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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ่ การเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนา
กระบวนการสารวจค้นหาในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
Learning Achievement and Attitude towards Science Learning of
Grade 5 Students by Development the Modified Exploratory Phase of
the 7E Inquiry Learning Process
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนา
กระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 32
คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ที ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1)
แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 2) เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ 7E อยู่ในระดับมาก
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Abstract
The purposes of this research were to study the science learning achievement and
attitudes towards science about Force of Grade 5 Students by development the modified
exploratory phase of the 7E inquiry Process. The samples of the research were 32 students in
Grade 5 from Watphasukaram (Suwanwittayakarn) school, the second semester, academic year
B.E. 2562. The cluster random sampling method was used in this study. The research
instruments were 1) the lesson plans 2) the science learning achievement test 3) the attitude
questionnaire towards science study. The results of this study revealed that 1) the post-test
scores on science learning achievement were higher than the pre-test at the significantly level
of .05. 2) The attitudes towards science of grade 5 students by development the modified
exploratory phase of the 7E Inquiry Process was at the high level.
Keywords: Learning management plan, Science learning achievement,
Attitude towards science study
บทนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น การอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งทั น โลกและทั น
เหตุการณ์ จาเป็นต้องศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เป็ น สั ง คมแห่ ง ความรู้ (Knowledge Based Society) และมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้สูงขึ้น การที่จะ
สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่สาคัญคือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการปฏิรูปการะบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือ
ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย การสังเกต การสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่ งข้อมูลปฐมภูมิและทุติย ภูมิ การศึกษาจากแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดย
คานึงถึงวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียนที่ได้รับรู้มา การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการทากิจกรรมการเรียนรู้ จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถใน
การแก้ปั ญหาด้ว ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้พัฒ นากระบวนการคิด และคาดหวังว่ากระบวนการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ จะทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สื่อสารและทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556)
การสอบ LAS (Local Assessment System) เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ อันนาไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองได้อย่าง
แท้จ ริ ง ซึ่ งมี การจั ดสอบส าหรั บ นั กเรี ย นระดั บชั้ น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุก โรงเรีย นในเขตพื้น ที่
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การศึ ก ษา มี ก ารก าหนดรายวิ ช าในการทดสอบแต่ ล ะระดั บ คื อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ช าภาษาไทย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการทดสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 คานวณจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ปี 2559 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 45.34 ปี 2560
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 43.08 และปี 2561 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 42.20 สังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยคะแนนใน
การทดสอบของทุกปีลดลง เมื่อนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดมาวิเคราะห์ พบว่าในการทดสอบนักเรียน
ส่วนมากได้คะแนนในสาระการเรียนรู้เรื่องแรงต่า ซึ่งยังเป็นที่ไม่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น
การจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ทัศนคติต่อวิชานั้น ๆ จึงอาจเป็นผลทาให้คะแนนการทดสอบของนักเรียนลดลงในทุกปี
รูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เป็นรูปแบบที่มีระบบแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ครู
สามารถนาไปปรั บประยุกต์ให้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่จะทาให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตัวเอง และนักเรียน
ได้รั บ การกระตุ้น ให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ อย่ า งมีความสุ ข ประกอบด้ว ย 7 ขั้น คือ 1. ขั้ นตรวจสอบความรู้เดิ ม
(Elicitation Phase) 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 3. ขั้นสารวจค้นหา (Exploration Phase)
4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 5.ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation
Phase) 7. ขั้นนาความรู้ไปใช้ (Extension Phase) (Eisenkraft, 2003) ครูเป็นเพียงผู้ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อและแบ่งปันประสบการณ์ จัดสถานการณ์เร้าให้นักเรียนได้คิดตั้งคาถาม และลงมือตรวจสอบความรู้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถบนพื้นฐานของความ
สนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล อันที่จะทาให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ของ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์
เดชะคุปต์ (2544) ซึ่งได้อธิบายว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยวิธีให้
นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ครู
ทาหน้ าที่คล้ ายผู้ ช่ว ย คอยสนั บ สนุ น ชี้แนะ ช่ว ยเหลื อ ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน และนักเรีย นทาหน้าที่คล้ายผู้จัดวางแผนการเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้โดย
วิธีการเช่นเดียวกับการทางานของนักวิทยาศาสตร์
เจตคติถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ในการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อวิชาต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์มีความสาคัญเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน การทาให้นักเรียนเกิดเจตคติในด้านบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญของการเรียนวิชา
วิท ยาศาสตร์ และในท านองเดี ย วกั น การสนั บ สนุ นให้ มี เจตคติ ในด้า นบวกต่ อวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ ก็ยั งเป็ น
จุดประสงค์ที่สาคัญของหลักสูตรการศึกษา (Koballa, 1988) ความสาคัญในการศึกษาเจตคติในตอนนี้เป็นที่
ยอมรับกันอย่างมาก เพราะว่าการมีเจตคติในด้านบวก จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีในวิชา
วิทยาศาสตร์ และมีความสุขในการเรียน นักเรียนที่มีเจตคติในด้านบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ถูกคาดหวังเป็น
อย่างมากว่าจะมีการวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในอนาคต (Norwich & Duncan,
1990)
จากสภาพปัญหาคะแนนค่าเฉลี่ยในการทดสอบการสอบ LAS (Local Assessment System) ซึ่งเป็น
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึก ษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
คะแนนค่าเฉลี่ ยของทุกปี ลดลง เมื่อนามาตรฐานการเรียนรู้และตัว ชี้วัดมาวิเคราะห์ พบว่าในการทดสอบ
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นักเรียนส่วนมากได้คะแนนในสาระการเรียนรู้เรื่องแรงต่า ซึ่งยังเป็นที่ไม่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจมาจากปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น การจั ดการเรีย นการสอนของครูที่ยึดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ทัศนคติต่อวิชานั้น ๆ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าครูควรปรับการเรียนการสอนเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา ที่ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น และพัฒ นา
การจัดการเรียนรู้ให้ กับผู้ เรีย น เพื่อเป็น แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่จะทาให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ความจริงได้ด้วย
ตัวเอง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา (ขั้นที่ 3) ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ค้นหาความรู้และมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้องค์ความรู้ใหม่เกิดความรู้ที่คงทน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
สนุ กสนาน ไม่เกิดความเครี ย ดระหว่างปฏิบัติกิจกรรม กล้าคิดกล้าลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีความมั่นใจใน
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรีย นวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
การพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 7E ประกอบด้วย 7 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)
2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)
3. ขั้นสารวจค้นหา (Exploration Phase) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) เกมพามหาสนุก 2) สารวจ
ค้นหาจากสื่อเทคโนโลยี และ 3) รวบรวมข้อมูลสู่
การปฏิบัติ
4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)
5.ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)
7. ขั้นนาความรู้ไปใช้ (Extension Phase)

ตัวแปรตาม
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2. เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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สมมติฐาน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมือง
ชลบุรี 2 จานวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีบริบทเหมือนกันคือ เป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนในชั้นเรียนใกล้เคียงกัน มีคะแนนผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาอยู่ในลาดับใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 7E สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 แผน รวม 12 ชั่วโมง
2.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งแรง เป็ น แบบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ให้
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแรง โดยมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ .50 ถึง .79 มีค่าอานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่
.43 ถึง .86 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .77
2.3 แบบวัดเจตคติต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยการพัฒ นากระบวนการส ารวจค้นหา ใน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ตามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นด้วย ระดับความคิดเห็น 3
หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2550) โดยมีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .40 ถึง .71 และมีค่าความเชื่ อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .90
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
ของนั กเรี ย นชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 5 ผู้ วิจั ยได้นากิ จกรรมการเรีย นรู้โ ดยใช้กระบวนการส ารวจค้ นหา ใน
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ 7E ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Group) จ านวน 32 คน โดยผู้ วิ จั ย
ดาเนินการทดลองด้วยตนเอง ดังขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 ผู้ วิ จั ย ดาเนิ น การสร้ างและน าเสนอผู้ เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเครื่องมือ
3.2 นาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3.3 นาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย และ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
3.4 ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3.5 นาผลจากการหาคุณภาพของเครื่องมือจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมาปรับปรุง เพื่อ
นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3.6. แนะนาขั้นตอนการทากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
3.7 ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
วิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ เรื่องแรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5
3.8 ดาเนินการสอนตามขั้นตอนที่ผู้สอนได้วางแผน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องแรง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง ใช้เวลาสอนรวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง
3.9 ทดสอบหลั ง เรี ย น (Post-test) กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample Group) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับเดิม) และแบบวัด
เจตคติตอ่ การเรียนวิทยาศาสตร์
3.10 น าผลคะแนนการทดสอบที่ไ ด้ จ ากการตรวจให้ ค ะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการ เรื่องแรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มาทา
การวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา
ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E เรื่องแรง โดยใช้การทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent Sample
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการพั ฒ นากระบวนการส ารวจค้ น หา
ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
1.1 คะแนนและผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ได้ผลดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คะแนน
ก่อนเรียน
(Pre-test)
5
5
4
4
5
4
5
7
5
5
6
5
7
7
5
6

หลังเรียน
(Post-test)
8
9
8
8
9
7
8
10
9
8
9
10
12
10
9
9
รวม
SD

ผลต่าง
คะแนน
(D)

คน
ที่

3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
5
5
3
4
3

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

คะแนน
ก่อนเรียน
(Pre-test)
4
5
5
4
6
5
5
7
7
5
6
5
4
6
5
6
170
5.31
0.97

หลังเรียน
(Post-test)
7
9
8
8
11
9
8
11
10
8
10
9
8
9
8
10
286
8.94
1.16

ผลต่าง
คะแนน
(D)
3
4
3
4
5
4
3
4
3
3
4
4
4
3
3
4
116
3.63
0.66

จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนและผลต่ า งคะแนน ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ
การจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนและผลต่างของคะแนน หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 8.94 คะแนนก่อน
เรียนมีค่าเท่ากับ 5.31 และผลต่างของคะแนนมีค่าเท่ากับ 3.63
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1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา
ใน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา
ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
กลุ่มตัวอย่าง
หลังเรียน
ก่อนเรียน
*p < .05

n
32
32

8.94
5.31

SD
1.16
0.97

df
31

t
31.07*

p
.00

จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ การจั ดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 7E หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 8.94 และก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 5.31 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ได้ผลดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
ข้อคาถาม
1. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนสนุกเมื่อเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนชอบที่จะลงมือปฏิบัติมากกว่าการนั่งฟังบรรยาย
4. นักเรียนตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น
5. นักเรียนรูส้ ึกว่าคุณครูใช้สื่อและยกตัวอย่างประกอบที่ทาให้เข้าใจง่าย
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น
6. นักเรียนชอบที่จะทางานกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว
7. วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ทาให้ฉันกล้าคิดกล้าทาและกล้าแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
8. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อและ
สนุกสนานทุกครั้งที่ได้ทากิจกรรม
9.ครูผสู้ อนเข้าสอนตรงเวลาและจัดกิจกรรมการสอนการสอนที่หลากหลาย
ในทุกชั้วโมง

SD

ระดับเจตคติ

4.78
4.84
4.88
3.75
3.94

0.42
0.37
0.34
0.44
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.88
3.97

0.34
0.47

มากที่สุด
มาก

4.09

0.47

มาก

4.06

0.35

มาก
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ข้อคาถาม
10. นักเรียนเกิดความภูมิใจทุกครัง้ ที่สามารถทากิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์
ได้สาเร็จ
11.นักเรียนอยากทาการทดลองมากกว่าการทาแบบฝึกหัด
12. นักเรียนคิดว่าในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละครั้ง ต้องการให้
หมดเวลาเร็ว ๆ
13. นักเรียนรู้สึกง่วงนอนทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
14. วิชาวิทยาศาสตร์เรียนแล้วเข้าใจยาก
15. ถ้าเลือกได้นักเรียนอยากเรียนวิชาอื่นมากกว่าวิชาวิทยาศาสตร์
16. นักเรียนรู้สึกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่คุณครูจัดให้ยากเกินไป
17. นักเรียนรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อมาก
18. นักเรียนรู้สึกว่าไม่รู้จะเรียนวิทยาศาสตร์ไปทาไม
19. นักเรียนรู้สึกเครียดทุกครั้งที่คณ
ุ ครูให้ทาแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์
20. การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนเก่งเท่านั้นถึงจะเรียนได้
คะแนนเฉลีย่ ทั้งหมด
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SD

ระดับเจตคติ

4.88

0.34

มากที่สุด

3.78
3.06

0.55
0.50

มาก
ปานกลาง

2.50
3.56
3.13
3.16
2.47
3.19
3.13
3.56
3.78

0.51
0.56
0.55
0.51
0.57
0.47
0.49
0.50
0.89

น้อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ านั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้โ ดยการพั ฒ นา
กระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา
ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา
ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89
อภิปรายผล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา
ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการ
สารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ที่มีลักษณะการจัดการเรียนรู้เป็นลาดับขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ มีความต่อเนื่องกันจนทาให้เกิดเป็นวงจรการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง เพื่ อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการคิด และพยายามที่จะค้นหาคาตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเกิ ด
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ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มาปรับเพิ่มเติมใน
ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจ โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)
ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรี ยนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ โดยตั้งคาถามเพื่อกระตุ้น ให้ นักเรียนแสดง
ความรู้เดิมที่มีอยู่หรือประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้ทราบความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน 2) ขั้นเร้า
ความสนใจ (Engagement Phase) ครูจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อาจเป็น
เรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม กระตุ้นให้นักเรียนตั้งคาถาม นาไปสู่การสารวจตรวจสอบข้อมูลที่สนใจ 3) ขั้น
สารวจค้นหา (Exploration Phase) เมื่อนักเรียนเข้าใจประเด็นปัญหาหรือคาถามอย่างถ่องแท้ มีการวางแผน
กาหนดแนวทาง สารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ แล้วลงมือปฏิบัติ ครูทาหน้าที่
กระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ปรับเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนนี้ออกเป็น 3 step ดังนี้ step 1 เกมพามหาสนุก เป็นการนาเกมมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ อยากรู้ อยากค้นหาคาตอบ ไม่เครียดเมื่อปฏิ บัติกิจกรรม การ
เรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ step 2 สารวจค้นหาจากสื่อเทคโนโลยี เป็นขั้นที่ครู
นาสื่อเทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ) มาใช้ในการค้นหาคาตอบ สารวจตรวจสอบข้อมูล เพื่อง่ายและสะดวกใน
การสืบค้นข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย และทันสมัยจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ step 3 รวบรวม
ข้อมูล สู่การปฏิบัติ เป็นขั้นนาข้อมูลจากการสืบค้นมาวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูล ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารลงมื อ ปฏิ บั ติ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ 4) ขั้ น อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป
(Explanation Phase) นักเรี ยนนาข้อมูลที่ได้จากสารวจตรวจสอบแล้ วมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
นาเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ขั้นนี้ทาให้นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่และช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 5) ขั้น
ขยายความรู้ (Elaboration Phase) เป็ น การนาความรู้ที่ได้จากการเรี ยนรู้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรื อ
แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ทาให้เกิดความรู้ที่กว้างขึ้น 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)
เป็นขั้นในการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ขั้นนี้จะช่วยให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้ ประมวลและ
ประยุ กต์ใช้ในเรื่ อ งอื่น ๆ และควรเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 7) ขั้นนาความรู้ไปใช้
(Extension Phase) ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้ใหม่ ๆ นาความรู้ที่ได้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน ผู้วิจัยพบว่า เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังกล่าวนักเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ค้นหาความรู้และ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้องค์ความรู้ใหม่ เกิดความรู้ที่กว้างขวางขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความสนุกสนาน
ไม่เกิดความเครียดระหว่างปฏิบัติกิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม กล้าลงมือปฏิบัติกิจกรรม
กล้าคิดกล้าชักถามข้อสงสัยเพื่อนาไปสู่แนวทางในการหาคาตอบหรือได้มาซึ่งคาตอบได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
ครูเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะแนวทางการเรียนรู้เท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Eisenkraft (2003) ที่กล่าวว่า
การสอนตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และความสาคัญเกี่ยวกับ
การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่ง่ครู
ที่ ละเลยไม่ได้และการตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะทา
ให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะแนวทางการเรียนรู้เท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชนิสรา พยัคพันธ์ (2557) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนบ้านควนอินมอโน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฎฐิยานุช เหนียวบุบผา (2559) ได้
ศึกษาผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและ
สมบัติของสาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบัติของสาร หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร หมวกสกุล (2555) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.01 สอดคล้องกับงานวิจั ยของ เรวดี กิจพัฒนาสมบัติ (2556) ได้ศึกษาการพัฒ นาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ 7E ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 7E สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p < .01 และสอดคล้อง
กับ งานวิจั ย ของ Hapgood (2003) ได้ ศึก ษาการสอนวิท ยาศาสตร์แ บบสื บ เสาะเกี่ ยวกับ การเคลื่ อนที่ใ น
แนวราบ ของนักเรียนเกรด 2 ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนทาคะแนนหลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจากผลการวิจัย โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหาในกระบวนการ
สื บ เสาะหาความรู้ 7E เป็ น วิธีการจั ดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความสนใจในกระบวนการเรีย น
การสอน มีการสารวจตรวจสอบข้อมูล ตั้งคาถาม และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา
ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมีรูปแบบของการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ แ ปลกใหม่ จ ากเดิ ม มี ก ารน าเกมมาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นกิ จ กรรม ท าให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความ
สนุกสนาน ตื่น เต้ น อยากที่จ ะค้น คว้าหาความรู้ ไม่เกิดความเคียดในการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นาสื่ อ
เทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ) เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้ าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อิสระในการ
แสวงหาความรู้ในหลายรูปแบบ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น ท้าทายต่อการหา
คาตอบ และการได้มาซึ่งคาตอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนาไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาที่พบได้ใน
ชีวิตประจาวัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึ งทาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการ
พัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ebrahim (2004) ได้ศึกษาวิธีการสอน 2 วิธี ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาประเทศคูเวต ได้แก่ วิธีการ
สอนแบบปกติ และวิธีการสอนแบบสืบเสาะเป็นวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ผลวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่ได้เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบสืบเสาะเป็นวัฏจักรการเรียนรู้ 7E มีเจตคติต่อการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอน
แบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมิตรา กันธิยะ (2556) ได้ศึกษาความสามารถทางการเรียนและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ผลการศึกษา
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พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละด้านทั้ง 7 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน
และในภาพรวมมีจานวนนักเรียนที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 97.73 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุวคนธ์ ผ่านสาแดง (2552) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั กรการเรี ย นรู้ 7E เรื่อ ง อาหารและสารอาหาร สาระการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีเจตคติต่อการเรียนในภาพรวมอยู่ระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 7E เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตัดสินใจ แก้ปัญหา ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
วางแผนสืบค้นรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคย
กับการทากิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน ครูจึงต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
โดยครูเป็นเพียงผู้อานวยการความสะดวกในการเสนอแนะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
1.2 ครู ควรจั ดการเรี ย นรู้โ ดยการพัฒ นากระบวนการส ารวจค้น หา ในกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้ 7E เปรียบเทียบกับรูปแบบการสอนแบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบ
การสอนแบบใหม่กับรูปแบบการสอนแบบเดิม รูปแบบไหนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นมากที่สุด
1.3 ครูควรจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้นหา ในกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 7E ควบคู่ไปกับรูปแบบการสอนใหม่ ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและใฝ่เรียนรู้มากยิ่ งขึ้น นาไปสู่
องค์ความรู้ใหม่ นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนในทางบวก
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน 15
ข้ อ ซึ่ ง ถื อ ว่ า น้ อ ยเกิ น ไป ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรสร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพในการวัดที่แม่นยาและไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
2. 2 จากการวิจั ย ครั้ งนี้ พบว่า เมื่อ พิจารณาจากคะแนนพั ฒ นาการด้ านผลสั มฤทธิ์ ทาง
การเรียน นักเรียนส่วนน้อยมีคะแนนพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาว่าเหตุใดคะแนนพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเพิ่มขึ้นน้อย โดยควร
วิเคราะห์เป็นด้าน ๆ ว่าด้านใดควรได้รับการพัฒนา
2.3 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เมื่อดูจากคะแนนเฉลี่ยแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่มีระดับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.78-4.88
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาว่าเหตุใดคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มนี้
จึงสูงมากกว่านักเรียนคนอื่น
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