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    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบสอนแบบน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา รายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องการเคล่ือนท่ี 
ในแนวตรง 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การคิดแก้ปัญหารายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องการเคล่ือนท่ีในแนวตรง งานวจัิย 
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560  จ านวน 38 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา รายวิชาฟิสิกส์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ   
Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา  
   ผลการวิจัยพบว่า 

                1.รูปแบบการสอนแบบน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา 
รายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง การเคล่ือนท่ีในแนวตรง มีองค์ประกอบคือ หลักการ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ ทักษะกระบวนการ ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม 
ส่ิงสนับสนุน และหลักการตอบสนอง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอนคือ 1) การเตรียมผู้เรียน         
(Introduction) 2) ขั้นเผชิญปัญหา (Problem) 3) ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา(Analysis) 4) ขั้นวางแผนงาน 
(Planning) 5) ขั้นการสืบค้นข้อมูล (Investigation) 6) ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesis) 7) ขั้นน าเสนอข้อสรุป
และประเมินค่าของค าตอบ (Conclusion) รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.46/83.60 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้

    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4  หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
น าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05 

     3. ทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ 86.84 ของนักเรียนท้ังหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
      4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนแบบน าตนเองโดยใช้
ปัญหาเปน็ฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.63, S.D. = 0.84) 



 
 

ชื่อเร่ือง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น รายวิชาฟิสิกส์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องสภาพสมดุล 
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    การวิศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมเรื่องสภาพสมดุล รายวิชาฟิสิกส์2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลต้ังแต่ 0.50 2)เปรียบเทียบ
คะแนนผลการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  ท่ีเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2 จ านวน  38  คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเรื่องสภาพสมดุลรายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน  12  ชุด  2)แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสภาพสมดุล 
รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น จ านวน 12 แผน ใช้เวลาสอบ 18 ช่ัวโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน  40  ข้อ และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีต่อการ
เรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)  5 ระดับจ านวน  15 ข้อ 
   ผลการวิจัยพบว่า   

1. ชุดกิจกรรมเรื่องสภาพสมดุลรายวิชาฟิสิกส์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2 )            

เท่ากับ82.93/81.36 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I)เท่ากับ0.7244ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 ท่ี
เรียนโดยชุดกิจกรรมร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นอยู่ในระดับมาก  (µ=4.31, σ=0.76) 


