
ชื่อเร่ืองวิจัย :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง  โดยการ

เขียนรายงานการคนควา     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2   โรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

ผูวิจัย : นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์ 

  โปรแกรมวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ปการศึกษา :  2548 
 

 
ความสําคัญและความเปนมา  

โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ   
การพึ่งพาวิทยาศาสตร เพื่อเปนการพัฒนานับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง      ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงเปนพื้นฐานสําคัญ
ที่จะรองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี  ซึ่งมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมวลมนุษยทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรสาขาเคมีฯ (2543 : 1)  อธิบายวา     วิทยาศาสตรเปน
ความรูเกี่ยวกับความจริงที่ทดสอบได ฉะนั้นการศึกษาวิทยาศาสตรจึงไมใชการทองจํา แตเปนการฝกสมอง
ใหเปดรับสิ่งตางๆ และใชวิจารณญาณทดสอบดูเอง  ธรรมชาติโดยรอบตัวมีส่ิงนาสนใจที่คนเราอยากเรียนรู
เสมอ   ดังนั้น  การศึกษาวิทยาศาสตรก็เพื่อใหรูจักธรรมชาติรอบตัวเรานั่นเอง   และเราตองเกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรทุกวันจนตลอดชีวิต 

การจัดการการศึกษาวิทยาศาสตร  จึงตองมีการเรงรัดพัฒนาการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความรู ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตรในทุกระดับชั้นการศึกษา      ซ่ึงหลักสําคัญในการจัดการ
เรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวชัดเจนในมาตราที่ 22 แลววา “ตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได     และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 5-8) ไดกลาวถึงผลผลิตของการศึกษา และกระบวนการ
สอน สรุปไดวา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร นักเรียนรอยละ 70 มีการประเมินคุณภาพ
อยูระดับปรับปรุง  สวนกระบวนการเรียนการสอน  พบวา   ครูสวนใหญสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง  ใช
กระบวนการบรรยาย เนนการทองจําเนื้อหา เนนการสอนตามหนังสือมากกวาการใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริง 
และสอนเนนเนื้อหามากกวากระบวนการเรียนรู    และเมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน       
วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545 : 2)  อธิบายวา  คุณภาพการดําเนินการดานตางๆ    ยังอยูระดับที่ไมนาพอใจ     
การจัดการเรียนการสอนยังไมไดเนนใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิด    วิเคราะห   หรือแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  กระบวนการเรียนรูเปนหนาที่ที่หนาเบื่อและเต็มไปดวยความทุกข 



 

ในภาคเรียนที่  2   ของทุกๆ  ปการศึกษา    โรงเรียนสวนใหญมักจะประสบปญหากับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไมทันเวลาตามที่ไดวางแผนไว       โดยเฉพาะโรงเรียนเพชรพิทยาคม          
เนื่องจากชวงภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2548   ของโรงเรียนเพชรพิทยาคมไดมีวันหยุด  และมีการจัด
กิจกรรมตางๆ มากมาย  สงผลใหนักเรียนจําเปนตองหยุดเรียนหลายวัน    จึงทําใหครูเกือบทุกคนใน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  ประสบปญหากับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

นอกจากนี้  ผลการสํารวจวิธีการเรียน (Learning Style) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง  3  
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  โดยธีรพงษ   แสงสิทธิ์  (2549)   พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง  3     
โรงเรียนเพชรพิทยาคม  มีวิธีการเรียนที่หลากหลายแตกตางกันตามแตละบุคคล ไดแก แบบมีสวนรวม แบบ
รวมมือ แบบแขงขัน  แบบเจาหลักการ และแบบคิดทางเดียว เปนตน 

ดังนั้น  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ที่สามารถสนองความ
ตองการ   ศักยภาพ   และวิธีการเรียนของแตละบุคคล   รวมไปถึงสภาพแวดลอมตางๆ  ในการเรียนรู   นั่นก็
คือ ระยะเวลาที่มีอยูอยางจํากัดได    ซ่ึงการเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ     ผูสอนทํา
หนาที่เปนผูคอยใหคําแนะนํา   และชี้แนะในสิ่งที่ถูกตองให      ในขณะเดียวกันผูเรียนจะตองรูจักศึกษา
คนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองใหมากขึ้น   เพราะโลกปจจุบันมีความรูหรือสารนิเทศเกิดขึ้นมากมาย  มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว     เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูมากขึ้น    และมีความรูที่ทันสมัย   การเขียน
รายงานจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะฝกฝนใหผูเรียนรูจักการศึกษาคนควาดวยตนเอง  แลวนําผลของการศึกษาคนควา
มารวบรวมและเรียบเรียงขึ้นใหถูกตองตามแบบแผนที่กําหนด  นําเสนอตอผูสอน   เพื่อผูสอนจะไดพิจารณา
แกไขเพิ่มเติม   หรือเสนอแนะแนวทางการคนหาความรูตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    วิชาวิทยาศาสตร   เร่ืองโลกและการ
เปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2  โดยการเขียนรายงานการคนควา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง  กอน
เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2   ดวยการเขียนรายงานการคนควา 
 
สมมติฐาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาที่ 2  มีความกาวหนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  ดวยการเขียนรายงานการคนควา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2  
หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน  ดวยการเขียนรายงานการคนควา  
 



 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2  โรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 

2548  จํานวน 10 หอง                           
กลุมตัวอยาง   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่  2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา 

2548  จํานวน 1 หอง  มีนักเรยีน 46 คน ใชวิธีสุมแบบเลือกตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
หนวยที่สุมคือ หองเรียน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรที่ศึกษา   คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง  โลกและการเปลี่ยนแปลง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  ที่เรียนดวยการเขียนรายงานการคนคา 
3. เนื้อหา   

ในการวิจัยครั้งนี้   ไดใชเนื้อหาตามสาระหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  วิชา
วิทยาศาสตร (ว 32101)  เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง  ชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาที่ 2) โรงเรียนเพชร
พิทยาคม 

4.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548   ใชเวลาทดลอง 6 สัปดาห  

คือ ตั้งแตวันที่  29  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง วันที่  9  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 
 5.  สถานที่ทําการวิจัย 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (Scientific achievement)  หมายถึง คะแนนที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน ไดแก ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห 

2. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง      กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงใหผูเรียนคนควา  คิดคน  ฝกปฏิบัติ  หรือทํากิจกรรมการเรียนรูจนสามารถสรางขอความรู ทักษะตางๆ 
ดวยตนเองจากผลงาน และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

3. การเขียนรายงานการคนควา  (Reportting)    หมายถึง    รายงานที่เรียบเรียงขึ้นจากผล
การศึกษาวิธีใดวิธีหนึ่ง  สวนมากจะเปนการศึกษาจากเอกสาร  ซ่ึงถือเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของการเรียน



 

การสอน  โดยผูสอนอาจกําหนดใหเปนรายบุคคลหรือกลุมบุคคลรับผิดชอบในการทํารายงานแตละเรื่อง  
และตองอยูในขอบขายวิชานั้นๆ   ซ่ึงกําหนดสงอาจจะเปนหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งเดือน  แลวแตผูสอน
เห็นสมควร  สวนวิธีการที่ใชในการทํารายงานและความสั้นยาวของเนื้อหา  ยอมแตกตางกันในแตละ
เร่ือง   ขึ้นอยูกับหัวขอแตละเรื่องวามีความสั้นหรือยาวเพียงใด 

4. กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process)  หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูที่กระตุน
ใหผูเรียนไดสืบคนหรือคนหาคําตอบในเรื่องหรือประเด็นที่กําหนด  เนนใหผูเรียนรับผิดขอบการเรียนรู
ตนเอง บทบาทของครู คือ ผูใหความกระจางและอํานวยความสะดวก ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน คนพบขอมูลและ
จัดระบบความหมายขอมูลของตนเอง 

5. การอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่งที่ผูสอนใชในการ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการจัดผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 4 – 8 คน 
และใหผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณตามประเด็นที่กําหนด 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได   สอดคลองกับวิธีการเรียนของนักเรียนแตละ
บุคคล  และระยะเวลาที่มีอยูอยางจํากัด 

2. ไดส่ือการเรียนรูที่นักเรียนจัดทําขึ้นเอง จากการสืบคนขอมูลและเขียนรายงาน 
3. นักเรียนมีโอกาสไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ทําใหนักเรียนไดความรู ความคิดที่กวางขวาง

ลึกซึ้ง  แตกตางกันตามศักยภาพ และหลากหลายแงคิดจากแหลงสารนิเทศตางๆ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู  การเขียนรายงานการคนควา  วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกและการ
เปลี่ยนแปลง  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง  เปน
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สําหรับทดสอบนักเรียนที่เรียนดวยการเขียนรายงานการคนควา    กอนเรียน
และหลังเรียน จํานวน 12 ขอ  
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาที่ 2  ที่เรียนดวยการเขียนรายงานการคนควา  มีความกาวหนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  2.26 คะแนน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง   ของนักเรียนที่เรียน
ดวยการเขียนรายงานการคนควา   หลังเรียนไมสูงกวากอนเรียน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 

อภิปรายผลการวิจัย 
การเขียนรายงานการคนควา     เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อฝกฝนใหผูเรียน

มีนิสัยรักการเรียน และมีความสามารถในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหนักเรียนได
ความรู  ความคิดที่กวางขวางลึกซึ้ง  ทันสมัย  แตกตางกันตามศักยภาพ และหลากหลายแงคิดจาก
แหลงสารนิเทศตางๆ  มีความสามารถในการวิเคราะหเรื่องราวตางๆ อยางถูกตอง  และนักเรียนรูจักใช
แหลงสารนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ       ซ่ึงจะชวยใหเห็นแนวทางในการศึกษาไดหลายแนวทาง     
นอกจากนี้  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู และสนองกับวิธีการเรียนของนักเรียนแตละบุคคล  
ผูวิจัยจึงมีการแทรกกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลายมากขึ้น  โดยจัดใหมีการนําขอมูลที่ไดจากการคนควา
มาอภิปรายกลุมยอย      แลวออกมาการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน      ซ่ึงจากกระบวนการเรียนรูทั้งหมด
นี้ จะสังเกตไดวามีลักษณะคลายกับกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   นั่นก็คือการใหนักเรียนเกิด
การคนพบดวยตนเองนั่นเอง 

จากการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลก
และการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาที่ 2  มีความกาวหนาเฉลี่ยเพิ่มขึน้  2.26  แสดงวา การจัด
กิจกรรมการเรยีนรูโดยการเขยีนรายงานการคนควา ทําใหนกัเรียนมคีวามรู  ความคิดที่กวางขวางลึกซึ้ง
แตกตางกนัตามศักยภาพ  และหลากหลายแงคิดจากแหลงสารนิเทศตางๆ มากขึ้น  ซ่ึงถือไดวาเปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูที่ไดผลดี แมวาจะเปนวธีิรวมสมัย (Classic) และใชเวลานอยก็ตาม 

แตเมื่อนําขอมลูมาวิเคราะหดวยสถิติอางองิ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง
โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนที่เรียนดวยการเขียนรายงานการคนควา หลังเรียนไมสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนรูดวยการเขียนรายงานการคนควา   วิชาวทิยาศาสตร      
เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง  ทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    ซ่ึงผูวิจัยไดแบงประเด็นสาเหตุของปญหาออกเปน 5 ประการ ดังนี ้

1. นักเรียนบางคนอาจเขียนรายงานการคนควาเพียงเพื่อมีผลงานสง  ตามที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  
โดยขาดการกลั่นกรองขอมูลจากการคนควา  จึงขาดการเรียนรูจากกระบวนการตรงนี้ 

2. นักเรียนบางคนไมไดคนควาขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงอาจคัดลอกมาจากเพื่อน  
3. การเขียนรายงานการคนควา  อาจเปนวิธีที่ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชจัดการเรียนการสอนกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   เพราะนักเรียนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองสูง  
4. ศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียนขึ้นอยูกับระยะเวลาในการซึมซับประสบการณและความรู

ตางๆ  ดังนั้นการเรียนรูของนักเรียนตองคอยเปนคอยไป ไมควรเรงรีบ 
5. เร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลงเปนเนื้อหาความรูทั่วไปและเขาใจงาย     ซ่ึงนักเรียนบางคนมี

ความรูพื้นฐานดีอยูแลว  จึงทําคะแนนสอบกอนเรียนไดมาก 
 



 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากผลการวิจัยพบวา  การเรียนรูดวยการเขียนรายงานการคนควา  ทําใหนักเรียนมร
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมดีขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้น ครูผูสอนควรการเรียนรูดวย
การเขียนรายงานการคนควาหรือเทคนิคอื่นๆ             เพื่อนําไปใชในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
เปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสอนของครู 

1.2 การจัดการเรียนรูดวยการเขียนรายงานการคนควาอยางเดียวคงไมเพียงพอตอการนําไปใช
ในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ครูควรเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสอนโดยการใชเทคนิค วิธีการหรือ
รูปแบบการสอนอื่นๆ  เสริมเพิ่มเติมใหควบคูไปกับการเขียนรายงานการคนควาของนักเรียนดวย   

1.3 ผูบริหารควรใหการสรางสนับสนุน      และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และจัดใหมีแหลงสืบคนขอมูลใหมากขึ้น 
 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
2.1  ควรมีการจัดการเรียนรูดวยการเขียนรายงานการคนควา ในเนื้อหาสาระที่นักเรียนสามารถ

ทําความเขาใจดวยตนเองได  
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ    ซ่ึงมีผลมาจากการจัดการเรียนรูดวยการเขียนรายงานการคนควา  

เชน ความคงทนในการเรียนรู  ความคิดสรางสรรคทางดานวิทยาศาสตร  เปนตน 
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