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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ  1) เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาใหมี้คุณภาพ  2) เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองสนุกกบั

ไฟฟ้า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ใหไ้ดม้ากกวา่ 60%  

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงไฟฟ้า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 2  โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนแบบ

สืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษา 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/5 ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 42 คน  โรงเรียน

อาํนวยวิทย ์อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Random Sampling) 

 ผลการวิจยัพบวา่  1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา  เร่ือง 

แรงไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัท่ีมีความเหมาะสมมาก  2 )ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เร่ือง สนุกกบัไฟฟ้า ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดั

สมุทรปราการ มีค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ินอ้ยกวา่ 60% อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดั

สมุทรปราการ ก่อนเรียนสูงกวา่หลงัเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนแบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษา 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05   

 

คาํสําคญั: การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน,การจดัการเรียนแบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษา 
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Abstract 

 The objectives of this study are 1) to develop effective and quality learning management plan 

using Quest Model (5E) combined with game studies,  2) to achieve more than 60 percent of 

effectiveness of learning science on the topic “Fun with Electricity” for Primary Education Grade Two 

Students at Amnuayvid Primary School in Samutprakarn Province , and 3) to compare the before and 

after effectiveness of learning science on the subject electric force for Grade Two Primary Education 

Students at Amnuayvid Primary School, Samutprakarn Province, using the Quest Model (5E) 

combined with game studies.  

 The respondents are the students from the Grade 2/5 for the school year 2016 totaled to 42 

students of the Amnuayvid Primary School, Prapadaeng District, Samutprakarn Province selected 

using the Purposive Random Sampling. 

The results of the study shows that 1) there is relative suitability of using the Quest Model (5E) for 

management of learning combined with game studies on the subject related to electric force for Grade 

Two Primary Education Students, 2)the learning effectiveness is significantly less than 60 percent for 

the subject “Fun with Electricity” for Grade Two Primary Education  Students at Amnuayvid Primary 

School at Samutprakarn Province with learning effectiveness higher for before than after learning, with 

significance coefficience of 0.05, and 3) the learning effectiveness of the science subject about electric 

force  for Grade Two Primary Education Students at Amnuayvid Primary School, Samutprakarn 

Province is higher before than after learning using the learning management Quest Model (5E) 

combined with the game studies, with significance coefficience of .05 

 

Keyword: Comparison on the Learning Effectiveness, Using the Quest Model (5E) Combined with 

Game 

 

บทนํา 

 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัทาํหลกัสูตรของ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วทิยาศาสตร์สาํหรับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาความรู้ กระบวนคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา 

ความสามารถในการส่ือสาร การตดัสินใจ และการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั (สมศกัด์ิ อมัพรวิ

สิทธ์ิโสภา,2556) 



 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีาํใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ วจิารณ์ มีทกัษะท่ีสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการ

แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งหลากหลายท่ีตรวจสอบได ้

รวมทั้งทกัษะศตวรรษท่ี 21 ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ และ

ดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนัในชุมชน ประเทศ และสงัคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไดม้า

ดว้ยความพยายามของมนุษยท่ี์ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา 

โดยผา่นการสงัเกต การสาํรวจตรวจสอบ การศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ และการสืบคน้ขอ้มูล ทาํให้

เกิดองคค์วามรู้ใหม่เพิ่มพนูตลอดเวลา (วรรณทิพา รอดแรงคา้,2559) 

 โดยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัควรจดัการเรียนรู้โดยวิธีการท่ีหลากหลายเพือ่ให้

ผูเ้รียนมีสมรรถนะท่ีสาํคญั คือ นาํความรู้เดิมจากประสบการเดิมท่ีมีอยูม่าสร้างความรู้ใหม่ในบริบทท่ี

แตกต่างกนัออกไป การเรียนการสอนเปล่ียนแปลงจากการบรรยายเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูส้อน

และผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อใหเ้ขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียน

แต่ละคนและประเมินสมรรถนะท่ีผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรไดรั้บ การจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มีลกัษณะการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยอาจใชส่ื้อต่างๆประกอบและใหล้งมือทาํ

ปฏิบติัจริงเพื่อสร้างทกัษะต่างๆสาํหรับผูเ้รียนและเคร่ืองมือในการสืบเสาะและเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอด

ชีวิต (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ , 2556) 

 จากปัญหาทัว่ไปของการเรียนการศึกษา คือ ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การสอนแต่ในหนงัสือ  

แต่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นช่วงอาย ุ7-8 ปี ซ่ึง เปียเจยไ์ดเ้สนอขั้นพฒันาการท่ีนาํไปสู่

แนวความคิดในการจดัการศึกษาในระดบัต่างๆซ่ึงไดจ้ดัใหร้ะดบัอนุบาลและระดบัประถมตน้อยูด่ว้ยกนั  

เปียเจยไ์ดเ้สนอไวว้า่ เดก็ในวยัอนุบาลอยูใ่นช่วง preoperational stage เดก็สามารถเขา้ใจส่ิงต่างๆไดโ้ดย

การใชส้ญัลกัษณ์ การใชภ้าษายงัมีลกัษณะ “ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง” คาํต่างๆมีความหมายต่างๆกนั

ระหวา่งเดก็แต่ละคน และเดก็ในวยัน้ีจะยงัไม่สามารถเขา้ใจไดว้า่คนอ่ืนๆจะมีความคิดเห็นต่างๆกนั จาก

การท่ีรู้วา่ภาษา และความคิดของเดก็วยัน้ีต่างจากครู จึงเป็นการสมควรท่ีครูจะใหเ้ดก็อธิบายวา่คาํพดูท่ี

เดก็พดูนั้นหมายถึงอะไร ในระหวา่งวยัน้ี เดก็จะค่อยๆมีความสามารถท่ีจะเร่ิมมองเห็นส่ิงของไดม้ากกวา่

หน่ึงส่ิงในเวลาเดียวกนั เดก็จะค่อยๆเร่ิมมี conservation concept ซ่ึงคงความคงท่ีเดก็สามารถเขา้ใจง่าย

ท่ีสุดคือ เก่ียวกบั มวล (mass) ดงันั้น เดก็ท่ีอยูใ่นช่วงปลายปี ป.1 หรือ ป.2 จะมี concept เก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

ซ่ึงทาํใหเ้ดก็ในช่วงน้ีสามารถคิดหาเหตุผลและแกปั้ญหาเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมได ้ซ่ึงจะต่างจากวยั

อนุบาล ซ่ึงยงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองความคงตวั จึงแกปั้ญหาโดยการรับรู้ ดงันั้น เปียเจยจึ์งกล่าววา่ 

“ก่อนท่ีเดก็จะเรียนเลขจะตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบักฎของ conservation เสียก่อน การเรียนเลขมิไดห้มายถึง

เพียงการนบัไดเ้ท่านั้นแต่ตอ้งเขา้ใจ concept ของจาํนวน” 



 เม่ือเดก็อายปุระมาณ 8-10 ปี จะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความคงตวัของนํ้าหนกั และเม่ืออาย ุ10-12 

ปี จะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความคงตวัของปริมาตร ในการอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีใหค้รูผูส้อนอธิบาย

เก่ียวกบัการป้ันดินนํ้ามนัเป็นกอ้นกลมๆ มีขนาดเท่ากนัสองกอ้นวางลงบนตาชัง่ เพื่อใหเ้ดก็เห็นวา่มี

นํ้ าหนกัเท่ากนั ถา้ครูนาํดินนํ้ามนัสองกอ้นใส่ลงไปในแกว้รูปทรงกระบอก ซ่ึงมีขีดแสดงระดบันํ้าและมี

นํ้าเท่ากนั แลว้ทาํดินนํ้ามนักอ้นหน่ึงใหแ้บน เดก็ท่ีมีอายมุากกวา่เท่านั้นจึงจะสามารถทาํนายระดบันํ้าใน

แกว้ทั้งสองไดว้า่จะเพิ่มเท่ากนั 

 ดงันั้น เดก็ในวยัประถมตน้ ซ่ึงอยูใ่นขั้น concrete operational stage จะมีความเขา้ใจ เก่ียวกบั

เร่ืองความคงตวั เพราะเดก็มีความสามารถท่ีจะมองวตัถุไดม้ากกวา่ส่ิงหน่ึงในเวลาเดียวกนั ทาํใหเ้ดก็

สามารถคิดถึงขนาดและนํ้าหนกั หรือขนาดและปริมาตรไดใ้นเวลาเดียวกนั ซ่ึงทาํใหเ้ดก็สามารถเรียนรู้

เก่ียวกบัจาํนวนต่างๆได ้สามารถท่ีจะนบัส่ิงของและแบ่งแยกส่ิงของได ้และยงัสามารถแบ่งแยกส่ิงของ

ไดห้ลายวิธี ในลกัษณะท่ีมีปริมาตรแตกต่างกนันอกจากนั้นเดก็ยงัสามารถจดัส่ิงของไดใ้นลกัษณะท่ี

แตกต่างกนั (วไิลวรรณ แสนพาน,2553,หนา้43) 

 ดา้นแนวคิดของบรูเนอร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาในระดบัอนุบาลและประถมตน้ การสอนเดก็

ในระดบัน้ี ควรใหมี้บรรยากาศของความสนุกสนาน ผอ่นปรนไม่ตึงเครียด และควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้

แสดงความสามารถต่างๆเพื่อก่อใหเ้กิดความมัน่ใจ บรูเนอร์เห็นวา่ เดก็วยัประถมตน้อยูใ่นวยั Iconic 

representation เดก็วยัน้ีสามารถสร้างภาพในใจได ้บรูเนอร์ไดท้าํการทดลองของเปียเจยเ์ก่ียวกบัการริน

นํ้ามาใช ้เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เดก็สามารถสร้างภาพในใจได ้และสามารถท่ีจะกระตุน้ใหอ้ธิยายความคิด

ออกมาได ้คร้ังแรกบรูเนอร์ใหเ้ดก็ดูแกว้นํ้า 2 ใบ ท่ีใส่นํ้ าไวเ้ท่ากนั พร้อมกบัแกว้เปล่าอีก 2 ใบ ใบหน่ึงมี

ขนาดใหญ่ อีกใบหน่ึงเลก็ยาว ต่อจากนั้นเคา้รินนํ้าจากแกว้ทั้งสองใบใส่แกว้อีกสองใบโดยไม่ใหเ้ดก็เห็น

และใหเ้ดก็ลองคิดดูวา่ระดบันํ้าในแกว้ 2 ใบนั้นจะเท่ากนัหรือต่างกนั ผลปรากฏวา่เดก็ทาํนายไดถู้กตอ้ง 

แต่เม่ือบรูเนอร์ใหคิ้ดวา่ ถา้รินนํ้าจากแกว้สองใบน้ีกลบัสู่แกว้เดิมสองใบท่ีเท่ากนั ระดบัจะเป็นอยา่งไร 

เดก็ตอบไม่ถูก จากการทดลองของบรูเนอร์สรุปไดว้า่เราสามารถสร้างเดก็ใหเ้กิด concept เก่ียวกบั 

conservation ไดเ้ร็วข้ึนหน่อย แต่ไม่สามารถท่ีจะนาํไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆได ้ 

 ความคิดเห็นของบรูเนอร์ เก่ียวกบัเดก็วยัน้ีคือ ยงัตอ้งการการสนองความพึงพอใจอยา่งทนัท่วงที

ภายหลงัท่ีทาํงานเสร็จ และบรรยากาศท่ีผอ่นปรนไม่ตึงเครียดเป็นส่ิงสาํคญั 

 ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาแลว้พบวา่ มี

งานวิจยัท่ีใชเ้กมศึกษา ดงัน้ี  รุ่งตะวนั โพธ์ิไทร (2558), ศกัรินทร์ หม่ืนนรินทร์ (2555), สิริวรรณ ใจกระ

เสน (2554), เตือนใจ ครองญาติ (2556), สุทธิกานต ์บ่อจกัรพนัธ์ (2558), สมพร ตน้วิพลษต์ระกลู 

(2550), บุษรีย ์ฤกษเ์มือง (2551), ปราณี ชูชม (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการใชเ้กมศึกษาในการจดัการ

เรียนการสอน โดยแต่ละงานวิจยัไดใ้ชเ้กมศึกษาเพื่อ พฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกทกัษะบวกลบเลข

อยา่งง่าย พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพิม่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พฒันาความคิด



สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ พฒันาการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ การใชเ้กมศึกษาในทุกการวิจยัพบวา่ 

นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนดว้ยเกมศึกษามีทกัษะดา้นต่างๆและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน   

 ในการเรียนเร่ืองไฟฟ้าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงปัญหาการเรียนของ

นกัเรียนคือ เร่ืองของแรงไฟฟ้า ผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจถึงหลกัการการเกิดแรงไฟฟ้า เน่ืองจากเน้ือหาการเรียน

เป็นนามธรรม ซ่ึงในการเรียน ครูเป็นผูบ้รรยายถึงความหมายของแรงไฟฟ้า นกัเรียนเป็นผูดู้ตามหนงัสือ 

จึงไม่สามารถมองถึงภาพของแรงไฟฟ้าท่ีชดัเจน ไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้และการเรียนแบบดู

ตามหนงัสือไม่สามารถดึงดูดความสนใจใหน้กัเรียนสนใจในบทเรียนน้ี ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนค่อนขา้งไม่ดี  

 จากปัญหาท่ีพบ และงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้มา ทาํใหผู้ว้ิจยัเลือกใช ้วธีิการสอนแบบสืบเสาะ

(5E)ร่วมกบัเกมศึกษามาใชใ้นงานวจิยั เร่ือง แรงไฟฟ้า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาใหมี้คุณภาพ 

2. เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สนุกกบัไฟฟ้า ของ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ใหไ้ดม้ากกวา่ 60% 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวธีิการจดัการ

เรียนแบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษา 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ดา้นประชากร 

   ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 200 คน  

5 หอ้งเรียน โรงเรียนอาํนวยวทิย ์อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

   กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/5 ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 42 คน  

โรงเรียนอาํนวยวิทย ์อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ดา้นเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือเน้ือหาเร่ือง แรงไฟฟ้า 

  - แรงไฟฟ้าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

  - มารู้จกัพลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ 

  - พลงังานไฟฟ้าเปล่ียนเป็นพลงังานอ่ืนไดห้รือไม่ 

  - แหล่งพลงังาน 



ดา้นตวัแปร  

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วิธีการสอนแบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษา 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ีมี 2 ชนิด คือ 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 เร่ืองแรงไฟฟ้า 

 2. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง แรงไฟฟ้า เป็นแบบปรนยั

ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงไฟฟ้า ดว้ยการจดัการเรียนแบบสืบเสาะ(5E) 

ร่วมกบัเกมศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฏผลการทดลองและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึง

ผูว้ิจยัขอนาํเสนอดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา เร่ือง 

แรงไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 ตอนท่ี 2 ผลการหาค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กบัเกณฑ ์60% 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 การนาํเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆ

ในการนาํเสนอ ดงัน้ี 

 N แทน  จาํนวนนกัเรียน 

 K แทน  คะแนนเตม็ 

  แทน  ค่าเฉล่ีย 

 S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 t แทน  สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณา One – sample T-test 

                     แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร หรือ เกณฑท่ี์ตั้งข้ึน 

 t* แทน  สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณา T-test Dependent 

 * แทน  ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรายงานการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ดว้ยการจดัการเรียนแบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษาของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํบรรยายดงัน้ี 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา เร่ือง 

แรงไฟฟ้า ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 ตาราง  1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา  

เร่ือง แรงไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

รายการประเมิน  S.D. แปรผล 

ดา้นเน้ือหาสาระ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัหน่วยการเรียนรู้ท่ี

กาํหนดไว ้

2แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบสาํคญัครบถว้น(ตามท่ี

กาํหนด) 

3. ความสอดคลอ้งของสาระสาํคญั/ความคิดรวบยอดกบัมาตรฐาน

การเรียนรู้/ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ 

4. สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกบัเวลาและตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ 

 

4.58 

 

4.58 

 

4.75 

 

4.50 

 

 

0.43 

 

0.58 

 

0.43 

 

0.29 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ด้านเน้ือหาสาระ 4.56 0.43 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

5. ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ พฒันา

ผูเ้รียนใหเ้กิด KPA 

6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้พฒันาผูเ้รียนครอบคลุมดา้น KPA 

 

4.92 

 

4.75 

 

 

0.14 

 

0.29 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.84 0.22 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

7. กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นขั้นตอนตามความเหมาะสม 

8. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และระดบัชั้น

นกัเรียน 

 

4.33 

4.08 

 

 

0.29 

0.14 

 

 

เหมาะสมมาก 

 เหมาะสมมาก 

 



9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

10.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพฒันาครอบคลุมดา้นองคค์วามรู้ 

กระบวนการและเจตคติ 

11. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของ

นกัเรียน 

12. กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

13.  กิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 

4.67 

3.92 

 

4.17 

 

4.00 

 

4.67 

0.58 

0.14 

 

0.54 

 

0.29 

 

0.58 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 4.25 0.36 เหมาะสมมาก 

ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

14. แผนการจดัการเรียนรู้กาํหนดวสัดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลายเหมาะสม 

15. แผนการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

16.  นกัเรียนใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

17.  แผนการจดัการเรียนรู้กาํหนดช้ินงาน/ภาระงานอยา่งเหมาะสม 

เนน้การนาํความรู้ไปใชใ้นการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค ์

18. แผนการจดัการเรียนรู้มีการบูรณาการความรู้เก่ียวกบัอาเซียน

และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.25 

 

4.33 

 

4.42 

4.17 

 

3.17 

 

0.29 

 

0.58 

 

0.43 

0.29 

 

1.94 

 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ 4.15 0.71 เหมาะสมมาก 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

19.  การวดัและประเมินผลระบุเคร่ืองมือวดัและประเมินไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

20.การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้ 

 

4.42 

 

4.42 

 

0.29 

 

0.58 

 

เหมาะสมมาก 

 

เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลีย่ด้านการวดัและประเมินผล 4.42 0.43 เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน 4.44 0.43 เหมาะสมมาก 

  

 จากตาราง 1 พบวา่  แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา  เร่ือง แรงไฟฟ้า 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัท่ีมีความเหมาะสมมาก (  = 4.44 , S.D. = 0.43)  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  



 - ดา้นเน้ือหาสาระ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด   (  = 4.56 , S.D. =  0.43)  

 - ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ อยูใ่นระดบัเหมาสมมากท่ีสุด  (  = 4.84 , S.D. =  0.22)  

 - ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  = 4.25 , S.D. = 0.36)  

 - ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   (  = 4.15 , S.D. = 0.43)  

 - ดา้นการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  (  = 4.56 , S.D. = 0.43)  

 

 ตอนที ่2 ผลการหาค่าเฉลีย่ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 กบัเกณฑ์ 60% 

 ตาราง 2 ผลการหาค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กบัเกณฑ ์60% 

 

N Df K  S.D  t 

42 41 40 23.43 8.46 24 7.60* 

 

*P  < .05 ,    t (41 , .05)  =   1.69 

 ดงันั้น จากตาราง 2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงไฟฟ้าของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ินอ้ยกวา่ 60%  

  

 ตอนที ่3 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

 

  

กลุ่มตัวอย่าง N K  SD T p 

ก่อนเรียน 42 40 13.81 5.49 7.60* 0.0000* 

หลงัเรียน 42 40 21.83 8.46 

 

* p < .05 



ดงันั้น จากตาราง 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนท่ีไดรั้บผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอน

แบบเกมศึกษา ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ 13.81 และ 5.49 ตามลาํดบั และหลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการ

เรียนแบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษาพบวา่ หลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 21.83 และ 8.46 ตามลาํดบั  

เม่ือเปรียบเทียบจาก ค่า  t  พบวา่ มีค่าเท่ากบั 7.60  ซ่ึงคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 โดยคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อน

เรียน 

 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงไฟฟ้า ดว้ยการจดัการเรียนแบบ

สืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฏผลดงัน้ี 

 วตัถุประสงค์ข้อที ่1. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาใหมี้

คุณภาพ พบวา่ พบวา่  แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา  เร่ือง แรงไฟฟ้า  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัท่ีมีความเหมาะสมมาก (  = 4.44 , S.D. = 0.43)  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  

 - ดา้นเน้ือหาสาระ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด   (  = 4.56 , S.D. =  0.43)  

 - ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ อยูใ่นระดบัเหมาสมมากท่ีสุด  (  = 4.84 , S.D. =  0.22)  

 - ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (  = 4.25 , S.D. = 0.36)  

 - ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   (  = 4.15 , S.D. = 0.43)  

 - ดา้นการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  (  = 4.56 , S.D. = 0.43)  

 

วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สนุกกบัไฟฟ้า 

ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ใหไ้ดม้ากกวา่ 60% 

พบวา่ มีค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ินอ้ยกวา่ 60% อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 

 

วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า 

ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ก่อนเรียนและหลงัเรียน

โดยวิธีการจดัการเรียนแบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษา พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บผลการจดัการเรียนรู้

ดว้ยวิธีการสอนแบบเกมศึกษา ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวทิยาศาสตร์ 13.81 และ 5.49 ตามลาํดบั และหลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยการ



จดัการเรียนแบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาพบวา่ หลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบน

มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 21.83 และ 8.46 ตามลาํดบั  

เม่ือเปรียบเทียบจาก ค่า  t  พบวา่ มีค่าเท่ากบั 7.60  ซ่ึงคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 โดยคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อน

เรียน 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง แรงไฟฟ้า ดว้ยการจดัการเรียนแบบสืบเสาะ(5E) ร่วมกบัเกมศึกษา ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. แผนการสอนแบบสืบเสาะ(5E) มีคุณภาพอยา่งนอ้ยในระดบัดี 

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งมีความเช่ียวชาญ มีการหาขอ้มูลของเร่ืองท่ีจะสอน 

ทั้งทางดา้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัสูตรของสถานศึกษา ตวัช้ีวดั มาตรฐาน เน้ือหาสาระ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่น่าสนใจ และการวดัการประเมินผลท่ี

เป็นไปตามเกณฑ ์เพื่อใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด  

ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ควรมีดงัน้ี 

1.1. มีความละเอียด ชดัเจน มีหวัขอ้และส่วนประกอบต่าง ๆ ครอบคลุมตามศาสตร์ของการสอน

 โดยสามารถตอบคาํถามต่อไปน้ี 

 1.1.1 สอนอะไร (หน่วย หวัเร่ือง ความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญั) 

 1.1.2 เพื่อจุดประสงคอ์ะไร (จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงควรเขียนเป็นจุดประสงค ์

 เชิงพฤติกรรม) 

 1.1.3 ดว้ยสาระอะไร (เน้ือหา / โครงร่างเน้ือหา) 

 1.1.4 ใชว้ิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั) 

 1.1.5 ใชเ้คร่ืองมืออะไร (วสัดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้) 

 1.1.6 ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ประสบความสาํเร็จ (การวดัผลและประเมินผล) 

1.2. แผนการจดัการเรียนรู้สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

1.3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงสมัพนัธ์ 

 กนั เช่น 

 1.3.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ครอบคลุมสาระ / เน้ือหา และเป็นจุดท่ีพฒันาผูเ้รียนในดา้น

  ความรู้ ทกัษะ กระบวนการและเจตคติ 

 1.3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ควรสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา / สาระ 



 1.3.3 วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ ควรสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบักิจกรรมการ 

  เรียนรู้ 

 1.3.4 การวดัผลและประเมินผล ควรสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ซ่ึงลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี จะตอ้งสามารถตอบคาํถามได ้ดงัน้ี  

          1.1. จะใหน้กัเรียนมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคอ์ะไรบา้ง 

          1.2. จะเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอะไรบา้ง จึงจะทาํใหน้กัเรียนบรรลุผลตาม 

 จุดประสงค ์

          1.3. ครูจะตอ้งมีบทบาทอยา่งไรในการจดักิจกรรม ตั้งแต่ครูเป็นศูนยก์ลางจนถึงนกัเรียน

 เป็นผูจ้ดัทาํเอง 

          1.4. จะใชส่ื้อ/อุปกรณ์อะไรจึงช่วยใหน้กัเรียนบรรลุจุดประสงค ์

          1.5. จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่นกัเรียนเกิดคุณสมบติัตามท่ีคาดหวงัไว(้รุจิร์ ภู่สาระ,2545,หนา้ 159) 

เคร่ืองมือ ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษา 

โดยเกมศึกษา หมายถึง กิจกรรมการเล่นท่ีช่วยพฒันาการดา้นต่างๆ ของเดก็ แต่เนน้ทางสติปัญญา มีกฎ

กติกาง่ายๆ กระบวนการในการเล่นจากส่ือตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และ

ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียน เดก็สามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได ้ 

 เกมการศึกษามีประโยชน์ไดค้รบทุกดา้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม เดก็ไดเ้รียนรู้

ผา่นการเล่นท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเดก็ โดยจะช่วยส่งเสริมใหมี้ทกัษะต่างๆ ดงัน้ี 

ส่งเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบจากของจริง วสัดุส่ิงของต่างๆ และรูปภาพ ส่งเสริมการใชค้วามคิด

อยา่งมีเหตุผล การตดัสินใจแกปั้ญหา ส่งเสริมการใชก้ลา้มเน้ือเลก็และการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือ

กบัตา ส่งเสริมการเล่นร่วมกนั เป็นการสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้น เพราะในบรรยากาศการเล่นนั้น

เป็นการฝึกฝนการยอมรับผูอ่ื้น และการท่ีผูอ่ื้นยอมรับตนได ้เป็นการเรียนรู้การเขา้สงัคม เดก็จะแสดง

พฤติกรรมจากการสนทนาถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ส่งเสริมใหเ้ดก็มีความกลา้ในการแสดงออก กลา้พดู กลา้

คิด โดยครูควรมีคาํถามใหคิ้ดเก่ียวกบัภาพในเกมหรือเร่ืองราวจากเกม ส่งเสริมใหเ้ป็นคนยอมรับการแพ ้

ชนะ การทาํตามกติกา ส่งเสริมใหเ้ดก็เกิดความเพลิดเพลิน และผอ่นคลายจากกิจกรรมอ่ืน เดก็จะร่าเริง

แจ่มใสและมองโลกในแง่ดี ส่งเสริมนิสยัดีใหแ้ก่เดก็ เช่น การมีวนิยัในตนเองและหมู่คณะ ความอดทน

อดกลั้น ความช่ือสตัย ์การเป็นผูน้าํผูต้าม เป็นตน้ ส่งเสริมใหเ้ดก็คน้ควา้ดว้ยตนเองจากส่ือการเล่นและ

เรียนรู้ท่ีจะเล่นจากวิธีการเล่น ส่งเสริมทกัษะท่ีใชป้ระสาทสมัผสัทั้งหา้ คือ ทกัษะการฟัง การดู การดม 

การชิม และการจบัสมัผสั เกมการศึกษาเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดก้ระทาํ ไดส้าํรวจ คน้ควา้ จึงเป็น

ประสบการณ์ตรงท่ีเดก็เตม็ใจรับดว้ยความสนุก ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีช่วยใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้ไดดี้

ท่ีสุด(ผศ. บุบผา เรืองรอง:ออนไลน)์ 



 จะเห็นไดว้า่ การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลายๆส่วนท่ีสาํคญั

มารวมกนั เพือ่ใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพดี การสร้างแผนการเรียนรู้เพื่อใชก้บัผูเ้รียนในช่วง

ชั้นประถมศึกษาตอนตน้ ควรมีส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น เกมศึกษาต่างๆท่ีใหท้ั้งความสนุกสนาน ใหค้วามรู้ 

รวมถึงเสริมสร้างทกัษะในดา้นต่างๆใหก้บัผูเ้รียน 

 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 2  โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  มีค่านอ้ยกวา่ 60% 

การสอนเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตอ้งประกอบดว้ยหลายอยา่งท่ีเป็นแรงจูงใจให้

นกัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน การสร้างบทเรียนใหมี้ความสนุกสนาน การใชส่ื้อการสอน

ท่ีน่าสนใจ ผูเ้รียนไดท้ดลองดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง การสอนท่ีใหอ่้านหนงัสือและท่องจาํนั้นอาจไม่ได้

ผลดีเท่าท่ีควร เพราะนกัเรียนจะท่องจาํเพียงอยา่งเดียวแต่ไม่ไดเ้กิดความเขา้ใจในบทเรียน นานเขา้ อาจ

ลืมได ้แต่การเรียนโดยใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง ใหผู้เ้รียนไดท้ดลองหาคาํตอบเอง การเรียนโดยวิธี

น้ีจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจไดม้ากและนานข้ึนโดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี วดัความเขา้ใจของนกัเรียน

จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของความสาํเร็จท่ีไดจ้าก

กระบวนการเรียนการสอน (พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข 2548, หนา้ 125) ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสาํเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั และยงัได้

จาํแนกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั 

(ปราณี กองจินดา ,2549,หนา้ 42) 

แต่เน่ืองดว้ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของ นกัเรียน มีค่า

นอ้ยกวา่ 60% เป็นผลเน่ืองมาจากนกัเรียนบางส่วนอ่านหนงัสือไม่คล่องจึงทาํการสุ่มเดาทาํแบบทดสอบ 

จึงทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิออกมาไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร 

โดยมีผูว้ิจยัท่ีทาํการ ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการใชเ้กมศึกษาประกอบการสอนแลว้

ไดผ้ลตรงตามสมมติฐานมีดงัน้ี 

 รุ่งตะวนั โพธ์ิไทร (2558, บทท่ี 5) ทาํการศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาโดยใช้

กิจกรรมเกม เพื่อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอสัสมัชญั

ระยอง โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง ปีการศึกษา 

2548 จาํนวนนกัเรียน 30 คน ใชว้ิธีการสอนแบบกิจกรรมเกม ผลการวิจยัพบวา่ในการจดักิจกรรม

ดงักล่าวทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจการเรียน รู้สึกสนุกสนาน มีความรับผดิชอบ รู้จกัทาํงานเป็นกลุ่ม มี

การเคล่ือนไหวทาํใหไ้ม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน ส่งเสริมทกัษะในดา้นต่างๆ เกิดความเขา้ใจบทเรียน เกิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ในทางบวก และทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ตามลาํดบั จากการเล่น



เกมคร้ังท่ี1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.00 และเม่ือถึงการเล่นเกมคร้ังท่ี4ซ่ึงเป็นคร้ัง

สุดทา้ย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.00 ซ่ึงเป็นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  

 สิริวรรณ ใจกระเสน (2554, บทท่ี 5) ทาํการศึกษาเร่ือง พฒันาทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองบวั โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองบวั จงัหวดัลาํพนู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 15 

คน ใชว้ิธีการสอนคือเกมวทิยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมวิทยาศาสตร์มี

คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01  2) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมวิทยาศาสตร์ มีอตัราพฒันาการดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ระหวา่งเรียนทุกทกัษะเพิ่มข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 คะแนนต่อคร้ังจากคะแนนเตม็ 36 คะแนน 3) นกัเรียน

มีความพึงพอใจต่อการสอนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใชเ้กมวิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 

 เตือนใจ ครองญาติ (2556, บทท่ี 5) ทาํการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแกโ้จทย์

ปัญหาการบวกเลขและการลบเลขของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ โดย

กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ สงักดัเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 37 คน ใชเ้คร่ืองมือ คือ เกมตะลุยแดนคณิตศาสตร์ 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) เกมตะลุยแดนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   

มีประสิทธิภาพ  87.91/86.94  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด (80/80)   2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การ

แกโ้จทยปั์ญหาการบวกและการลบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและ

หลงัเรียนโดยใชเ้กมตะลุยแดนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมตะลุยแดน

คณิตศาสตร์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมตะลุยแดนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ซ่ึงในการศึกษาของผูว้ิจยัในคร้ังน้ีไดผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรง

ไฟฟ้า ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ  มีค่านอ้ยกวา่ 

60% ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงไฟฟ้า ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนอาํนวยวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นการสนบัสนุนวา่ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงไฟฟ้าโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีสูงข้ึน 



ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1. สาํหรับผูส้อนท่ีจะนาํรูปแบบการสอนโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษาไปใชน้ั้น 

ควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ เน้ือหาวิชา และกฎ กติกา การเล่นเกม การเตรียมอุปกรณ์สาํหรับการเล่น

เกมศึกษาใหค้รบถว้นเรียบร้อย เพื่อการใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งสนุกสนานและไม่เกิดปัญหา 

 2. การใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา ผูส้อนควรอธิบาย กฎ กติกา การเล่น

เกมใหผู้เ้รียนเขา้ใจตามกฎ กติกา ท่ีไดว้างไว ้เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้จากการสอนโดยวิธีการสอน

แบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. การจดัการเรียนรู้ในคร้ังน้ี เป็นการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงผูส้อนควรจดั

กลุ่มใหค้ละกนัไปในแต่ละกิจกรรม เพื่อใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกนั การแบ่งหนา้ท่ีในการ

ทาํงานเพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จ การแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนใน

กลุ่ม และเพื่อนระหวา่งกลุ่ม 

 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. วิธีการสอนแบบสืบเสาะ(5E)ร่วมกบัเกมศึกษาน้ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ

ได ้ตามความถนดัของผูส้อน 

 2. เกมศึกษาต่างๆนั้น สามารถนาํไปพฒันารูปแบบเกมไดอี้ก เพื่อใหมี้ความสนุกสนาน ง่ายต่อ

การเรียนรู้และไดค้วามรู้เพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกบัเกมศึกษา สามารถนาํไปดดัแปลงเพื่อวิจยัไดห้ลาย

แนวทาง โดยเปล่ียนรูปแบบวิธีการสอน หรือตวัแปรใหเ้หมาะสมกบัการวิจยักลุ่มประชากรท่ีตอ้งการ

ศึกษา 
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