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สาขา วชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้
โครงการศึกษาภาคพเิศษ หัวหมาก รุ่นที ่1

การศึกษาอสิระ



การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์                                
เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร ระหว่างการสอนโดยใช้                                

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดีย                        
กบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)                                                     

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)
A comparison of science learning achievement on Changing of matter                                            

by using The 5E Inquiry-Based Instructional Model (5Es) with Multimedia
and The 5E Inquiry-Based Instructional Model (5Es)

for Prathomsuksa 5 students at Wat Khok Kham School (Norasinganusorn)



หลกัสูตรแกนกลางเพื่อการศึกษา พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการ
คิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทลั ซ่ึงในทุกวนัน้ีเป็นเร่ืองทา้ทายส าหรับครูผูส้อนเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากนักเรียนในยุคน้ีเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มองเห็นการใช้
เทคโนโลยีเป็นเร่ืองปกติในชีวิตประจ าวนั ส่ือมลัติมีเดียนับเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รูปแบบหน่ึงท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนอยา่งกวา้งขวาง และมีประสิทธิภาพ
สูง ง่ายต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไม่ยุง่ยาก ผูส้อนสามารถผลิตไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถ
น ามาศึกษาได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะบทเรียนมลัติมีเดียท่ีเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบ
ระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียนจะสามารถตอบสนองการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งดี



การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวดัโคกขาม (นรสิงห์
อนุสรณ์) อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร  ท่ีผา่นมาไดพ้บปัญหาดา้นต่างๆ ซ่ึงปัญหาท่ีพบ
ส่วนใหญ่ คือปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ ์รองลงมา
คือทักษะการทดลองของนักเรียนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงจากผลการประเมินของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน     ได้รายงานผลการทดสอบ
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในภาพรวมระดบัประเทศ  พบวา่คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนวดัโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2561 ต ่ากว่าระดบัประเทศและยงัไม่ถึงร้อยละ 50
นอกจากน้ีคะแนนสอบวดัและประเมินผลรายปี  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นกัเรียนยงัสอบได้
คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ อีกทั้งทกัษะการทดลองของนักเรียนส่วนใหญ่เม่ือผ่านการประเมิน  
พบวา่ยงัอยูใ่นระดบัปานกลางและยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาใหดี้ข้ึน



จากเหตุผลข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างส่ือมัลติมีเดีย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับรูปแบบการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและเพ่ือแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต า่และทกัษะการทดลองทีต้่องได้รับการพฒันา โดยสร้าง
ส่ือมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)



เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมเีดยี วิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การเปลี่ยนแปลงของสสาร ระหว่างการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดียกบัการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

เพ่ือให้นักเรียนเกดิทกัษะการทดลอง ในการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร
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1. ส่ือมัลติมเีดยี เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร ที่สร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

2. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) ร่วมกับส่ือมัลติมีเดียจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสสาร สูงกว่าการสอนแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

3. นักเรียนเกดิทกัษะการทดลองในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
การเปลีย่น แปลงของสาร  



ประชากรที่ใช้ในการวจิัยคร้ังนีเ้ป็นนักเรียน
ช้ันประถม ศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนวดัโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)
จ านวน 2 ห้องเรียน  นักเรียนรวมทั้งหมด 62 คน

ประชากร



นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/1
จ านวน 31 คน เป็นกลุ่มทดลองโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัส่ือมลัตมิีเดยี

กลุ่มควบคุม

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัยในคร้ังนี ้ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/2
จ านวน 31 คน เป็นกลุ่มควบคุมโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) 

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มทดลอง



รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es)                            

ร่วมกบัส่ือมัลติมเีดีย

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ วิธีการสอน

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) 



ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรตาม

ทกัษะการทดลอง                    
วชิา วทิยาศาสตร์                       

เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                 
วชิา วทิยาศาสตร์                                             

เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร



เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาวิชาวทิยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร แบ่งออกเป็น 5 
เร่ือง ดงัน้ี

เร่ืองท่ี 1 การเปล่ียนสถานะของสสาร เวลา  2 ชัว่โมง
เร่ืองท่ี 2 การระเหิดและการระเหิดกลบั เวลา  2  ชัว่โมง
เร่ืองท่ี 3 การละลายของสารในน ้า เวลา  2 ชัว่โมง
เร่ืองท่ี 4 การเปล่ียนแปลงทางเคมีของสาร เวลา  2 ชัว่โมง
เร่ืองท่ี 5 การเปล่ียนแปลงท่ีผนักลบัไดแ้ละผนักลบัไม่ไดข้องสาร

เวลา  2 ชัว่โมง 

ขอบเขตเนื้อหา



ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยใช้เวลาในการสอน 5 คร้ัง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง                                          
ทดสอบก่อนเรียน 1 ช่ัวโมงและทดสอบหลงัเรียน 1 ช่ัวโมง 
รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง 

ระยะเวลา



1. ส่ือมลัตมิีเดยี เร่ือง การเปลีย่นแปลงของสสาร หมายถึง ส่ือมลัติมีเดีย
ท่ีสร้างให้อยู่ในรูปส่ิงพิมพ์ดิจิตอลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่านขอ้มูล 
สามารถน าเสนอขอ้มูลไดท้ั้งขอ้ความเสียงและรูปภาพท่ีสามารถเคล่ือนไหว
ได ้ โดยน าเสนอเน้ือหาทั้งหมด 5 เร่ืองหลกั คือ เร่ืองท่ี 1 การเปล่ียนสถานะ
ของสสาร เร่ืองท่ี 2 การระเหิดและการระเหิดกลบั เร่ืองท่ี 3 การละลายของ
สารในน ้ า  เร่ืองท่ี 4 การเปล่ียนแปลงทางเคมีของสาร  และเร่ืองท่ี 5 การ
เปล่ียนแปลงท่ีผนักลบัไดแ้ละผนักลบัไม่ไดข้องสาร โดยส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง 
การเปล่ียนแปลงของสาร  สร้างข้ึนจากโปรแกรมส าเร็จรูป



2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปลีย่น 
แปลงของสสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 หมายถึง แบบทดสอบท่ี
ใชส้อบก่อนและหลงัการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดียและแบบทดสอบท่ีใชส้อบก่อนและหลงัการ
สอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้



3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชาวทิยา ศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร ซ่ึงวดัโดย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

4. ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวดัโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร



5. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) หมายถึง การจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้สืบหาความรู้ดว้ยตนเอง โดย
ผูส้อนมีหนา้ท่ีจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถน าองคค์วามรู้
ใหม่ เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กับประสบการณ์หรือความรู้เดิม  โดยผ่านการอภิปรายและ
ประเมินผลร่วมกัน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้ น (5Es) ซ่ึง
ประกอบด้วย 1.ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 2.ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)
3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 4.ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 5.ขั้นประเมิน 
(evaluation) มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลงของ
สสาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5



6. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5Es) ร่วมกบั
ส่ือมลัตมิีเดยี หมายถึง การสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5Es) ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 2. ขั้นส ารวจและ
คน้หา (exploration) 3.ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) 4.ขั้นขยายความรู้ 
(elaboration) 5. ขั้นประเมิน (evaluation) มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชา
วทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยมีการใชส่ื้อมลัติมีเดียประกอบการสอน ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เช่ือม
ต่อข้ึนจอทีว ีเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดพ้ร้อมๆ กนัทั้งชั้นเรียนและปฏิบติั
กิจกรรมตามท่ีผูส้อนวางไว ้



7.ทักษะการทดลอง หมายถึง ทกัษะการลงมือปฏิบติัการทดลองจริง เพื่อหา
ค าตอบหรือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงครอบคลุมการประเมินตามแบบ
วดัทกัษะการทดลอง ไดแ้ก่ การทดลองตามแผนท่ีก าหนด การใชอุ้ปกรณ์
ไดแ้ละ/หรือเคร่ืองมือ การบนัทึกผล การสรุปผลการทดลอง และการดูแล
และการจดัเกบ็อุปกรณ์และ/หรือเคร่ืองมือ 



เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวจิยั

4. แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น ร่วมกบัส่ือมัลติมเีดยี

3. แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

1. ส่ือมัลติมเีดยี วิชา 
วทิยาศาสตร์  เร่ืองการ
เปลีย่นแปลงของสสาร

5. แบบวดัทกัษะ
การทดลอง



1. ส่ือมัลติมเีดยี วชิา 
วทิยาศาสตร์  เร่ืองการ
เปลีย่นแปลงของสสาร

น่ันคือส่ือมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสสารช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

ประเมนิด้วยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน

เพ่ือประเมินคุณภาพของนวัตกรรมสื่อมัลติมีเดีย

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
นวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียในระดับมากที่สุด

ในทุกด้าน (ค่าเฉลีย่  4.50 - 5.00 )



2. แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น ร่วมกบัส่ือมัลตมิีเดยี

3. แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

ประเมนิด้วยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน

เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด

(ค่าเฉลีย่  4.50 - 5.00 )



4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลง
ของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 30 ขอ้
ขอ้ละ 1 คะแนน

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้อง
และพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 
ผ่านเกณฑ์

หาความยากง่าย (p) ค่า
อ านาจจ าแนก (r)ของ
ข้อสอบ และเลือกข้อสอบ
ที่มีค่าความยากง่าย (p) 
ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 ค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 
0.20 ขึ้น ผ่านเกณฑ์

หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.903 



5. แบบวดัทกัษะการทดลอง

ประเมนิด้วยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
แบบวัดทักษะการทดลองในระดับมากที่สุด

(ค่าเฉลีย่  4.50 - 5.00 )

เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบวัดทักษะการทดลอง

ระดบั 4 มีทกัษะการทดลองระดบัดีมาก                                                                                      
ระดบั 3 มีทกัษะการทดลองระดบัดี 
ระดบั 2 มีทกัษะการทดลองระดบัพอใช้
ระดบั 1 มีทกัษะการทดลองระดบั

ปรับปรุง

วดัจากการประ เมินทกัษะการทดลองในรูปแบบรูบริคส์ โดยมีระดบัคุณภาพ 4 ระดบั



การวจิัยคร้ังนีผู้้วจิัยได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research)โดยใช้แบบวิจัยชนิดสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบก่อน
และหลงั (Randomized Control Group Pretest Posttest Design)โดย
กลุ่มหน่ึง เรียกว่า กลุ่มทดลอง ซ่ึงสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง การเปลี่ยนแปลง
ของสสาร และอีกกลุ่มหน่ึง เรียกว่า กลุ่มควบคุม ซ่ึงสอนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของ
สสาร 



1. ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยัชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในวนัและเวลา
เดียวกนั โดยใชเ้วลาในการท าขอ้สอบ 1 ชัว่โมง 

2. ด าเนินการทดลองโดยใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย ส่วนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5/2 ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุม ผูว้จิยัด าเนินการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

ในการด าเนินการทดลองในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ผูว้จิยัจะประเมินเพื่อวดัทกัษะการ
ทดลองของผูเ้รียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไปดว้ย โดยใชแ้บบวดัทกัษะการทดลอง



3. เมื่อด ำเนินกำรสอนทั้งกลุ่มทดลองสอนและกลุ่มควบคุมสอน เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของ
สสำร ครบทุกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แล้ว  ให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท ำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน วิชำ วิทยำศำสตร์ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง
ของสสำรแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นในวันเวลำ
เดียวกันโดยใช้เวลำในกำรท ำข้อสอบ 1 ชั่วโมง

4. น ำคะแนนกำรสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน คะแนนสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียน และคะแนนแบบวัดทักษะกำรทดลอง
มำวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐำน



1. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือมลัตมิีเดยี วชิา
วทิยาศาสตร์ เร่ืองการเปลีย่นแปลงของสสาร ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

โดยใช้สถิต ิ ค่าเฉลีย่ (ഥ𝑿) ร้อยละ 
สูตร E1/E2



2.วเิคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การเปลี่ยน แปลงของสสาร ระหว่างการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกบัส่ือมัลติมีเดียกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) 

โดยใช้สถิต ิ ค่าเฉลีย่ (ഥ𝑿) ,  ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ independent-Samples t-test 
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent-Samples t-test



3. วเิคราะห์ผลการประเมินทักษะการทดลอง 

โดยใช้สถิต ิ ค่าเฉลีย่ (ഥ𝑿) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)



1. ประสิทธิภาพส่ือมัลติมเีดยี วชิา วทิยาศาสตร์  เร่ืองการเปลีย่นแปลงของสสาร

ตาราง ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การเปล่ียนแปลง
ของสสารวชิา วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 



2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
การเปล่ียนแปลงของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

จากตาราง คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.32 และ
คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.45 เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนสอบของทั้งสองกลุ่ม พบว่า คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ



2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิา 
วทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลอง 

จากตาราง  คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.32 คะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 24.71 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนสอบทั้งสองคร้ัง พบวา่คะแนนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05



2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิา 
วทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกลุ่มควบคุม

จากตาราง พบวา่คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.45 คะแนนหลงัเรียนมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.71 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนสอบทั้งสองคร้ัง พบวา่คะแนน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05



2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ 
เร่ือง การเปล่ียน แปลงของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม

จากตาราง คะแนนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 24.71 และ
คะแนนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 20.71 เม่ือเปรียบเทียบ
ระหวา่งคะแนนสอบของทั้งสองกลุ่ม พบว่า คะแนนหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง
สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05



3. ทกัษะการทดลอง

ตาราง  ผลการประเมินทกัษะการทดลอง วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร                         

ตาราง แสดงผลการประเมิน
ทักษะการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่า 
ทักษะการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมอยูใ่นระดบัดีมาก มี
ค่ า เฉ ล่ีย เ ท่ ากับ  16.28 และ  15.56
ตามล าดับ โดยค่า เฉ ล่ียของกลุ่ม
ทดลอ ง จ ะ สู ง ก ว่ า ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม
เลก็นอ้ย ซ่ึงมีค่าความต่างเท่ากบั 0.72



1. ส่ือมลัติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร ส าหรับ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.87/78.78
เป็นไปตามเกณฑ ์75/75

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อติพร ปานพุ่ม และวงกต ศรีอุไร (2557) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เ ร่ืองการทดลอง
วิทยาศาสตร์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ส าหรับนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 
2 มีวตัถุประสงค์ ผลการวิจยัพบว่าส่ือ มลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีพฒันาข้ึนมี 
ประสิทธิภาพเท่ากบั 81.00/89.75 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 และผูใ้ชมี้ความ
พึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียแบบมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก (ഥX) = 4.50 , 
S.D. = 0.75)



2. การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
ร่วมกบัส่ือมลัติมีเดีย ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การ
เปล่ียนแปลงของสสาร สูงกว่าการสอนแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5Es) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ (2555)ไดท้ าการศึกษาวิจยัเพื่อ 
ศึกษาผลการใชส่ื้อมลัติมีเดียร่วมกบัวธีิเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนทวารวดี 
จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดียร่วมกบัวิธี
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ และดว้ยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดียร่วมกบัวิธี เรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ



3. ผลการประเมินทกัษะการทดลองนกัเรียนเกิดทกัษะการทดลองในการ
เรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การเปล่ียนแปลงของสสาร อยูใ่นระดบัดีมาก

สอดคลอ้งกบัจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) คือ “Learning by doing” “หรือ
การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง” มนุษยต์อ้งเผชิญกบัปัญหา จึงตอ้งฝึกให้มนุษย์
แกปั้ญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ฝึกปฏิบติั ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึก
ทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแกปั้ญหาด้วยตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะ
แสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท าใหผู้เ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็น 



1.1 สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ความ
สามารถเก่ียวกบัการสร้างส่ือมลัติมีเดีย เพ่ือน าไปใชใ้นโรงเรียนใหม้ากข้ึน

1.2 ผูส้อนควรน าส่ือมลัติมีเดียไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน่ือง
จากส่ือมลัติมีเดียมีความหลากหลาย ช่วยกระตุน้ให้นักเรียนมีความสนใจเกิดความคิด 
อยากรู้อยากเรียน ท าใหมี้ผลต่อการพฒันาการเรียนรู้

1.3 ครูผูส้อนควรเปล่ียนบทบาทจากการเป็นครูผูส้อน เป็นครูผูใ้ห้ค  าปรึกษา
หรือค าแนะน า อธิบายเพ่ิมเติมในเน้ือหาท่ีนกัเรียนสงสัยและจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความสนใจของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน



2.1 ควรสร้างส่ือมลัติมีเดียในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ หรือในระดบัชั้นอ่ืนๆ
เพราะจากการท าวิจยัและการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือมลัติมีเดียสามารถ
น าไปจดัการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระและในทุกเร่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนได ้

2.2 ควรศึกษาการใชรู้ปแบบการสอน ท่ีหลากหลายร่วมกบัการสอนโดย
ใชส่ื้อมลัติมีเดีย เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การใชก้ระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ เพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งข้ึน






