้อสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสามารถค านวณได้จากสตูร หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาโดยใช้ วิธีของ( Kuder – Richardson:198) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
โดยเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาและ

แบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียน
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การสอนเร่ือง วฒันธรรมไทย โดยใช้ค่าสถิติ t-test for Dependent Samples (ล้วน สายยศและ
องัคณา สายยศ. 2538: 104) 

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เปรียบเทียบขนาดอิทธิพล โดยใช้โปรแกรม Effect Size Calculator 
โดย Marley W.Watkins. และได้ใช้เกณฑ์การแปลความหมายขนาดอิทธิพลของ Jacob Cohen 
ซึง่แบง่เกณฑ์ขนาดอิทธิพลออกเป็น 3 ระดบั (Jacob Cohen. 1988: 285-287) ดงันีต้าราง 5 

ตาราง 5   เปรียบเทียบขนาดอิทธิพล 

ขนาดอิทธิพล (d) ความหมาย 
0.2 ระดบัน้อย (Small Effect Size) 
0.5 ระดบักลาง (Medium Effect Size) 
0.8 ระดบัมาก (Large Effect Size) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จดัการเรียนการสอนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ครัง้นี ้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ อ่านเข้าใจเก่ียวกับความหมายในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตรงกัน 
ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมลู ดงันี ้ 

Mean แทน คา่เฉลีย่ (Mean) 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
k  แทน คะแนนเต็ม 
t  แทน คา่สถิติใช้ในการเปรียบเทียบคา่วิกฤตในการแจกแจงแบบ t 
p  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value) 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา และความใฝ่รู้     

ใฝ่เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจยัได้น าเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตามล าดบั ดงันี ้

1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งก่อนจัดการเรียนรู้และหลงั
จัดการเรียนรู้ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ระหวา่งก่อนจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา และ
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 ในครัง้นี ้ผู้วิจัย
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี ้
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1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนจดัการเรียนรู้และหลัง
จัดการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหลงัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (t = 23.64, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
เทา่กบั 11.62 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .078 และมีคา่เฉลีย่ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนเท่ากบั 17.65 มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 ซึ่งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 
1 ท่ีก าหนดไว้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จดัการเรียนการสอนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ ดงัข้อมลูท่ีปรากฏในตาราง 6 

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของผลการทดลอง พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพล 
(Effect Size) ของการทดลองต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 4.054 (Cohen´s d = 4.054) 
แสดงว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสงูกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดบัมาก (Large Effect 
Size) เน่ืองจากมีคา่ขนาดอิทธิพลสงูกวา่ 0.80 ตามเกณฑ์การแปลความหมายขนาดอิทธิพลของ 
Cohen (1988, pp. 285-287) 
 

ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนจดัการเรียนรู้
และหลงัจดัการเรียนรู้ ของนกัเรียนทีไ่ดร้บัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบั
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

การทดสอบ Mean SD t p 

ก่อนเรยีน 
หลงัเรยีน 

11.62 
17.65 

0.78 
1.23 

23.64* 0.000 

*p ≤ .05 
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ระหว่างก่อนจัดการเรียนรู้และหลังจดัการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 
นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลงัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 7.39, df 
= 33, p-value = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก่อนเรียนเท่ากับ 72.21 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 12.81 และมีคา่เฉลี่ยของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลงัเรียนเทา่กบั 89.06 มีคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.92 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท่ีก าหนดไว้ว่า ความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาสงัคมศึกษาหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของ
นกัเรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้  

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลงัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความกระตือรือร้นสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 6.06, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความกระตือรือร้นก่อนเรียนเท่ากับ 19.09 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กับ 3.35 และมีคา่เฉลี่ยของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความกระตือรือร้นหลงัเรียนเทา่กับ 
22.65 มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.43 

นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหลงัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านการแสวงหาความรู้สงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 5.88, df = 33, p-value = .000) ซึง่มีค่าเฉลี่ยของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้าน
การแสวงหาความรู้ก่อนเรียนเท่ากับ 18.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.43 และมีค่าเฉลี่ย
ของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านการแสวงหาความรู้หลงัเรียนเท่ากับ 22.32 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 1.57 

นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหลงัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความมุ่งมั่นเพียรพยายามสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 8.18, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนด้านความมุ่งมั่นเพียรพยายามก่อนเรียนเท่ากับ 16.97 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
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3.40 และมีค่าเฉลีย่ของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความมุ่งมัน่เพียรพยายามหลงัเรียนเท่ากับ 21.68 มี
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.97 

และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหลงัเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความคิดริเร่ิมพฒันาตนเองสงูกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 7.23, df = 33, p-value = .000) ซึง่มีคา่เฉลีย่ของความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความคิดริเร่ิมพฒันาตนเองก่อนเรียนเทา่กบั 17.62 มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 
3.76 และมีคา่เฉลี่ยของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านความคิดริเร่ิมพฒันาตนเองหลงัเรียนเท่ากับ 22.41 
มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.52 ดงัข้อมลูท่ีปรากฏในตาราง 7 

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของผลการทดลอง พบว่า มีค่าขนาดอิทธิพล 
(Effect Size) ของการทดลองต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเท่ากับ 1.267 (Cohen´s d = 1.267) แสดงว่า 
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหลงัเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับมาก (Large Effect Size) 
เน่ืองจากมีคา่ขนาดอิทธิพลสงูกว่า 0.80 ตามเกณฑ์การแปลความหมายขนาดอิทธิพลของ Cohen 
(1988, pp. 285-287) 

ตาราง 7 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ระหวา่งก่อนจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (n=34 

,k= 20) 

 

p ≤ .05 

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ระดบัการประเมิน 

การประเมิน 
ก่อนเรียน 

การประเมิน
หลงัเรียน t p 

Mean SD Mean SD 
1. ความกระตือรือร้น 19.09 3.35 22.65 1.43 6.06* 0.000 

2. การแสวงหาความรู้ 18.50 3.43 22.32 1.57 5.88* 0.000 

3. ความมุง่มัน่เพียรพยายาม 16.97 3.40 21.68 1.97 8.18* 0.000 

4. ความคิดริเร่ิมพฒันาตนเอง 17.62 3.76 22.41 1.52 7.23* 0.000 

ภาพรวม 72.21 12.81 89.06 4.92 7.39* 0.000 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองผลของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความใฝ่รู้        
ใฝ่เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัสรุป
สาระส าคญัไว้ดงันี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาก่อนและหลงั ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการ
สอนของนกัเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนก่อนและหลงั ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
ของนกัเรียน 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 14 ห้องเรียน รวม 520 คน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนทัง้หมด 34 คน  
ซึ่งได้จากการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจับสลากเลือกห้องซึ่งโรงเรียนจัด
ห้องเรียนโดยคละความสามารถและเรียนรายวิชาสงัคมศึกษาพืน้ฐาน 7 ในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ทกุห้องเรียน 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาในการทดลองสปัดาห์ละ 2 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 
จ านวน 5 สปัดาห์ รวมทัง้หมด 10 คาบเรียนและผู้ วิจัยได้ก าหนดเนือ้หาในการวิจัยครัง้นีเ้ป็น
เนือ้หาในรายวิชา สงัคมศกึษา 7 สาระหน้าท่ีพลเมืองฯ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 แผน  2) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 4 ตวัเลือกจ านวน 20 ข้อซึ่งมีค่าความยากงา่ย (p อยู่ระหวา่ง 0.43 – 0.77) และค่า
อ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง0.40 – 0.86 และมีค่าความเช่ือมั่น (KR-20ของแบบทดสอบเท่ากับ 
0.98) และแบบวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดบั จ านวน 
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20 ข้อ ซึ่งมาค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 2.34 – 6.26 และมีค่าความเช่ือมั่น (Coefficient -) 
ของแบบวัดเท่ากับ 0.93 และในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการ
วิจยัแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยัโดยใช้
การวิเคราะห์ t –test for dependent Sample 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 
กรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลได้ดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา     
ปีท่ี 4 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจยัขอน าเสนออภิปราย
ผลโดยมีประเด็นส าคญัดงันี ้ 

ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาสงัคมศกึษาโดยวิธีการ
สอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจดัการเรียนการสอนของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย เน่ืองจากการเรียนรู้วิชา
สงัคมศกึษาโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้(5E) เป็นวิธีการท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการท างาน จะต้องมีสิ่งเร้าท่ีท าให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้  
เน้นการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา ให้นกัเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดย ผู้สอน
ตัง้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนค้นพบความรู้หรือแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาจนท าให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจ สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธิการ (ส านกังาน
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คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553,น. 37)กลา่ววา่การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ เป็นวิธี
สอนท่ีเน้นความส าคญัท่ีนกัเรียนเป็นส าคญัวิธีการสอนนีเ้ป็นการให้นกัเรียนเป็นศูนย์กลางของการ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริงโดยนกัเรียนค้นคว้าใช้ความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบติัการมีขัน้ตอน 
ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ท่ีครูผู้สอนแนะน าเข้าสูบ่ทเรียนด้วย
การกระตุ้นสร้างความสนใจด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆ กระตุ้นให้นักเรียน สนใจ จาก สื่อออนไลน์ 
YouTube และการระดมความคิดหรือค าถามจาก  แอปพลิเคชัน Mentimeter “มีวัฒนธรรม
อะไรบ้างท่ีเรารับมาจากต่างชาติ?” “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เป็นวัฒนธรรมของชนชาติใด” 
จากนัน้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยกันวิเคราะห์ถึงประเด็นท่ีน่าสนใจซึ่งอาจเกิดขึน้เอง
ตามความสงสยั หรือเกิดจากความสนใจของตัวนกัเรียนเองเพื่อเป็นการกระตุ้น และให้นกัเรียน
เกิดความสงสยัเกิดความอยากรู้ และอยากทราบค าตอบ สอดคล้องกบัสวุิทย์ มูลค า (2545,น. 57)
อธิบายว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่าหมายถึงการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึก
ให้นกัเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยผู้สอนตัง้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนใช้กระบวนการทาง
ความคิด หาเหตผุลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็น
หลกัการกฎเกณฑ์หรือสามารถน าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการควบคมุปรับปรุงเปลีย่นแปลงหรือ
สร้างสรรค์สิง่แวดล้อมในสภาพการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งกว้างขวาง 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจและค้นคว้า (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนท าความเข้าใจกบัประเด็น
ปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจและเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้แนวความคิดท่ีมีอยูแ่ล้วมาจดัความสมัพนัธ์กับ
ประเด็นปัญหา โดยในการออกแบบการวิจัย ผู้ วิจัยได้กระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติสามารถค้นหา
ข้อมูลค าตอบจากอินเตอร์เน็ต  (search engine)ในหัวข้อ “วัฒนธรรมดังกล่าว  คืออะไร  
เป็นวัฒนธรรมของภาคใด ” ท าให้กระตือรือร้น ในการหาค าตอบและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  เช่นเดียวกับ สนีุย์  เหมะประสิทธ์ิ (2543,น. 7-8)ท่ีระบุว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
5E  มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถร่วมกันแสวงหา ค้นพบและสร้างองค์รวมรู้ด้วยตนเองอีกทัง้ยังให้ 
นกัเรียนมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ ภายใต้สภาพการณ์ท่ีจ าลองหรือท่ี
เป็นจริงแหง่ชีวิต เพื่อให้ นกัเรียนมีทกัษะชีวิตและทกัษะทางสงัคม 



  76 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบาย (Explanation) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนได้ข้อมลูอยา่งเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบโดยนกัเรียนเสนอผลการเรียนการสอนของกลุม่ย่อยโดยการอภิปรายผ่านกระบวนการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอผ่าน Google document หรือการอภิปรายผ่าน  
ไลน์ (LINE) ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้ สอนและนักเรียนในการให้ค าปรึกษาและ
สามารถสง่ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว จึงสามารถน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หรือสรุปผล และน าเสนอผล
ท่ีได้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้กระบวนการในการขยายความรู้ สามารถ
น าผลของการเรียนรู้ขยายออกสูชุ่มชนภายนอก ขยายความรู้ให้กว้างไกลหรือสามารถเช่ือมโยง
ความรู้เดิมสูค่วามรู้ใหม่ได้ ในยุคปัจจุบนัผู้วิจัยได้เลือกวิธีการน าเสนอข้อมูลผ่าน สงัคมออนไลน์ 
(Social Network) เช่น YouTube Facebook Instagram โดยผู้ วิจัยได้ให้นักเรียนน าผลงานของ
ตนเองในหวัข้อ “วฒันธรรมท้องถ่ิน”เผยแพร่ ใน แอปพลเิคชนั Instagram และชิน้งานของกลุม่ตน
ในหัวข้อ “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการยอมรับวัฒนธรรมสากล”เผยแพร่ ใน Facebook  
เพื่อเป็นการขยายความรู้สูชุ่มชน (รายละเอียดในภาคผนวก)  

ขัน้ท่ี 5 ขัน้การประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีประเมินว่านกัเรียนมีความรู้อะไรบ้าง
และมีมากน้อยเพียงใดโดยให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นหรือแบบทดสอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้นกัเรียน
ท าแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot! และแอปพลิเคชัน Plickers ในการทดสอบ
ก่อนเรียน ประเมินความรู้ความรู้ความเข้าใจระหวา่งเรียน และทดสอบหลงัเรียน  

ขณะท่ีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
การเรียนการสอนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน   เพราะการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิธีท่ีจะช่วยให้นกัเรียนได้เรียนจากการปฏิบติัจริง ได้ค้นคว้าและ
หาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง  อีกทัง้มีการเรียนการสอนวิธีการใหม่ๆ ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึน้ โดยเฉพาะสื่อสงัคม (Social Media) จัดเป็นสื่อประเภทหนึ่งจ าพวกเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ (Social Networking) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ถกูยกระดบัเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ให้กับผู้ เรียนใน อนาคต ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้นัน้อาจจะต้องอาศยัการสร้างสรรค์
วิธีการท่ีจะท าให้สื่อสังคม ออนไลน์เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาทักษะของผู้ เรียนได้อย่างเต็มท่ี 
James (2012, p. 4) ดงัท่ียืน  ภู่วรวรรณ (2546,น. 24-25)อธิบายไว้ว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วอยู่ท่ี
การให้การศึกษาประชากรเข้าสูโ่ลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้นปัจจัยส าคญัของประเทศอยู่ท่ีความ
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รอบรู้ของคนในชาติ การเรียนรู้ต้องท าได้มาก รวดเร็วใช้เวลาน้อย ต้นทุนต ่า และท่ีส าคญัความรู้ 
จะมีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ และผูกพันกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยจะ
สอดคล้องกับท่ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน
ดงัท่ี (พชัรี  ดอกพุฒ, 2556,น. 85-86)กลา่วว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสือ่สาร จึงท า
ให้มีการพัฒนาโทรศัพท์ให้มีความสามารถพิเศษประยุกต์ใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษา นักเรียน
สามารถเข้าถึงเนือ้หาข้อมูลได้ตามต้องการ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในชัน้เรียน ซึง่สอดคล้อง
กบัพูลศรี  เวศย์อุฬาร (2550,น. 67)กลา่วว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบทบาทท่ีส าคญัยิ่ง
ของครูผู้สอน บทบาทของครูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี ้ครูจ าเป็นต้องมี
การปรับตวัให้ก้าวหน้าตามไปด้วยโดย การเปิดใจยอมรับเทคโนโลยี ศึกษาหาความรู้เก่ียวข้อง  
ใช้คอมพิวเตอร์ให้บ่อยขึน้ ตลอดจนเรียนรู้การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์
ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และ ฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาตนเองอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันมีช่องทางในการพัฒนาตนเองมากมาย อีกทัง้ยังมีช่องทางให้
เผยแพร่ผลงานหรือน าสื่อการเรียนรู้ท่ีมีผู้ ผลิตแล้วมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้   
และเครือขา่ยสงัคมออนไลน์นัน้ยงัถือเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคญัในการเปิด
ประสบการณ์ทางการศึกษาให้กับผู้ เรียน รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
มุมมองทางสงัคม การท างานร่วมกัน การเรียนรู้ และเช่ือมต่อการเรียนรู้กับชีวิตจริงได้ (Knestis, 
2011, p. 2)ซึ่งผู้วิจัยได้ให้นักเรียนบันทึกหลงัการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ท่ีร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ในงานวิจัยและประโยชน์ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน ดงัตอ่ไปนี ้

“ได้รับสนกุสนานท่ีมาพร้อมกบัความรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 
(นกัเรียนคนท่ี 1 นามสมมติ เอ) 

“รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อท่ีจะน ามาน าเสนอและได้รับความ
สนกุสนานในการเรียนด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้” 

(นกัเรียนคนท่ี 2 นามสมมติ บี) 
“ได้รับความสนุก ความรู้ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียน เช่น ตอนน าเสนอ 

ผา่น Instagram #swsocxculture ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว” 
(นกัเรียนคนท่ี 3 นามสมมติ ซี) 
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“ได้รับความรู้ใหม่ๆ ความสนุกสนาน ได้ใช้เทคโนโลยีมากขึน้และท าให้เราพยายาม
ค้นหาข้อมลูมาอ่านมากขึน้” 

(นกัเรียนคนท่ี 4 นามสมมติ ดี) 
“ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย โดยการเรียนการสอนท่ีผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้

นกัเรียนสามารถซมึซบัความรู้ตา่งๆได้มากและงา่ยดายขึน้ เน่ืองจากเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีอาจารย์ได้
น ามาใช้เป็นสื่อควบคู่ไปกับการเรียนการสอน อาทิ เกม Kahoot ,Menti นัน้เป็นตวัช่วยท่ีส าคญัใน
การดงึดูดความสนใจจากนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี ทัง้ยงัเป็นแหลง่ความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากท่ีมีอยู่
ในต าราเรียนอีกด้วย” 

(นกัเรียนคนท่ี 5 นามสมมติ อี) 
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ วิจยัพบว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน นัน้สง่ผลให้ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนสงูขึน้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  
ท่ีร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความใฝ่
รู้ใฝ่เรียนในการเรียน มีการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดอยากเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีผู้วิจัย ได้
น ามาใช้ในครัง้นี ้ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยสอดคล้องกับเสาวนีย์  กานต์เดชารักษ์ (2542,น. 
31-35)กล่าวถึง ความส าคัญของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอันเกิดจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น นกัเรียนจะเกิดการพัฒนา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สอดคล้องกับแนวคิด อารี พันธ์มณี (2545,น. 15)ท่ีกล่าวเก่ียวกับคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อนกัเรียนท่ีควรสง่เสริมนักเรียนให้รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้ รู้จัก
ซกัถาม ค้นหาค าตอบ กระตือรือร้นเพื่อท าให้ชีวิตของนกัเรียนมีชีวิตชีวาตลอดจนส าเร็จการศึกษา 
รับผิดชอบการงาน รับผิดชอบชีวิตของตนเอง เช่นเดียวกับน้อยทิพย์  ลิม้ยิ่งเจริญ (2547,น. 4)
กล่าวว่านักเรียนท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้และมีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ และการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังสง่ผลต่อความสามารถในการตัง้ค าถาม การศึกษาค้นคว้า การสรุปและน าเสนอ
ข้อมูล พบว่านกัเรียนท่ีผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้นีมี้ความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนวิชา
สงัคมศกึษา ได้รับการฝึกฝนการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าหาข้อมลู และมีความมุ่งมัน่เพียรพยายาม
ในการท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

จากบนัทกึหลงัการเรียนรู้ ดงักลา่วสอดคล้องกับ พิทกัษ์  วงแหวน (2546,น. 87)ได้ศกึษา
ปัจจัยพหุระดับท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลการวิจัย
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พบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต ความมีอ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกับ  อารี พันธ์มณี  (2545,น. 15)กล่าวว่าคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคัญต่อนักเรียน ท่ีควรสง่เสริมนักเรียน ให้รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้และ
ต่ืนตวักับสิง่แปลกใหม่รอบตวั อยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตดัสนิใจ 
คิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ต่างๆ รู้จกัซกัถาม ค้นหาค าตอบกระตือรือร้นตอ่การเปลีย่นแปลงท่ี
เกิดขึน้ จากการศึกษาพบวา่ความใฝ่รู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นอกจากนีใ้นการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจยัได้ให้นกัเรียนเขียนบนัทึกหลงัการเรียนรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนท่ีเพิ่มขึน้ของนกัเรียน อนัเกิดจากการเรียนรู้ ดงัตอ่ไปนี ้

“สะดวกรวดเร็วในการหาข้อมลู กระตือรือร้น นา่เรียนรู้มากขึน้” 
(นกัเรียนคนท่ี 1 นามสมมติ เอ) 

“มีความกระตือรือร้นในการเรียนในการเรียนมากขึน้ ฝึกความรวดเร็วและฝึกไหวพริบ 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้” 

(นกัเรียนคนท่ี 2 นามสมมติ บี) 
“มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน ท าให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว ท าให้มีความกระตือรือร้น

มากขึน้ ไม่นา่เบื่อ สนกุ และได้แบง่ปันความรู้ให้กบัเพื่อนๆ ผา่นโซเชียล” 
(นกัเรียนคนท่ี 3 นามสมมติ ซี) 

“เรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมไทย ประเพณีของทัง้ 4 ภาค ในวิธีท่ีน่าสนใจขึน้ กว่าการ
อ่านหนงัสอื” 

(นกัเรียนคนท่ี 4 นามสมมติ ดี) 
“ได้เรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมต่างๆ ของทัง้ 4 ภาคท่ีไม่เคยรู้มาก่อน ได้ท ากิจกรรมที

ท าให้เข้าถึงวฒันธรรมได้มากขึน้ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ” 
(นกัเรียนคนท่ี 5 นามสมมติ อี) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. โรงเรียนควรให้ความส าคัญสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือบรรจุเข้าไปเป็นสว่นหนึ่งของรายวิชาหรือกิจกรรมการ
เรียน  
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2. ควรสง่เสริมให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีสะท้อนศกัยภาพในการเรียนเพื่อสง่เสริมให้
นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึน้  โดยท่ีครูผู้ สอนเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้
นกัเรียนเกิดความสนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้  

3. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนเพื่อใช้ในการ
ออกแบบเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเรียนรู้ในอนาคต  

4. ครูควรศึกษาขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ชัดเจนก่อนน าไปใช้ จัดเตรียมระบบสญัญาณอินเทอร์เน็ต
ให้เพียงพอกับจ านวนนกัเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการค้นหาความรู้ และควรเตรียม
สือ่และแหลง่เรียนท่ีเพียงพอกบันกัเรียนเพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลได้ตามความถนดั
และความสนใจ  

5. ในการจัดการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรมต่อเน่ือง 2 คาบติดเพื่อให้กิจกรรมเกิดความ
ตอ่เน่ืองและควรยืดหยุน่ในการบริหารเวลาเพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป   
1. ควรศึกษาแนวทางการการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

รูปแบบตา่งๆ ท่ีประสบความส าเร็จ 
2. เน่ืองจากนักเรียนท่ีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนัน้มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ดังนัน้จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไม่  
แล้วมีอิทธิพลอยา่งไร 

3. ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนนัน้มีแอปพลิเคชัน 
หลากหลายควรเลอืกตามความเหมาะสมของกระบวนการเรียนรู้ 
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                                                                                                   ฝ่ายมธัยม 

3. อาจารย์ดร. กรรณิการ์  ภิรมรัตน์   อาจารย์สาขาวิชาสงัคมศกึษา 
        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนสนุนัทา 
4. อาจารย์ ดร. สดุารัตน์  ศรีมา    อาจารย์กลุม่สาระการงา 

      อาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียน 
      สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                                                          สวนสนุนัทา 

5. อาจารย์อลงกรณ์ อศัวโสวรรณ   อาจา ร ย์ป ระจ าภ าควิ ช า 
 หลักสูตรและการสอนคณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย   

ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตามล าดบัดงันี ้
1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง วฒันธรรมไทย 
2. คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา เร่ือง วฒันธรรมไทย 
3. คา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา เร่ือง วฒันธรรมไทย 
4. คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามของแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
5. คา่อ านาจจ าแนก (t) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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ตาราง 8   คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้สงัคมศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง วฒันธรรมไทย 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ ที่ 

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท่านที่ 
ค่าIOC 

1 2 3 4 5 

       1.        0       +1      +1      +1       +1       0.80 
       2.       +1       +1      +1      +1       +1       1.00 

 

แผนการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง วฒันธรรมไทย  จ านวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 จ านวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) เทา่กบั 0.80 จ านวน 1 แผนการจดัการเรียนรู้ 
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ตาราง 9   คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงัคมศกึษา เร่ือง วฒันธรรมไทย 
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คดัเลือกข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง วัฒนธรรมไทย ท่ีมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องของข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรียนรู้โดยพิจารณาจากคา่ IOC ≥ .50 พบวา่ข้อสอบทุก

ข้อมีค่า IOC ≥ .50 (IOC ตัง้แต่ 0.67-1.00) รวมจ านวน 39 ข้อ  จึงคดัเลือกมาใช้จ านวน 20 ข้อ 
โดยเลอืกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.8 ขึน้ไป  
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ตาราง 10  คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาสงัคมศกึษา เร่ือง วฒันธรรมไทย 

 
หลงัจากคัดเลือกข้อสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา เร่ือง วฒันธรรมไทย 

เฉพาะข้อท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.48 – 0.68 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.48 – 
0.80 ซึ่งเป็นข้อท่ีมีความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ จ านวน 20 ข้อท่ี
ครอบคลมุจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสงัคมศกึษา เร่ือง วฒันธรรมไทย มีคา่เทา่กบั 0.98  
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ตาราง 11  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามแบบวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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คดัเลอืกข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องของข้อค าถามกับแบบวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

โดยพิจารณาจากค่า IOC ≥ .50   พบว่าข้อค าถามทุกข้อมีค่าIOC เท่ากับ 1.00  รวมจ านวน 40 
ข้อ  จึงคดัเลอืกมาใช้จ านวน 20 ข้อ โดยเลอืกข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.80 ขึน้ไป  
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ตาราง 12   คา่อ านาจจ าแนก (t) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมนิความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียน 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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คดัเลือกข้อค าถามของแบบแบบวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียน เฉพาะข้อท่ีมีอ านาจจ าแนก 
(t) ท่ีแตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 ขึน้ไป ซึง่เป็นข้อท่ีสามารถจ าแนกนกัเรียนท่ี
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียนสูงและต ่าออกจากกันได้ โดยคัดเลือกด้านละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ และค่า
ความเช่ือมัน่ของวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียน มีคา่เทา่กบั 0.93 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย 

ผู้วิจยัน าเสนอคะแนนท่ีได้จากการวิจยัตามล าดบัดงันี ้
1. คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

หลงัท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เร่ือง วฒันธรรมไทย  

2. คะแนนความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลัง
ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เร่ือง วฒันธรรมไทย 
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ตาราง 13  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองวฒันธรรมไทย 
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ตาราง 14   คะแนนความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ก่อน (x) และหลงั (Y) ได้รับการจดัการ
เรียนรู้ (5E) ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ืองวฒันธรรมไทย 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 

ผู้วิจยัน าเสนอตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตามล าดบัดงันี ้
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา เร่ืองวฒันธรรมไทย 4 ตวัเลือก 

จ านวน 20 ข้อ 
3. แบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา 2562        กลุม่สาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

รายวิชาสงัคมศกึษาพืน้ฐาน             หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 วฒันธรรมไทย 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4    จ านวน  4  คาบ  

ผู้สอน   นายวชิระ สามกองาม 

  

เร่ือง  วฒันธรรมไทย 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ประเทศไทย มีวัฒนธรรมซึ่งใช้เป็นแนวทางและวิถีปฏิบัติต่อกันในสงัคมไทย ส่งผลต่อ

บุคลกิลกัษณะของคนไทยและความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย  

ตวัช้ีวดั/จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ตัวชีว้ัด 

 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงและอนรัุกษ์วฒันธรรม

ไทยและเลอืกรับวฒันธรรมสากล    
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคญั ประเภทของวฒันธรรม 

2. อธิบายลกัษณะและความส าคญัของวฒันธรรมได้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ความหมาย ความส าคญัและประเภทของวฒันธรรม 
ลกัษณะและความส าคญัของวฒันธรรมไทยท่ีส าคญั 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ความสามารถในการสือ่สาร 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 3. รักความเป็นไทย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ คาบที่ 1 (50 นาที) 
ขัน้สร้างความสนใจให้ศึกษา 

 1. ครูทกัทายนกัเรียนเพื่อสร้างปฏิสมัพนัธ์ จากนัน้จึงถามนกัเรียนว่า“วฒันธรรมไทย คือ
อะไร?” โดยให้นกัเรียนชมตวัอย่างรายการวฒันธรรมชุบแป้งทอด ตอน “วฒันธรรมไทยคือ อะไร” 
ผา่น YouTube (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) จากนัน้ซกัถามตามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
 -  ความหมาย ของวฒันธรรม คืออะไร  

(แนวค าตอบ ส่ิงที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงออก

ทางพฤติกรรม ภาษา และกิจกรรมของสงัคม) 

 -  วฒันธรรมมีความส าคญัอยา่งไร 

(แนวค าตอบ - วฒันธรรมเป็นส่ิงทีชี่้แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของบุคคล กลุ่มคน  

- เป็นส่ิงทีท่ าใหเ้ห็นว่าตนมีความแตกต่างจากสตัว์ 

         - วฒันธรรมท าใหเ้กิดความสามคัคีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

- วฒันธรรมช่วยใหป้ระเทศชาติเจริญก้าวหนา้) 

 -  วฒันธรรมสง่ผลตอ่ชีวิตประจ าวนัตวัเองอยา่งไร  

(แนวค าตอบ  - เป็นตัวก าหนดการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ และการควบคุม 

อารมณ์ 

- เป็นตวัก าหนดการกระท าบางอย่าง ในชุมชนว่าเหมาะสมหรือไม่) 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในเนือ้หาความหมาย ความส าคญัของวฒันธรรม และประเภทของ

วฒันธรรม 

3. จากนัน้ให้นกัเรียน ดภูาพขา่ว วฒันธรรมไทย ท่ีเป็นประเด็นตา่งๆ ใน Social Network 

(เช่น การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมประเพณี สงกรานต์ในยุคปัจจุบนั ปัญหาของประเพณี

ลอยกระทง วฒันธรรมโขน ขอ้พิพาทระหว่าง ไทยกบักมัพชูา เป็นตน้ )จากนัน้ซกัถามตามประเด็น

ดงัตอ่ไปนี ้(ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) 

 - วฒันธรรมดงักลา่วมีความส าคญัตอ่สงัคมไทยอยา่งไร  

(แนวค าตอบ - วฒันธรรมช่วยใหป้ระเทศชาติเจริญก้าวหนา้ หากสงัคมใดมีวฒันธรรมที่ดี

งามเหมาะสม สงัคมนัน้ย่อมจะเจริญก้าวหนา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว  
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- วฒันธรรมเป็นเคร่ืองสร้างระเบียบแก่สงัคมมนุษย์ วฒันธรรมไทยเป็นเคร่ืองก าหนด

พฤติกรรมของสมาชิกในสงัคมไทย 

- วฒันธรรมเป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ของชาติ ค าว่า เอกลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะ

พิเศษหรือลกัษณะเด่นของบุคคลหรือสงัคม)  
ขัน้ส ารวจ ค้นหาหลักฐาน 

4. จากนัน้ครูให้นกัเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างวฒันธรรมไทยท่ีชอบ พร้อมบอกเหตุผล ซึ่ง

นักเรียนอาจจะยกตัวอย่างหลากหลายโดยให้นักเรียนตอบผ่าน  Google form ซึ่งครูผู้ สอนตัง้

ประเด็นให้นกัเรียนสบืค้น (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)  

5. โดยครูผู้ สอนกลา่วสรุปท้ายคาบและชีแ้จงนักเรียนว่าจะน าตวัอย่างวัฒนธรรมไทยท่ี

นกัเรียนน าเสนอมายกไปเป็นประเด็นในการเรียนคาบถดัไป 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 2 
ขัน้ส ารวจ ค้นหาหลักฐาน 

1. จากท่ีครูให้นกัเรียนยกตวัอย่างวฒันธรรมไทยท่ีชอบ พร้อมบอกเหตุผล ผ่าน Google 

form ในการเรียนคาบท่ีผ่านมา ซึ่งครูผู้ สอนตัง้ประเด็นให้นักเรียนสืบ ค้นและตอบค าถามใน

ประเด็นตอ่ไปนี ้(ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี 

นกัเรียนคิดวา่  

 - วฒันธรรมดงักลา่ว คือ อะไร เป็นวฒันธรรมของภาคใด 

(แนวค าตอบ ตามวฒันธรรมทีน่กัเรียนไดสื้บคน้มา) 

- วฒันธรรมดงักลา่วมีความส าคญัอยา่งไร 

(แนวค าตอบ ตามวฒันธรรมทีน่กัเรียนไดสื้บคน้มา) 

  - วฒันธรรมดงักลา่วมีความส าคญัตอ่วิถีชีวิตของชาวบ้านอยา่งไร 

(แนวค าตอบ ตามวฒันธรรมทีน่กัเรียนไดสื้บคน้มา) 

2. จากนัน้ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุม่ ตามวฒันธรรมภูมิภาคของประเทศไทย 

คือ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 

 วฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ 
วฒันธรรมท้องถ่ินภาคกลาง 
วฒันธรรมท้องถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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วฒันธรรมท้องถ่ินภาคใต้ 
 3. ครูผู้สอนตัง้ประเด็นให้นักเรียนสืบค้นและตอบค าถาม  โดยให้แต่ละกลุ่ม

สามารถค้นหาข้อมูลค าตอบจากอินเตอร์เน็ต (search engine) โดยศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ประเดน็ดงันี้ (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี 
  - นกัเรียนคิดวา่ในภมิูภาคของกลุม่ตนเองมีวฒันธรรม อะไรอีกบ้าง 

  - วัฒนธรรมท่ีนักเรียนได้สืบค้นมา สามารถแบ่งออกได้เป็นวฒันธรรมประเภท 

  ใดบ้าง 

- วฒันธรรมดงักลา่วมีความส าคญัตอ่ภมิูภาคตนเองอยา่งไร 

  - วฒันธรรมดงักลา่วสอดคล้องกบัวฒันธรรมไทยอยา่งไร 

4. ครูผู้สอนกลา่วสรุปท้ายคาบและชีแ้จงนกัเรียนวา่คาบถัดไปจะเป็นการน าเสนอ

น าวฒันธรรมไทยตามแตล่ะภูมิภาคของแต่ละกลุม่ท่ีนกัเรียนมายกไปเป็นประเด็นในการ

เรียน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 

กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 3 
ขัน้อธิบายความรู้ 

1. ครูผู้สอนชีแ้จงวา่ในคาบนีจ้ะเป็นการน าเสนอความเร่ือง วฒันธรรมไทยในทอ้งถ่ินแต่ละ

ภาค โดยให้นกัเรียนเตรียมตวัน าเสนอ (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) 

2. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ผลดักนัสง่ตวัแทนออกมาอธิบายความรู้เร่ืองวฒันธรรมไทยใน

ทอ้งถ่ินแต่ละภาค ท่ีได้จากการไปศกึษาค้นคว้าให้เพื่อนในห้องฟัง และตอบค าถามในประเด็นท่ี

ผู้สอนตัง้ไว้ จากนัน้ผลดักันซกัถามข้อสงสยัและผลดักนัอธิบายจนทกุคนมีความเข้าใจชดัเจน (ใช้

เวลาประมาณ 40 นาทีโดยแตล่ะกลุม่ใช้เวลาในการน าเสนอไม่เกิน 10นาที) 

3. นกัเรียนและครูผู้สอนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง วฒันธรรมไทยในทอ้งถ่ินแต่ละภาค 

(ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 4 
ขัน้ขยายความรู้ 

1. ครูผู้สอนให้นกัเรียนเลือกวฒันธรรมในท้องถ่ินแต่ละภาคของกลุม่ตวัเองมาคนละหนึ่ง
ชนิดโดยให้นกัเรียนเขียนวิเคราะห์ลกัษณะและความส าคญัของวฒันธรรมท่ีตวัเองยกตวัอย่างมา 
(ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) 

2. ให้นกัเรียนตอบค าถามในGoogle form เพื่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
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 - นกัเรียนคิดวา่ภาพดงักลา่วคือวฒันธรรมอะไร มีความส าคญัอยา่ไร 
- นกัเรียนคิดวา่ภาพดงักลา่วเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมทางภมิูศาสตร์อยา่งไร 
- นกัเรียนคิดวา่วฒันธรรมสามารถปรับเปลีย่นให้เข้ากบัยุคสมยัปัจจุบนัได้หรือไม่ 

เพราะเหตุใด (แนวค าตอบ ตามวัฒนธรรมท้องถ่ินที่น ักเรียนเลือกน าเสนอ(ใช้เวลา

ประมาณ 5 นาที) 

3. ครูให้นักเรียนน าผลงานของตนเองเผยแพร่ในกลุ่ม สงัคมออนไลน์ (Social 

Network (Instagram เพื่อเป็นการขยายความรู้สูชุ่มชน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 

ขัน้ประเมินผล (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 

 1. ครูผู้สอนตรวจสอบชิน้งานของนกัเรียนท่ี จากนัน้ร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินลกัษณะและ

ความส าคญัของวฒันธรรมไทยจากวฒันธรรมท้องถ่ินจากชิน้งานของนกัเรียน 

 2. จากนัน้ให้นักเรียนเขียนผลตอบรับว่าสิ่งท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ดังกล่าว 

นกัเรียนมีได้รับความรู้และมีการตอบรับอยา่งไร ลงในGoogle form  

3. ครูผู้ สอนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเป็นการเมินความรู้ความเข้าใจใน

บทเรียน โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบออนไลน์ ผา่นแอปพลเิคชนัพลเิคชนั Kahoot! 

การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์ วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

บอกความหมาย 

ความส าคญั ประเภทของ

วฒันธรรม 

สงัเกต การตอบค าถาม ตอบได้มากกว่าร้อยละ 60 

อธิบายลกัษณะและ

ความส าคญัของวฒันธรรม 

ชิน้งาน วฒันธรรมท้องถิ่น แบบประเมนิชิน้งาน

วฒันธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 

ความหมาย ความส าคญั 

ประเภทของวฒันธรรม 

ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

Kahoot! 

แบบฝึกหดัท้ายบท 

Kahoot! 

ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์  

คุณลักษณะ วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

รัก ชาต ิกษัตริย์ การศกึษาค้นคว้า  

การน าเสนอ การอภิปราย 

แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 

ระดบัคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 

ระดบัคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

รักความเป็นไทย  แบบสงัเกตพฤตกิรรม ระดบัคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1)  หนงัสอืเรียน สงัคมศกึษา ม.4  
2)  Power Point เร่ือง วฒันธรรมไทย  
3)  ภาพท่ีเกิดขึน้สงัคมออนไลน์ (Social Network) 
4)  ผลงานน าเสนอในFacebook หรือ Instagram 
5)  YouTube “รายการวฒันธรรมชบุแป้งทอด” 

 
บันทึกหลังสอน 

ปัญหาหรือส่ิงที่ต้องการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
แนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
ผลที่เกิดขึน้กับนักเรียน  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

ลงช่ือ ........................................................ 
(นายวชิระ สามกองาม)  

ครูผู้สอน 
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ตัวอย่างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ืองวัฒนธรรมไทย 

 จ านวน 20 ข้อ 
1. ข้อใดกลา่วถึงความหมายของวฒันธรรมไม่ถกูต้อง 

1. ทกุสิง่ท่ีเรียนรู้และได้รับถ่ายทอดจากการติดตอ่สมัพนัธ์กนั 
2. ลกัษณะเดน่และเป็นสากลท่ีมีอยูใ่นสงัคมมนษุย์และสงัคมสตัว์ 
3. สิง่ท่ีไม่มีอยูเ่องตามธรรมชาติ แตเ่ป็นสิง่ท่ีสงัคมสว่นใหญ่ต้องการ 
4. สิง่ทีไ่ดร้บัการปรุงแต่งใหด้แีละไดร้บัการยกย่องเป็นเวลานานแลว้ 

2. วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือสร้างระเบียบแก่สงัคมหมายถึงข้อใด 
1. การปฏิบติัตนตามกฎหมาย  
2. การแต่งกายอย่างเหมาะสมในโอกาสต่างๆ  
3. สรา้งความรูส้กึวา่เป็นพวกเดยีวกนัตอ้งร่วมมอืชว่ยเหลอืกนั  
4. การเคารพผูอ้าวโุสโดยการยกมอืไหวแ้ละความจงรกัภกัดตี่อสถาบนักษตัรยิ์ 

3. วฒันธรรมในข้อใดแตกตา่งจากข้ออ่ืน 
1. การใสชุ่ดสดี าไปงานศพ 
2. การสรา้งบา้นเรอืนไทยยกใตถุ้นสูง 
3. การรบัประทานอาหารโดยใชช้อ้นกลาง 
4. การเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ 

4. ข้อใดเป็นวฒันธรรมประเภทสหธรรม 
1. ท าบุญตกับาตร 
2. การท าร่มบ่อสรา้ง 
3. มารยาทในโรงภาพยนตร์ 
4. ตอบแทนบุญคุณบดิามารดา 

5. สิง่ท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรมการกินขนัโตก คือ ข้อใด  
1. ความสามคัคี 
2. การเคารพผูอ้าวโุส 
3. ความมนี ้าใจเอือ้เฟ้ือ 
4. การยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา 
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6. ประเพณีใดท่ีมีคติสอนใจให้คนเรารู้จักรักใคร่สามัคคีกัน เกิดความปรองดองใน 
  ครอบครัวและหมู่บ้าน 

1. ปอยสา่งลอง 
2. พธิเีลีย้งผปีู่ ย่า 
3. ประเพณสีบืชะตา 
4. งานบุญตานก๋วยสลาก 

7. วฒันธรรมใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบัด้านศาสนาและลทัธิความเช่ือ 
1. การร าโนรา   บุญคณูลาน 
2. ปอยสา่งลอง   อุ้มพระด าน า้ 
3. แหผี่ตาโขน   สารทเดือนสบิ 
4. การรับบวัโยนบวั    บูชารอยพระพทุธบาท 

8. ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้อง 
1. ประเพณีแหป่ราสาทผึง้จดัช่วงเวลา เทศกาลวนัออกพรรษา 
2. ประเพณีไหลเรือไฟ จดัขึน้เพื่อเป็นพทุธบูชา จดัขึน้ท่ี จ. นครพนม 
3. ประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาตุ แสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของพุทธศาสนิกชนใน 

  ท้องถ่ิน  
4. ประเพณีกินผกั “เจ๊ียะฉ่าย” ถือเป็นประเพณีท่ีสบืทอดกนัมาอย่างช้านานของชาว 

  ภาคเหนือ 
9. มารีญา เป็นชาวตา่งชาติท่ีมีโอกาสท างานในเมืองไทย ต้องเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี 

       ไทย การกระท าดงักลา่วสอดคล้องกบัส านวนสภุาษิตในข้อใดมากท่ีสดุ 
1. เลอืดยอ่มข้นกวา่น า้ 
2. เอาจมกูคนอ่ืนมาหายใจ 
3. เห็นช้างขี ้  ให้ขีต้ามช้าง 
4. เข้าเมืองตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม 

10. การเลอืกรับวฒันธรรมสากลนัน้ ควรพิจารณาจากปัจจยัในข้อใด 
1. รับวฒันธรรมจากประเทศท่ีเจริญแล้ว 
2. สามารถผสมผสานกบัวฒันธรรมไทยได้ 
3. การตอบสนองความต้องการของชาวไทย 
4. วฒันธรรมสากลต้องมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
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11. ค ากล่าวท่ีว่า “ท าอะไรตามใจคือไทยแท้” แสดงถึงลกัษณะค่านิยมของคนไทยใน 
  เร่ืองใด 

1. รักอิสรภาพ  
2. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. เป็นผู้ ท่ีมีความกล้าหาญ  
4. เป็นผู้ ท่ีรู้จกัประนีประนอมกบัทกุคน 

12. วฒันธรรมสากลเน้นปรัชญาความเช่ือว่ามนุษย์เป็นนายธรรมชาติ แตว่ฒันธรรมไทย 
  มีความเช่ือในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

1. มนษุย์ต้องบงัคบัธรรมชาติได้ 
2. มนษุย์มีอ านาจเสมอกบัธรรมชาติ 
3. มนษุย์ควรอยูอ่ยา่งกลมกลนืกบัธรรมชาติ 
4. มนษุย์ควรอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

13. อิทธิพลส าคญัจากวฒันธรรมใดท่ีท าให้วฒันธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน 
  ในช่วงรัชกาลท่ี 4 – 5  

1. จีน    2. อินเดีย 
3. ญ่ีปุ่ น    4. ตะวนัตก(ยโุรป) 

14. แนวทางการอนรัุกษ์วฒันธรรมมีหลายประการยกเว้นในข้อใด 
1. ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ กบัองค์กรระหวา่งประเทศ  
2. ค้นคว้า รวบรวมวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
3. การบริการความรู้ทางด้านวิชาการและกิจกรรมทางวฒันธรรม 
4. มีการแลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมทัง้ภายในประเทศและ ระหวา่งประเทศ 

15. ข้อใดตอ่ไปนี ้ไม่ได้กลา่วถึงลกัษณะวฒันธรรมท้องถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1. งานบุญคนูลาน คือการท าขวญัข้าวก่อนขนมาสูยุ่้งฉาง 
2. การถนอมอาหารมีมากมาย เช่น คัว่ สา่ ซุบ แจ่ว อ่อม  
3. หมอล าซิ่งเป็นเอกลกัษณ์ท่ีบง่บอกถึงความรักสนกุของคนในท้องถ่ิน 
4. งานแหน่ก แหน่าก จดัขึน้เพื่อบูชาพญาแถนดลบนัดาลให้ฝนตกตามฤดกูาล 
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16. ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้อง 
1. ระบ ารองแง็งเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยมุสลิมใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขก 

  เมือง 
2. ร าโนรานอกจากจะแสดงเพื่อความบนัเทิงแล้วยงัสะท้อนถึงความกตญัญูตอ่ครูอีก 

  ด้วย 
3. ประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาตุ แสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของพุทธศาสนิกชนใน 

  ท้องถ่ิน  
4. ประเพณีตานก๋วยสลาก ถือเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาของชาวพืน้เมืองใน 

  ภาคใต้ 
17. ซนัจิปฏิบติัตามกฎจราจรอยู่เป็นประจ า การกระท าของซนัจิได้ปฏิบติัตามวฒันธรม 

  ในข้อใด  
1. คติธรรม      2.  เนติธรรม  
3. สหธรรม      4.  วตัถธุรรม 

18. ความสามารถของมนุษย์ในข้อใดถือวา่เป็นปัจจัยส าคญัท่ีสดุท่ีก่อให้เกิดวิวฒันาการ 
  ทางวฒันธรรม 

1. ความสามารถในการจดจ า  
2. ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น  
3. ความสามารถในการใช้สญัลกัษณ์ 
4. ความสามารถในการติดตอ่สือ่สาร 

19. ประเพณีท่ีบรรพชนได้ถือปฏิบติักันมาตัง้แต่อดีตกาลถ้าใครฝ่าฝืน ไม่ปฏิบติัตามถือ 
  วา่เป็นความผิดและถกูสงัคมลงโทษ เป็นความหมายของข้อใด 

1. ประเพณี                           2. จารีตประเพณี  
3. ขนบประเพณี                     4. ธรรมเนียมประเพณี 

20. ข้อใดไม่ใช่วฒันธรรมประเภทเดียวกนั  
1. เสือ้ผ้า รองเท้า รถมอเตอร์ไซค์ 
2. บ้านทรงไทย ไม้แกะสลกั เสือ่จนัทรบูร 
3. ทองหยิบ ทองหยอด ข้าวเกรียบปากหม้อ 
4. ความเช่ือเร่ืองพรหมจรรย์ การรักนวลสงวนตวั เรือนหอ 

ขอใหน้กัเรยีนทุกคนโชคดใีนการสอบ 
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เฉลยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา เร่ืองวฒันธรรมไทย 
 

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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ตัวอย่างแบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

 
ช่ือ-นามสกลุ...............................................................ชัน้ ม...................เลขท่ี..........  

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความแตล่ะข้อ แล้วขีดเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรง
กบัระดบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลอืก ดงันี ้

5   หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกับพฤติกรรมของนกัเรียนมากท่ีสดุ ปฏิบติัมากกวา่10
ครัง้ตอ่เดือน 

4   หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกับพฤติกรรมของตวันักเรียนมาก ปฏิบัติ7-9ครัง้ต่อ
เดือน 

3   หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกับพฤติกรรมของตวันกัเรียนปานกลาง ปฏิบติั5-6ครัง้
ตอ่เดือน 

2   หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกับพฤติกรรมของตวันักเรียนน้อย ปฏิบติั3-4ครัง้ต่อ
เดือน 

1   หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกับพฤติกรรมของตัวนกัเรียนน้อยท่ีสดุ ปฏิบติั1-2ครัง้
ตอ่เดือน 

 

ข้อความ 
ระดบัความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
(1)  ขา้พเจา้มคีวามตัง้ใจเรยีนในหอ้งเรยีนสม ่าเสมอ      
(2)  ขา้พเจา้มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะร่วมท ากจิกรรมต่างๆใน
หอ้งเรยีน 

     

(3) เมื่อไดร้บัมอบหมายงานใดๆ ขา้พเจา้จะรบีท าใหเ้สรจ็
เรยีบรอ้ยทนัก าหนดส่งงานทกุครัง้ 

     

(4) ขา้พเจา้ปฏบิตัติามครูผูส้อนทนัททีีไ่ดร้บัมอบหมาย      
(5) ขา้พเจา้แกไ้ขปัญหาทนัทเีมื่อเกดิปัญหาระหวา่งท า
กจิกรรม 

     

(6) เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายงานใดๆขา้พเจา้จะตัง้ใจ 
ท างานนัน้อย่างเตม็ความสามารถ 

     

(7)  ขา้พเจา้จะพยายามมากขึน้ เมื่อรูว้า่ตวัเองเรยีนไดไ้มด่ี
เท่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

     

(8)  เมือ่พบเจอปัญหาขา้พเจา้พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง      
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ข้อความ 
ระดบัความจริง 

5 4 3 2 1 
(9) ขณะทีข่า้พเจา้ท าการบา้น ขา้พเจา้มุ่งมัน่รบีท าการบา้นให้
เสรจ็ 

     

(10) ขา้พเจา้ไม่เคยยอ่ทอ้ในการท างาน แมว้า่จะมากแค่ไหนก็
ตาม 

     

(11) ก่อนท างานอะไร ขา้พเจา้จะศกึษาขอ้มูลกอ่น      
(12) เมื่อขา้พเจา้ไม่เขา้ใจเนื้อหาในบทเรยีนกจ็ะทบทวนใหม่
หรอืสบืคน้จากแหล่งเรยีนรูอ้ ื่นๆ  

     

(13) ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อภาระชิน้งานทีม่คีวามทา้ทาย      
(14) ขา้พเจา้ชอบศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิจากอนิเทอรเ์น็ตอยู่
เสมอ 

     

(15) ขา้พเจา้ชอบหาขอ้สอบเกา่มาทบทวนอยูเ่สมอ      
(16) ขา้พเจา้น าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากครูสอนทีโ่รงเรยีนไป
ประยุกต ์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทีบ่า้น 

     

(17) ขา้พเจา้จะคดิหาวธิกีารใหม่ๆ ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็      
(18) เมื่อครูใหส้รุปเนื้อหาทีเ่รยีนขา้พเจา้จะคดิรูปแบบเอง
แตกต่างจากทีค่รูยกตวัอยา่ง 

     

(19) ขา้พเจา้มกีารวางแผนอย่างละเอยีดในการท างาน      
(20) ขา้พเจา้มคีวามคดิคล่องตวั สามารถประยกุตส์ิง่ต่างๆ ลง
ในชิน้งานได ้
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วชิระ สามกองาม 
วัน เดือน ปี เกิด 12 เมษายน  2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551       มธัยมศกึษาตอนปลาย       

จาก โรงเรียนสวุรรณารามฯ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร    
พ.ศ. 2556    การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สงัคมศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้    
(วิทยาการจดัการเรียนรู้สงัคมศกึษา)   
จาก  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1260   ซอย จรัญสนิทวงศ์ 57  ถนน จรัญสนิทวงศ์  แขวงบางบ าหรุ เขต
บางพลดั  กรุงเทพมหานคร 10700   
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