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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ืองเสียงและการไดยิน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 2) เปรียบเทียบ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จำนวน 43 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย ไดแก  

1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 2) แบบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติที่ใชใน 

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงและการไดยินของนักเรียนท่ีไดเรียนโดยใช 

รูปแบบแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบแบบสืบเสาะ

หาความรู ความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) compare grade 5 students’ science 

learning achievement on the topic of sound and hearing before and after learning by using 

inquiry instructional model and after learning achievement with the set criterion; and  

2) compare the students’ science process skills before and after learning by using inquiry 

instructional model. The samples selected by cluster random sampling were 43 grade  

5 students from Tesaban Wat Choke School studying in the second semester of the 

academic year 2013. The research instruments constructed by the researcher consisted 

of: 1) lesson plans based on inquiry instructional model, 2) a science achievement test 

and 3) a science process skill test. The statistics used for data analysis were mean, 

standard deviation and dependent t-test.  

The results of this research showed that: 

1. Students’ learning achievement on the topic of sound and hearing after 

being taught by the inquiry instructional model was higher than that of before, and higher 

than the set criterion with a statistical significance level of .05. 

2. Students’ science process skills being taught by the inquiry instructional 

model were higher than those of before with a statistical significance level of .05. 

 

Keywords: inquiry instructional model, science learning achievement, science process skill 

บทนำ 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับ

ชีวิตทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเครื่องใช  
ที่คนไดใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ลวนเปนผลจากการนำความรูวิทยาศาสตร 

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูวิทยาศาสตรทำใหเกิดองคความรู  

ความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางมาก 

ในทางกลับกันเทคโนโลยีมีสวนสำคัญมาก ที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางดานวิทยาศาสตร

ตอไปอยางไมหยุดยั้งและยังทำใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได (กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมของ 

การเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจำเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร
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เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนำความรู

ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 

ดังน้ัน การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 จึงมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ 

มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู 

และการแกปญหาท่ีหลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรม 

ดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน (สถาบันวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 1) ในดานการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

จึงควรมุงเนนใหนักเรียนแสดงบทบาทของนักวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู โดยใหรูจักวิธี 

แกปญหา วิเคราะหปญหาอยางชัดเจน รูจักตั้งคำถามท่ีเหมาะสมและหาคำตอบคำอธิบายไดดวย

ตนเองนั้นคือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั่นเอง และวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนี้

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรมวิชาการ, 2546: 219) ไดเสนอไว 5 ขั้นตอน 

คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู 

และ 5) ขั้นประเมิน โดยวิธีการสอนดังกลาวเนนกิจกรรมที่สำคัญ คือ การทดลองและการอภิปราย

ระหวางครูและนักเรียนเปนสำคัญ ซึ่งวิธีการสอนน้ีไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรในปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาแนวทางอยางหลากหลายเพ่ือนำมาใชในการปรับปรุง

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงผลจากการศึกษาไดพบวามีวิธีเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรวิธีหน่ึงคือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววงจรการเรียนรู 

แบบ 5E (learning cycle) ซึ่งเปนวิธีการสอนท่ีอิงทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 

(Renner, 1984 อางถึงใน สราวุฒิ บุญยืน, 2542: 3) ที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ 

สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร  
ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร แสวงหาความรูและสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 

การทำงานรวมกันเปนกลุมและความสามารถในการส่ือความหมายขอมูลทางวิทยาศาสตร 

(ดารุณี เช้ือเจ็ดตน, 2540: 102) เพ่ือแกปญหาดังกลาวขางตนได  ผูวิจัยจึงศึกษาคนควารูปแบบ 

การจัดการเรียนรูที่ใหผู เรียนศึกษาดวยตนเอง กลาแสดงออก สามารถเชื่อมโยงองคความรู 
จากเน้ือหาบทเรียนและสามารถสรุปสาระสำคัญที่สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน ปจจุบัน

การเรียนจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยเห็นวารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ตามแนววงจรการเรียนรู แบบ 5E (learning cycle) เปนรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ที่ฝกใหนักเรียนเขาใจกระบวนการสืบเสาะหาคำตอบ รูจักใชกระบวนการคิดแกปญหา มีสวนรวม 

ในกิจกรรมมีความกระฉับกระเฉงกระตือรือรนในการเรียนรูอยากรูอยากเห็น การแสวงหาความรู 

ดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติจริง และการประยุกตใชความรูดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียน 
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นและสามารถคิดแกปญหาได ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวไววา การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ในการสังเกตส่ิงตาง ๆ รอบตัวตั้งคำถามหรือปญหาเก่ียวกับสิ่งที่จะศึกษา 

ไดพัฒนากระบวนการคิดช้ันสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติการสำรวจตรวจสอบดวยกระบวนการ 

ที่หลากหลาย จากแหลงเรียนรูทั้งสากลและทองถิ่น คิดและตัดสินใจเลือกขอมูลที่เปนประโยชนไปใช

ในการตอบคำถามหรือแกปญหา ซึ่งจะนำไปสูองคความรูและเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร 

คุณธรรม และคานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร โดยครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน 

แนะนำชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 5) ครูผูสอนจำเปนตอง

ชวยเหลือนักเรียนออนเพ่ือใหผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนและมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรซึ่งเปนการจัดกิจกรรม 

ใหสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (2548: 2) 

พบวานักเรียนยังขาดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ไมสามารถคิดและแกปญหาโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร  ไมสามารถพัฒนาวิธีคิดและวิเคราะหแบบมีเหตุผล และจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองคกรสวนปกครองทองถิ่น ปการศึกษา 2553 และ 2554 

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.06 และ 42.13 

ตามลำดับ (ขอมูลทางวิชาการโรงเรียนเทศบาลวัดโชค, 2554: 22) และมีแนวโนมลดลงและต่ำกวา

เกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดไวคือรอยละ 70 ผูวิจัยในฐานะ 

ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับครูผูสอนในระดับชั้นเดียวกันไดศึกษาสาเหตุ 

ที่สงผลตอสภาพปญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรพบวานักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร ในการแกปญหาไดไมดีเทาที่ควร ไมทราบข้ันตอนการแกปญหา รวมถึงขาดทักษะ

ในการที่จะนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมและการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได  

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสวนใหญยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม 

เปาหมายของหลักสูตรได ขาดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 
และความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลใหนักเ รียนขาดความสามารถ 

ดานการคิด วิเคราะหและแสวงหาความรูดวยตนเอง (กมล ภูประเสริฐ, 2540: 2) ถึงแมวาโรงเรียน

สวนใหญจะพยายามจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางซ่ึงใชกระบวนการกลุมมา 
แกปญหาดังกลาวแตไมไดผลเทาท่ีควร ท้ังน้ีเพราะครูผูสอนขาดความเขาใจเก่ียวกับทักษะกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมท่ีสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะเก่ียวกับ 

การใหความรวมมือในการทำงานกลุมที่ดีซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (สำนักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540: 133-134) การเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุม

แบบเดิมซ่ึงนักเรียนจะมีบทบาทในการเรียนไมเทาเทียมกันเปนการทำงานที่เนนผลงานมากกวา
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กระบวนการ ไมไดเนนการพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะความรวมมือในการทำงานอยางแทจริง 

ดวยเหตุนี้นักเรียนจึงไมคอยสนใจเรียนในวิชาวิทยาศาสตร จึงสงผลใหนักเรียนมีปญหาดานผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับต่ำ นอกจากน้ัน จิราภรณ ศิริทวี (2541: 2 อางถึงใน 

ธวัชชัย บุญสวัสดิกุลชัย, 2543: 1) ไดระบุวาขณะน้ีประเทศไทยกำลังประสบปญหากับวิกฤติการณ 

ทางการศึกษา 2 ประการ คือคุณภาพทางการศึกษานาเปนหวง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตร ผลการทดสอบลาสุดระบุวานักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรในแนวโนมที่ลดลง อีกท้ังไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถและทักษะ

กระบวนการเรียนการสอนมุงเนนการทองจำ เพ่ือการสอบมากกวามุงใหนักเรียนคิดวิเคราะห 

และเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทำใหนักเรียนจำนวนมากคิดไมเปน ไมชอบอานหนังสือ ไมชอบ

เรียนรู รุง แกวแดง (2541: 92) ไดสรุปการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรยังคงเปนปญหาที่จะตองได

รับการแกไขและพัฒนาใหดีขึ้นจึงสนใจท่ีจะแสวงหานวัตกรรมหรือวิธีที่ เหมาะสมมาใชใน 

การแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร จากการศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของพบวากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีควรเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกันการเรียนรูที่ดีจะเกิดจากประสบการณหรือการลงมือปฏิบัติการมีปฏิสัมพันธกับ 

ผูอื่นมิใชเรียนรูดวยตนเองอยางโดดเด่ียว ยิ่งมีการสัมพันธถกเถียงแลกเปล่ียนกับผูอื่นมากการเรียนรู

ยอมเกิดขึ้นไดมาก (อุทัย ดุลยเกษม, 2542: 28) การออกแบบการเรียนรูจะตองใหเหมาะสม 

กับนักเรียนและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู คือกระตุนการตอบสนองตอนักเรียนและ 

มีความหลากหลายและพรอมที่จะทำใหนักเรียนไดเรียนขณะท่ีเกิดความสนใจการเรียนรูระหวาง

นักเรียน และครูผูสอนตองมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงและมีปฏิสัมพันธกัน จากปญหา 

และแนวคิดของนักศึกษาควรนำแนวการเรียนการสอนรูปแบบใหม ๆ มาใช เพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยชี้ใหเห็นวาการสอนโดยใชวิธีสอน 

และเทคนิคใหม ๆ (วิชัย วงษใหญ, 2543: 22) ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานใดดานหน่ึงดีกวา 

วิธีสอนและเทคนิคเดิมไดมีนักการศึกษาไดเสนอแนวทางการเรียนรูไวหลายแนว แนวทางหน่ึง คือ 

เสนอแนวทางการเรียนรู เชน รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ จากการศึกษาของนักการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะมีความสัมพันธกันและ 

สงผลตอกันและกัน ดังรายงานการวิจัยของแคลเบลล (Camell, 1977) ไดทำการศึกษาพบวา 

การสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา 
วิธีแบบดั้งเดิม นอกจากน้ันยังพบวาวัฏจักรการเรียนรูมีผลทำใหนักเรียนมีความสามารถใน 

การแกปญหาสูงข้ึน (Lawson, 1995: 423-424) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเปนยุทธวิธี

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลางใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง 
นักเรียนไดเรียนรูรวมกัน และประเมินผลการเรียนดวยตนเอง คารพลัส (Karplus, 1977: 169-175) 
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ไดเสนอวัฏจักรการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือกระตุน 

ใหนักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และชวยลดความเบื่อหนายของการเรียนในหองเรียน 

จากผลการวิจัยในประเทศของวิชาญ เลิศลพ (2543: 121) กลาววาการจัดการเรียนการสอน 

ตามกิจกรรมวัฏจักรการเรียนรู ซึ่งเปนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนผูคิดและลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งกอให

เกิดผลดีตอตัวนักเรียนเอง สงผลทำใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิด 

สั่งสมคุณสมบัติการคิดแกปญหา และสามารถนำไปใชประโยชนกับตนเองและชวยเหลือสังคมได 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรูจึงเปนปจจัยที่สำคัญท่ีชวยพัฒนาดานสติปญญาและความคิดของนักเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมหรือจัดประสบการณตาง ๆ ที่ดีใหแกนักเรียน การเตรียมกิจกรรม 

ที่เนนใหนักเรียนไดฝกคิดฝกแกปญหาดวยตนเองหรือใหนักเรียนไดเสาะแสวงหาคนควาและ 

สรุปสรางองคความรูไดดวยตนเองจะสามารถพัฒนาสติปญญา ความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี 

(กรมวิชาการ, 2546: 215) 

ดังนั้น ผูวิจัยสนใจนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ

จริงโดยใชวิธีการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายมาใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเพิ่มสูงขึ้น  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 5 เร่ืองเสียงและการไดยิน ที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่ไดเรียนโดยใช 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑกำหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

2.  นักเรียนท่ีไดเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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กรอบแนวคิด 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู พบวาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอน 

ที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาดวยวิธีการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู 

โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรู หรือแนวทาง แกปญหาท่ีถูกตอง 

ดวยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องกันไป

ในลักษณะของวัฏจักรการเรียนรู ในการเรียนการสอนแตละครั้ง (สุนีย เหมะประสิทธิ์, 2542: 7-8; 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550: 5-8) ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ (engage) ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรูที่จะนำ

เขาสูบทเรียน จุดประสงคที่สำคัญของข้ันตอนน้ี คือ ทำใหผูเรียนสนใจ ใครรูในกิจกรรมที่จะนำเขาสู

บทเรียน  ข้ันท่ี 2 ข้ันการสำรวจและคนหา (explore) ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีทำใหผูเรียนมีประสบการณ 

รวมกันในการสรางและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการใหเวลาและโอกาส

แกผูเรียนในการทำกิจกรรมการสำรวจและคนหาส่ิงท่ีผูเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นผูเรียน

แตละคน หลังจากนั้นผูเรียนแตละคนไดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดรวบยอด 

กระบวนการ และทักษะในระหวางที่ผูเรียนทำกิจกรรมสำรวจและคนหา ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย 

(explain) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอด 

ที่ไดจากการสำรวจและคนหา การอธิบายน้ันตองการใหผูเรียนไดใชขอสรุปรวมกันในการเช่ือมโยง 

สิ่งที่เรียนรู ในชวงเวลาท่ีเหมาะสมน้ีครูควรชี้แนะผูเรียนเก่ียวกับการสรุปและการอธิบายรายละเอียด 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการขยายความรู (elaborate) ขั้นตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดยืนยันและขยาย 

หรือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น ขั้นท่ี 5 ขั้น 

การประเมินผล (evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการอธิบายความรู 
ความเขาใจของตนเอง ระหวางการเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูตองกระตุน 

หรือสงเสริมใหผูเรียนประเมินความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาส 

ใหครูไดประเมินความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย จากข้ันน้ีจะนำความรูไปประยุกตใช
กับเหตุการณหรือเรื่องอื่น ๆ นำไปสูขอโตแยงหรือขอจำกัดหรือคำถามหรือปญหาที่ตองการจะสำรวจ

ตรวจสอบตอไป  ทำใหเกิดกระบวนการตอเน่ืองเร่ือย ๆ จึงเรียกวา inquiry กระบวนการสืบเสาะ

หาความรูจึงชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาหลัก หลักการ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบัติซึ่งจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูในครั้งตอไปและสามารถนำการแกปญหานั้นมาใชประโยชน 

ในชีวิตประจำวันได จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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                             ตัวแปรตน                                                              ตัวแปรตาม 

 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 หาความรูมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   5 ขั้น คือ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ 

          ขั้นที่ 2 ขั้นการสำรวจและคนหา 

          ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย  

          ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความรู 

          ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล 

 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดำเนินการ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปน 

แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design) 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูใชระยะ

เวลาในการทดลอง จำนวน 16 ชั่วโมง มีขั้นตอนการสรางดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐาน

การเรียนรู ตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูดังนี้ 
 2.1  ขั้นสรางความสนใจ (engage) ขั้นน้ีจะมีลักษณะเปนการสนทนาเพื่อนำไปสู

บทเรียน ทบทวนความรูเดิม และครูผูสอนเสนอสถานการณปญหา เพื่อนำไปสูหัวขอที่จะเรียนควรจะ

เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูเดิมกับปจจุบัน และควรเปนกิจกรรมที่คาดวากำลังจะเกิดขึ้น  

ซึ่งทำใหผูเรียนสนใจจดจอที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเชื่อมโยง

ความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณเดิม 
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 2.2 ขั้นสำรวจและคนหา (explore) ขั้นน้ีเปดโอกาสใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา

คนควาจากแหลงเรียนรู เพ่ือคนพบขอมูลสารสนเทศในการแกปญหา ออกแบบการทดลอง รวบรวม

ขอมูลและจัดระเบียบขอมูล เพื่อแกปญหา ปฏิบัติการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.3  ขั้นอธิบาย (explain) ขั้นน้ีนักเรียนวิเคราะหขอมูล อธิบายสรุปส่ิงท่ีไดจาก 

ขั้นสำรวจในการแกปญหา อภิปรายผลการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อแกปญหา 

 2.4  ขั้นขยายความรู (extend) ขั้นนี้ครูผูสอนเสนอสถานการณปญหาใหมใหนักเรียน

ศึกษารวมกันภายในกลุม โดยเช่ือมโยงความรูเดิมกับสถานการณใหม เพ่ือใหไดขอสรุปที่ถูกตอง 

และสอดคลองกับนิยามที่ได 

 2.5 ขั้นประเมินผล (evaluate) ขั้นนี้เปนการประเมินผลการเรียนรายบุคคลเก่ียวกับ

ความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและประเมินผลการทำงานเปนกลุม 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวยมาตรฐานและตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 

จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 5 ขั้น คือ ขั้นสรางความสนใจ ขั้นสำรวจ 

และคนหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู และขั้นประเมินผล 

4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
จากน้ันนำไปใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และ 

นำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค ซึ่งผลพบวามีคา IOC 

ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญโดยไดเสนอแนะ 

เก่ียวกับข้ันตอนและการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งได

ตารางที่ 1 เวลาและเรื่องที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 

  ( ) 
1  2  
2 3  
3    2  
4   2  
5 3  
6  2  
7 2  
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นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแลวนำเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง

และความเหมาะสม 

6. นำแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใช 

กลุมเปาหมายในโรงเรียนเทศบาลวัดโชค ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 43 คน เพ่ือหาขอบกพรอง

เกี่ยวกับเวลา กิจกรรมและปริมาณเน้ือหาวาเหมาะสมเพียงใด และบันทึกขอมูลเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพกอนนำไปใชจริง 

 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 60 ขอ เปนแบบทดสอบชนิด 

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

 1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโชค หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

และการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 1.2 ศึกษาเน้ือหา หนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ือง เสียงและการไดยิน และจุดประสงค 

การเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อนำไปสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 1.3 สรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือกำหนดความสำคัญของเน้ือหาหนวย 

การเรยีนรูจดุหมายเชิงพฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ 

 1.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาหนวยการเรียนรู ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 

ตารางที่ 2 จำนวนขอสอบที่ตองการใชและจำนวนขอที่ออกเกินในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 ทางการเรียน 
 

 
  

 

-  10 3 13
 9 6 15

 7 9 16
4  12 16

 30 30 60
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 15

 1.5 เสนอแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวมาวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบท่ีมีคา IOC 

ตั้งแต 0.5 – 1.0 

 1.6 นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกไปทดลองใชกับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ผานการเรยีน

เนื้อหานี้มาแลว เพื่อหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.27 - 0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 

0.11 – 0.86  พบวาแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 

 1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดรับการคัดเลือกไปทดลองใช 

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ที่ไมใช 

กลุมตัวอยางของการวิจัย เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยคำนวณจากสูตร  

KR - 20 (Kuder - Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับโดยใชสูตร KR- 20 

เทากับ 0.77 

2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จำนวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

 2.1 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากทฤษฎีและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก กระบวนการทางวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และการสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 2.2 วิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรียนรูที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เหมาะสมกับ

ระดับความรูของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จะใชวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท้ัง 8 กระบวนการ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและพิจารณาใหขอคิดเห็น 

เพื่อนำมาปรับปรุงแกไข 
 2.3 สรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหครอบคลุมทั้ง 8 ทักษะ

เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 

แลวนำมาปรับปรุงแกไข 
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 2.4 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผานการปรับปรุงแกไข 

วิเคราะหความเที่ยงตรงตามระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอสอบกับจุดประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 - 1.0 

 2.5 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปทดลองใชกับ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาล 
เมืองโพธาราม เพ่ือหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.29-0.73 คาอำนาจจำแนก ( r ) ระหวาง  
0.28 - 0.53 พบวาแบบทดสอบทักษะมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 และ 1.00 

 2.6 นำแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่ไดรับการคัดเลือกไว

แลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค สังกัดเทศบาลเมือง 

โพธาราม ที่ไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ  

โดยคำนวณจากสูตร KR - 20 (Kuder - Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยใชสูตร KR- 20 เทากับ 0.75 

 

ตารางที่ 3 จำนวนขอสอบที่ตองการใชและจำนวนขอที่ออกเกินในแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ 

 ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 
 

  
1.  3 2 5
2.  3 2 5
3.  3 2 5
4.  
     2 2 4 
5.  3 3 6
6.    
   2 3 5

7.  2 3 5
8.  2 3 5

 20 20 40
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. กอนการทดลอง ทำการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องเสียงและการไดยินและ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

2. ระหวางการทดลอง ดำเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มี 5 ขั้น คือ 

 1) ขั้นสรางความสนใจ (engage) 

   1.1) สรางความสนใจในการเรียน 

   1.2) สรางความอยากรูอยากเห็น 

 2) ขั้นสำรวจและคนหา (explore) 

      2.1) คิดอยางอิสระแตอยูในขอบเขตของกิจกรรม 

   2.2)  ตั้งสมมติฐานเบื้องตน 

   2.3)  ทดสอบสมมติฐานเบื้องตน 

    2.4)  ตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน  

  3) ขั้นการอธิบาย (explain) 

    3.1) อธิบายการแกปญหาหรือคำตอบที่ซับซอน 

   3.2) ฟงคำอธิบายของคนอื่นอยางคิดวิเคราะห 

 4) ขั้นการขยายความรู (elaborate) 

   4.1) นำสิง่ทีไ่ดเรยีนรูไปประยกุตใชหรือขยายความรูและทักษะในสถานการณใหม 

     4.2) อธิบายอยางหลากหลาย 

 5) ขั้นการประเมินผล (evaluate) 

   5.1) นำความคิดรวบยอดและทักษะใหมไปประยุกตใช 

   5.2) ประเมินความรูและทักษะ 
3. หลังการทดลอง ทำการทดสอบหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนและแบบทดสอบ วดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน (pretest) 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1. นำคะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเสียงและ 

การไดยิน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มาหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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กอนและหลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดย 

การทดสอบที (t-test dependent)  

 

ผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เสียงและการไดยิน โดยการใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช

ทดสอบนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรู โดยนำผลการทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ 

มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องเสียงและการไดยิน 

 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียน 

 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

จากตารางที่ 4 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยใช 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนเรียนโดยใชรูแบบการเรียนการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยใช 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผูวิจัยไดนำผลคะแนนไปวิเคราะหเปรียบเทียบ 
กับเกณฑที่กำหนดไวมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

 

 

              (n = 43) 

  X  S.D. d   t 

 30     16.11 2.91 10.13 0.46 22.01**  30     26.25 2.76
**  .05 
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จากตารางท่ี 5 แสดงวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 (เทากับ  

21 คะแนน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เสียงและการไดยินหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องเสียงและการไดยิน กอน 

 และหลังการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรู 

 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

จากตารางที่ 6 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (  = 18.46) 

สูงกวากอนเรียน (  = 5.28) แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐาน 

ขอที่ 2 ที่ตั้งไว 

ตารางที ่5  การเปรียบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 ปที ่ 5 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไว 

 รอยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

                                                                                                     

      N    X S.D.  t 

      43     30 26.25 2.76 9.51** 

**  .05 
 

(n = 43) 

              (n = 43) 

  X  S.D. d   t 

     20     13.18   2.18
5.28 0.26 19.78**      20     18.46   1.60

*  .05  
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อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียน และหลังเรียน

กับเกณฑ จากผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา

กอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้น เนนการพัฒนาความสามารถ 

ในการแกไขปญหาดวยวิธีการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการทางความคิด

หาเหตุผลจนคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง โดยครูตั้งคำถามประเภท

กระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหาเองได โดยผูวิจัยไดจัดรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความสนใจ (engage) ขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรูที่จะนำ 

เขาสูบทเรียน ทำใหผูเรียนสนใจใครรู ในกิจกรรมที่จะนำเขาสูบทเรียน ควรจะเชื่อมโยงประสบการณ

การเรียนรูเดิมกับปจจุบัน ขั้นที่ 2 ขั้นการสำรวจและคนหา (explore) ขั้นตอนนี้ผูเรียนมีประสบการณ 

รวมกันในการสรางและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ ในการทำกิจกรรม 

การสำรวจและคนหาส่ิงท่ีผูเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นผูเรียนแตละคน หลังจากนั้นผูเรียน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขั้นที่ 3 ขั้นการอธิบาย (explain) ใหผูเรียนสามารถในการอธิบายความคิด

รวบยอดท่ีไดจากการสำรวจและคนหา ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความรู (elaborate) ผูเรียนไดยืนยัน 

และขยายหรือเพิ่มเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ 
ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติตามท่ีผูเรียนตองการ ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล 

(evaluate) ผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรูความเขาใจของตนเอง ระหวาง

การเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูตองกระตุนหรือสงเสริมใหผู เ รียนประเมิน 

ความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาสใหครูไดประเมินความรู 

ความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย กระบวนการสืบเสาะหาความรูจึงชวยใหนักเรียน 
เกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหา หลักการ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติซึ่งจะเปนพ้ืนฐาน 

ในการเรียนรูในคร้ังตอไปและสามารถนำการแกปญหาน้ันมาใชประโยชนในชีวิตประจำวันได  

จึงชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของเรวัต ศุภมั่งมี (2542: 58)  

ที่ ไดศึกษาพบวานักเ รียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูตามแนววงจรการเ รียนรู 
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มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนสูงกวากอนการสอน และสอดคลองกับผลการวิจัย 

ของนันทกา คันธิยงค (2547: 74) ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู  

5 ขั้น ที่มีผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เชนเดียวกับสุธารพิงค โนนศรีชัย (2550: 80) ไดศึกษา 

การคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูพบวา ดานการคิดวิเคราะหวิชาชีววิทยามีนักเรียน 

ที่ผานเกณฑที่กำหนด เชนเดียวกับวชินี บุญญพาพงศ (2552: 84) พบวา การจัดการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู มีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติ .05  

จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น ดังนั้น 

ผลการวจิยัจงึแสดงใหเหน็วาผลการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา

กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

รอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การเปรยีบเทยีบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที ่ 5 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กอนเรียนและหลังเรียน จากผลการวิจัย 

พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนหลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู จากผลการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  
พบวา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 8 ทักษะ ซึ่งเปนทักษะกระบวนการพ้ืนฐาน 

ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง

สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการจัดทำ กระทำ และส่ือความหมาย

ขอมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการทำนาย โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู ทำใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีพัฒนาข้ึน มีความกระตือรือรน
สนใจในการเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน กลาคิด กลาทำ กลาแสดงออกในทางท่ีดีขึ้น เพราะการใช 

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใช

กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง 
โดยผูสอนต้ังคำถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง และสามารถ 
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นำการแกปญหามาใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดโดยการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู ทำใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสังเกตไดมากที่สุด ทักษะการสังเกต  

เปนทักษะพ้ืนฐานแรกท่ีจะตองเกิดกับนักเรียน ในการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะแรกเม่ือนักเรียน 

ฝกทักษะอ่ืน ๆ ก็อาศัยทักษะการสังเกตในการทำงานดวย จึงทำใหทักษะการสังเกตมีการพัฒนา 

มากข้ึนกวาทักษะอ่ืน ๆ ทักษะการทำนาย เปนทักษะท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ทั้งน้ีเพราะ

ทักษะการทำนายเปนทักษะท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณที่ไดรับการฝกฝนบอย ๆ จนเกิดความแมนยำ

ในขอมูล ทำใหผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัย

ของประภัสสร ผลสินธุ (2547: 81) ไดทำการศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู  

5 ขั้น และการสอนแบบสืบเสาะตามรูปแบบ สสวท. ที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ 

ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูเรียนในกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้บรูณาการโดยรวมและเปนรายดาน 2 ดาน คอื ดานการทดลองและ

ดานการแปลความหมายขอมลูและลงขอสรปุเพ่ิมขึน้จากกอนเรียนอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05  

2) ผูเรยีนชายในกลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้บรูณาการโดยรวม 

และดานการทดลองเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผูเรียนหญิง 

ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวม 

และเปนรายดาน 2 ดาน คือ ดานการทดลอง การแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุปเพิ่มขึ้น 

จากกอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ผูเรียนกลุมทดลองและผูเรียนกลุมควบคุม 

มีคะแนนเฉล่ียทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนโดยรวมและเปนรายดาน

ไมแตกตางกัน 5) ไมมีปฏิสัมพันธระหวางเพศและวิธีสอนตอการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ขั้นบูรณาการของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และผูเรียนท่ีมีเพศตางกันมีทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตรขัน้บรูณาการไมแตกตางกนั สอดคลองกบังานวจิยัของบวัรนิทร สารวรรณ (2547: 83) 
ที่ศึกษาการสอนโดยใช วัฏจักรการเรียนรูตอการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวานักเรียนโดยรวมมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เพ่ิมข้ึน จากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญท่ี .05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของนันทกา คันธิยงค  

(2547: 74) ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ที่มีผลตอ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 เรื่อง พลังงาน พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้น มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนน

เต็มปรากฏนักเรียนมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.20 นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้น 
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ.05  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มปรากฏนักเรียนมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81  
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กลาวโดยสรุป จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูนั้นเปนการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตัวของนักเรียนเอง นักเรียน

ตองสืบคนเสาะหา สำรวจ ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 

และเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงสามารถสรางองคความรูของนักเรียนเอง สิ่งตาง ๆ 

เหลานี้ ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

 การจัดการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีลำดับ 

ขั้นการเรียนรูทั้ง 5 ขั้นตอน ในแตละขั้น ลวนมีความสำคัญซ่ึงตองใชเวลาในการสอนมากกวาปกติ 

ดังน้ันผูสอนตองควบคุมเวลา กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้นตอน  

ใหเหมาะสมกับเวลา และในแตละข้ันสามารถยืดหยุนกิจกรรมตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนควรเตรียมความพรอม มีการวางแผนทุกอยางดวยความรอบคอบกอนท่ีจะทำ 

การสอน โดยเฉพาะในข้ันสำรวจและคนหา ขั้นอธิบายและสรุป นักเรียนมีบทบาทมากในการจัด 

การเรียนการสอนดังกลาว ผูสอนควรมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

เพื่อชวยผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน  

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับรูปแบบ 

การสอนแบบโครงงาน 

 2.2  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีใชรวมกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน เชน บทเรียนสำเร็จรูป ชุดกิจกรรม ชุดการสอน เปนตน 
 

สรุป 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที ่5 โดยใชรปูแบบการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ไดผลการวเิคราะหขอมลูดงันี ้

  1.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรือ่งเสยีงและการไดยนิ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 
หลังไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนการเรียนโดย

ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนท่ีไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเสียงและการไดยิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปน
ไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 
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 2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลัง 

การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนการเรียนโดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู แสดงวาหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงนักเรียนท่ีไดรับการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมี

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองเสียงและการไดยิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 2 ที่ตั้งไว 
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