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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
คําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบ          
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียน   
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จํานวน 1 ห้องเรียนจํานวน
นักเรียน  35 คน  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องคํา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คําภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบ t-
test dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/78.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 2) คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
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จากการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (t= -19.04, Sig= 0.000) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้, คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย, สืบเสาะหาความรู้ 
 
Abstract 
 In this Experimental Research, The objectives of this research were 1) to 
develop learning management plans on foreign words in Thai language for 
MatthayomSueksa 3 students by inquiry method with multimedia with the criterion 
efficiency of 75/ 75; 2) to compare the students’ achievement before and after 
learning with these learning management plans; 3) to study student satisfaction after 
using learning management plans. The sample was 35 MatthayomSueksa 3 students 
in one classroom in the first semester of the academic year 2020 at the 
PiyachatPattana School under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Patronage. The research instruments were 1) the learning management plans on 
foreign words in Thai language for MatthayomSueksa 3 students by inquiry method 
with multimedia; 2) an achievement test on foreign words in Thai language for 
MatthayomSueksa 3 students and 3) The questionnaire about student satisfaction 
after using learning management plans. Statistical analysis methods used to analyze 
the data were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation and 
t-test dependent was used to compare the students’ achievement. 

The research results revealed that: 1 )  The learning management plans on 
foreign words in Thai language for MatthayomSueksa 3 students by inquiry method 
with multimedia was developed exhibited an efficiency of 82.57/78.86, higher than 
the criterion; 2)  The students’ achievement after learning with these learning 
management plans was higher than before learning (t= -19.04, Sig= 0.000) with 
statistically significant at the 0.05; and 3) The students satisfaction after using learning 
management plans as whole was at the highest level. 
 
Keywords: learning management plans, foreign words in Thai language,  Inquiry 
method 
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บทนํา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทย  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสร้างความเป็นเอกภาพ 
และแสดงความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันและยังเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ความคิด การวิเคราะห์ การนําเสนอ สร้างสรรค์งาน
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลกปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้
ติดต่อสื่อสาร สื่อความคิดระหว่างกันและกัน  ย่อมมีการถ่ายทอดหรือหยิบยืมภาษาซึ่งกันและกันใช้
อันสืบเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านการค้า ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยี (ทรูปลูกปัญญา, 2561: ออนไลน์) ซึ่งในภาษาไทยก็ได้มีการนําคํา
ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้เป็นจํานวนมาก  โดยถือว่าคําภาษาต่างประเทศเหล่าน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ
ภาษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ได้กําหนดให้มีการสอนเร่ืองคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าเน้ือหาเรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ ใช้ในภาษาไทยเป็นเรื่องที่สําคัญและมี          
ความจําเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแต่ในปัจจุบัน สภาพ  
การเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวยังคงประสบปัญหา คือ ผลจากการสอนในแนวทางเดิมทําให้
นักเรียนยังคงสับสนในเน้ือหาและการเรียนการสอนยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควรซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาพรวมได้ 
จึงมีความจําเป็นต้องได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการสอนที่เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ศึกษา 
โดยใช้วิธีการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสํารวจและค้นหาข้ันอธิบายและลงข้อสรุป
ขั้นขยายความรู้ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561: 
ออนไลน์) ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการสอนที่สามารถนํามาเป็น
แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ เน่ืองจากวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองได้พัฒนากระบวนการคิดสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่ที่ได้รับกับประสบการณ์และข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้ โดยครู
จะเป็นผู้จัดกิจกรรม และสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สื่อ
มัลติมีเดียร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เน่ืองจากการใช้สื่อมัลติมีเดียจะช่วยกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังที่ พรรณี ชูชัย (2522 อ้างใน   
ทรงฤทธ์ิ ฉิมโหมด, 2553) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดีว่า “ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความต่ืนตัวในบทเรียนอยู่เสมอ และบทเรียนควรดึงดูดความสนใจ โดยอาศัยสิ่งเร้าที่มีความแปลกใหม่ 
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ใช้อุปกรณ์การสอน การจัดกิจกรรมและบรรยากาศที่เป็นอิสระ ไม่เคร่งเครียด มุ่งจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้สนองรูปแบบการคิดและความสนใจที่แตกต่างกันของนักเรียน”  
 จากข้อมูลสภาพการเรียนการสอนเรื่องคําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยการศึกษา
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และประโยชน์ของสื่อมัลติมีเดียตามที่กล่าวมา ทําให้ผู้วิจัยเห็น
ความจําเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ
มัลติมีเดีย อันได้แก่ สื่อจาก youtube แบบทดสอบ และเกมส์ออนไลน์ ขึ้น เพ่ือให้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่นํามาใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเรียนเรื่องคําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย
อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมี เดียให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องคํา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 
 2. ผลสั มฤท ธ์ิท างการเรี ยนของนั ก เรี ยน โดยใช้แผนการจั ดการเรียน รู้ เรื่ อ งคํ า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ
มัลติมีเดียอยู่ในระดับ ไม่ตํ่ากว่าระดับ มาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน
นักเรียนรวม70 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯจํานวน 1 ห้องเรียน 
จํานวนนักเรียนรวม 35 คน 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยครั้งน้ีทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จาํนวน 12 ช่ัวโมง 
 
กรอบแนวความคิด 
   ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจับ 

1. ผลสั ม ฤท ธ์ิท างก าร เรี ยน  เรื่ อ ง  คํ า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  เ รื่ อ ง  คํ า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 
 

การจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศ
ที่ ใ ช้ ในภาษาไทย  สํ าห รับ นั ก เรียน ช้ัน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 โด ย วิ ธี ส อ น แ บ บ   
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียตาม
กระบวนการ 5 ขั้น (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)., 
2546) ได้แก่ 
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
2. ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
5. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาใน   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ จํานวน 2 ห้องเรียน 
จํานวนนักเรียนรวม 70 คน ซึ่งทั้ง 2 ห้องเรียน มีจํานวนนักเรียนเท่ากันเรียนรายวิชาและเน้ือหา
เดียวกัน และมีระดับผลการเรียนที่ใกล้เคียงกัน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯจํานวน 1 ห้องเรียน 
จํานวนนักเรียนรวม 35 คนที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและขั้นตอนในตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 

 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คําภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คําภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทย 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คําภาษาจีนในภาษาไทย 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คําภาษาอังกฤษในภาษาไทย 

 1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่านซึ่งค่า IOC ของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งเป็นลักษณะแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ข้อ  
2.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบตามข้ันตอน ดังน้ี 

2.2.1 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง
ของข้อคําถามแต่ละข้อในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งค่า IOC 
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ของข้อคําถามในแบบทดสอบทุกข้อมีค่า IOC ไม่ตํ่ากว่า 0.67 โดยค่า IOC ของข้อคําถามในภาพรวมมี
ค่าระหว่าง 0.67-1.00 

2.2.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มนักเรียน
จํานวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แล้วนํามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson- 20) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
ได้เท่ากับ 0.64 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
3.1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ได้แก่ 
 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยนําแบบประเมินความพึงพอใจ
ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินความ   พึงพอใจแต่ละ
ข้อกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งค่า IOC ของรายการประเมินทุกข้อมีค่า IOC ไม่ตํ่ากว่า 0.67 โดย
ค่า IOC ของรายการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าระหว่าง  0.67-1.00 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ
มัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 4 แผน ใช้เวลาในการสอนจํานวน 12 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียน 
 2. คาบเรียนที่ 1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 คําภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย 
 3. คาบเรียนที่ 4-6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่2 คําภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทย 
 4. คาบเรียนที่ 7-9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่3 คําภาษาจีนในภาษาไทย 
 5. คาบเรียนที่ 10-12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 คําภาษาอังกฤษในภาษาไทย 
 6. ทดสอบหลังเรียน  

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช ้
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1.หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียโดยใช้
สูตร E1/E2 

     
เมื่อ  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนระหว่างเรียน 
  ∑F แทน ผลรวมของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน 
  N  แทน จํานวนนักเรียน 
  A  แทน คะแนนเต็มจากแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมระหว่างเรียน 
  B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีได้จากการตรวจสอบการเรียนรู้ 
                       ระหว่างเรียน 
  E2  แทน ประสทิธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 
2. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย ด้วยการนําผลคะแนนที่ได้
จากทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาทดสอบโดยใช้สถิติ t-test Dependent 

3. ศึ กษาความ พึ งพอใจของนัก เรียนหลั งการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ อ งคํ า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยแบ่งระดับคะแนน
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับโดยใช้สูตรคํานวณหาความกว้างของช้ัน ดังน้ี 

     คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.80 
      จํานวนช้ัน            5 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00   หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20    หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40    หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60    หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80    หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 

คะแนน จํานวน(คน) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ประสิทธิภาพ 

ระหว่างเรียน 35 100 82.57 82.57  

หลังเรียน 35 10 7.89 78.86 

  
 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/78.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน  
              ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนน
ทดสอบ 

จํานวน
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

 S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 35 10 4.69 1.05 34 -19.04* .000 
หลังเรียน 35 10 7.89 0.90  
หมายเหตุ:* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนได้รับการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย   
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต( ) เท่ากับ 4.69 คะแนนค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.05 และหลังจากได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าว นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) เท่ากับ 7.89 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.90 ซึ่งเมื่อนําผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาทดสอบหาค่าเฉลี่ยของความ
แตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
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เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน (t= -19.04, Sig= 0.000) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคํา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แผนการจัด          
              การเรียนรู้ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
     ปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ สื่อมัลติมีเดีย 

รายการ  S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ

ด้านการจัดการเรียนรู ้
1. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นลําดับต่อเน่ือง ไม่สับสน 4.20

 
0.53 มาก 

2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได้ไม่ยากจนเกินไป 4.34 0.48 มากที่สุด
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นในทุกขัน้ตอนของ
การจัดการเรียนรู้ 

4.57 0.56 มากที่สุด

4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 4.63 0.49 มากที่สุด
5. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 3.89 0.63 มาก
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานกลุ่มอย่างมีสว่นร่วม 4.51 0.51 มากที่สุด
7. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

4.60 0.50 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยด้านการจัดการเรียนรู ้ 4.39 0.53 มากที่สุด
ด้านเนื้อหา  
8. นักเรียนมีความเข้าใจ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 4.60 0.50 มากที่สุด
9. นักเรียนสามารถหาคําตอบในการเรียนได้ด้วยตัวเอง 4.17 0.57 มาก
10. นักเรียนเข้าใจเน้ือหาการเรียนจากการใช้สื่อมัลติมีเดีย 4.63 0.49 มากที่สุด
11. นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่อง คําภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทยได้ 

4.26 0.56 
 

มากที่สุด

12. นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยได้ 

4.03 0.57 มาก

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.34 0.54 มากที่สุด
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  
รายการ  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านผู้สอน  
13. ผู้สอนมีความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.40 0.50 มากที่สุด 
14. ผู้สอนมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 4.46 0.51 มากที่สุด 
15. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3.97 0.51 มาก 
ทุกขั้นตอน  
16. ผู้สอนคอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือแก่นักเรียนทุกคนอย่าง

ทั่วถึง 

4.17 0.63 มาก 
 

ค่าเฉลี่ยด้านผู้สอน 4.25 0.54 มากที่สุด 
ด้านสื่อการเรียนการสอน  
17. สื่อที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน 4.43 0.50 มากที่สุด 
18. สื่อที่ใช้มีความชัดเจน ช่วยให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่ายขึ้น 4.11 0.53 มาก 
19. สื่อที่ใช้น่าสนใจสนุกสนาน 4.31 0.53 มากที่สุด 
20. สื่อที่ใช้มีความใหม่ทันยุคสมัย 4.57 0.50 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยด้านสื่อการเรียนการสอน 4.36 0.52 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 0.53 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียโดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ( = 4.34, S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อแผนในด้าน
การจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.39, S.D.= 0.53)  รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านสื่อการ
เรียนการสอน ( = 4.36, S.D.= 0.52)  ความพึงพอใจด้านเน้ือหา ( = 4.34, S.D.= 0.54)  และ
ความพึงพอใจด้านผู้สอน ( = 4.25, S.D.= 0.54)  ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในด้านความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียนรู้ ( = 4.39,      
S.D.= 0.53)  พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการสืบเสาะหาความรู้ด้วย
ตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.63, S.D.= 0.49)  รองลงมาคือ การส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้อย่างเหมาะสม ( = 4.60, S.D.= 0.50) การส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด
และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ ( = 4.57, S.D.= 0.56) การส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม ( = 4.51, S.D.= 0.51) สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนได้ไม่ยากจนเกินไป ( = 4.34, S.D.= 0.48) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นลําดับ
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ต่อเน่ือง ไม่สับสน ( = 4.20, S.D.= 0.53) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
( = 3.89, S.D.= 0.63) ตามลําดับ 

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน ( = 4.36, S.D.= 0.52)  พบว่า ความ      
พึงพอใจที่มี ต่อด้านสื่อที่ ใช้มีความใหม่ทันยุคสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.57, S.D.= 0.50) 
รองลงมาคือ สื่อที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน ( = 4.43, S.D.= 0.50) สื่อที่ใช้น่าสนใจสนุกสนาน         
( = 4.31, S.D.= 0.53) และ สื่อที่ใช้มีความชัดเจน ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ( = 4.11, S.D.= 
0.53) ตามลําดับ 

ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหา ( = 4.34, S.D.= 0.54)  พบว่า ความพึงพอใจที่นักเรียน
เข้าใจเน้ือหาการเรียนจากการใช้สื่อมัลติมีเดียมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ( = 4.63, S.D.= 0.49) รองลงมาคือ 
นักเรียนมีความเข้าใจ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ( = 4.60, S.D.= 0.50) นักเรียน
สามารถนําความรู้ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยได้ ( = 4.26, S.D.= 0.56) นักเรียน
สามารถหาคําตอบในการเรียนได้ด้วยตัวเอง ( = 4.17, S.D.= 0.57) และ นักเรียนสามารถถ่ายทอด
ความรู้ เรื่อง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ ( = 4.03, S.D.= 0.57) ตามลําดับ 

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อผู้สอน ( = 4.25, S.D.= 0.54)  พบว่าความพึงพอใจท่ีผู้สอนมีการ
เตรียมการสอนเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด ( = 4.46, S.D.= 0.51) รองลงมาคือ ผู้สอนมี
ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา ( = 4.40, S.D.= 0.50) ผู้สอนคอยให้คําแนะนํา ช่วยเหลือแก่
นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ( = 4.17, S.D.= 0.63) และ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนทุกขั้นตอน ( = 3.97, S.D.= 0.51) ตามลําดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมี เดียมีประสิท ธิภาพ 
82.57/78.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิด หาคําตอบด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ภายในตัวของนักเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้ดีย่ิงขึ้นซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ   
ดาวรุ่ง อยู่ย่ังยืน และสถาพร ขันโต (2556) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ     
สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจํานวนร้อยละ 76.92 ของ
นักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 74.87 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด และนักเรียนจํานวนร้อยละ 73.08 ของนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง
ภาษา ร้อยละ 73.96 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ
มัลติมีเดียหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก     
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนท่ีเริ่มจากการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย มองเห็น
ปัญหา และพยายามหาทางแก้ปัญหาซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้ และ
เป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่
ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับการใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นการสร้างความน่าสนใจของ
บทเรียนและเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งแนวทางการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคํา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดียตามที่กล่าวมาย่อมส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของปาณิสรา จิตรประทักษ์ (2553) ที่ศึกษาผล
การเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยการเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Olarinoye (1979) ที่ได้ทําการ
วิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลการสอน 3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะที่มีการช้ีแนวทาง การสอนแบบ
ปกติและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยการที่ผู้เรียนดําเนินการเอง ในวิชาฟิสิกส์ โดยให้กลุ่ม
ควบคุมได้รับการสอนตามปกติ กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการสอนแบบสืบเสาะที่มีการช้ีแนวทาง และ
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยการที่ผู้ เรียนดําเนินการเอง พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสามกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลจากงานวิจัย
ตามที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาและส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคําภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ
มัลติมีเดียโดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องเสาะหาความรู้ ได้สร้างองค์ความรู้ 
โดยเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทําให้นักเรียนกระตือรือร้นในการ
ทํากิจกรรมและได้ผลตอบแทนคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่น่าพอใจทําให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด ดังที่ เรืองยศ ศิริเสาร์ (2553) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ว่า หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน 
และกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้ ทําให้ผู้เรียนมุ่งหวังจะทํางาน
ให้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา ชาติโสม และนิตยา 
เปลื้องนุช (2555) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณวิชาภาษาไทยและความ    
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พึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ในส่วนของ
การศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยในด้านกระบวนการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่ได้ทํางานและ
เรียนเป็นกลุ่มมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากเพ่ือน แสดงให้เห็นว่าวิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

เน่ืองจากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบ         
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ผู้สอนจึงควรเพ่ิมการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ขัดต่อ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาทิ การ
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการเรียนรู้ การเลือกกิจกรรม สื่อการสอน วิธีการ
ประเมินผล เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสอนในแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและผู้เรียน รวมถึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และเก็บข้อมูล
จากนักเรียนหลายกลุ่ม หลายระดับช้ัน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงๆ ขึ้นไป 
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