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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

กับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางกอน

เรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรู

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จำนวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด 

การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่สราง

โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
ผลการวิจัยพบวา                      

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05           

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก 
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คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ 

                    ทางวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT      

The purposes of this research were to: 1) compare students’ learning achievement 

before and after learning and compare the learning achievement after learning with the set 

criterion; 2) compare students’ science process skills before and after learning and compare  

the science process skills after learning with the set criterion; and 3) analyze students’ 

satisfaction with learning by using inquiry instruction model. The sample was 30 grade  

8 students studying in the second semester of the academic year 2013 at Kanchananukoh 

School in Mueang District, Kanchanaburi Province, derived by cluster random sampling. 

The data collection instruments were an achievement test, an assessment of science 

process skills, and a questionnaire on students’ satisfaction with learning, constructed  

by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation  

and t-test.  

The results were as follows: 

1.  The learning achievement after learning by using inquiry instruction model 

was higher than that of before and higher than the set criterion with a statistical significance 

level of .05.  

2.  The science process skills after learning by using inquiry instruction model 

were higher than that of before and higher than the set criterion with a statistical significance 

level of .05.  
3.  Overall the students’ satisfaction with the learning by using inquiry 

instruction model on the topic of food for life was at a high level. 

 

Keywords:  inquiry instruction model, learning achievement, science process skills,  

                     secondary education 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 66

บทนำ 
การศึกษามีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะท่ีเปนกระบวนการหน่ึงท่ีมีบทบาท

โดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับ 

ความตองการในการใชกำลังของประเทศ  

การจัดการศึกษาที่ดีจะตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังที่ นรินทร สังขรักษา 

(2552: 1) ไดกลาวถึงเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันท้ังดานความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพ 

ความสนใจ ความถนัด ซึ่งสอดคลองกับความคิดของอนาตาเซีย (Anastasia, 1968: 430) ไดกลาว

ถึง การศึกษามิไดขึ้นอยูกับความสามารถทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังเก่ียวของกับ

ความถนัดทางการเรียนของแตละบุคคลรวมทั้งองคประกอบที่ไมเก่ียวของกับสติปญญาดวย เชน 

สถานภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ พฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกอันเน่ืองมาจาก 

ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะสงผลตอเจตคติ ความคิด ความรูสึก ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ตลอด

จนการปรับตัวและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิ (แกไขเพ่ิมเตมิฉบบัท่ี 2 

พ.ศ. 2545) มาตรา 22 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ 

เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพคำนึงถงึคณุภาพท้ังดานความรู

กระบวนการเรียนรู และมาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการจัดเน้ือหา

สาระใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ

ปองกัน แกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกการปฏิบัติ ใหทำได 

คิดเปนทำเปน รักการอาน เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง 

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกำหนดจุดมุงหมายท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถใน 

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตซึ่งไดกำหนดเปนสมรรถนะของ 

ผูเรียน ท่ีใหผูเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 
คิดอยางเปนระบบ กำหนดความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่ตองเผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล การแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชแกปญหา 

การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ   
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบัน และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร

เก่ียวของกับวิถีชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือ

เคร่ืองใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ลวนเปนผลของวิทยาศาสตรผสมผสานกับ 

ความคิดสรางสรรค และศาสตรอ่ืน ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู ความเขาใจในปรากฏการณ

ธรรมชาตมิากมาย มผีลตอการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 67

และเทคโนโลยี (2546: 1) ไดระบุวาวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมที่เปนสังคมแหง 

การเรียนรู (knowledge society) ทุกคนจึงตองจำเปนตองรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific 

literacy for all) เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน และสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 1-3) ไดระบุวา การเรียนรูวิทยาศาสตรเปน 

การพัฒนาผูเรียนใหไดรับท้ังความรู กระบวนการ และเจตคติ ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุน

สงเสริมใหสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคำถามในส่ิงตาง ๆ  

ที่เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงม่ัน และมีความสุขท่ีจะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู

เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะห นำไปสูคำตอบของคำถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมี

เหตุผล  สามารถสื่อสารคำถาม คำตอบ ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นได  

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ผลงานวิจัยของฉัฐภิมณฑ เพชรศักดิ์วงศ (2552: 

155) ไดเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง หินและแร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูประกอบการเขยีนแผนผังมโนทศัน และการจดัการเรยีนรูตามคูมอื 

ครูของ สสวท. ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังน้ี 1) ข้ันสรางสถานการณหรือปญหา 2) ข้ันต้ังสมมติฐาน 

และเขียนผังความคิด 3) ขั้นสำรวจ และรวบรวมขอมูล 4) ขั้นขยายความรูจากการคนพบ  

และ 5) ขั้นสรางขอสรุปโดยเขียนแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่อง หินและแร 

หลังการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน และการจัดการเรียนรูตาม

คูมือครูของ สสวท. แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศนมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียน 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงอรุณ หงสเวียงจันทร 

(2553: 89) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูในหนวย 

การเรียนบูรณาการเร่ือง “รางกายมนุษย” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีขั้นตอน 
การจัดการเรียนรูดังน้ี 1) ขั้นสรางความสนใจ  2) ขั้นสำรวจและคนหาความรู 3) ขั้นอธิบายและ 

ลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นสำรวจและคนหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ 

การเรียนรูโดยใชการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสูง

กวาคะแนนความรอบรู อยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร พบวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมผานเกณฑมีแนวโนมลดลงจาก

คะแนนเฉล่ียโดยคะแนนในปการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉล่ีย 41.88 คะแนน ในปการศึกษา 2554  

มคีะแนนเฉลีย่ 32.31 คะแนน พจิารณาจากการวัด และประเมนิผลการเรยีนรูในหนวยการเรียนรูที ่ 1 

เร่ือง อาหารกับการดำรงชีวิต สาระการเรียนรูสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต โดยผูวิจัยพบ 
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ปญหาการจัดการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูดังกลาว พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือเปนหัวใจสำคัญใน

การที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได ผูวิจัยจึงสนใจนำการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูมาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือนำมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี      

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง 

อาหารกับการดำรงชีวิต โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับ 

หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 เร่ือง อาหารกับการดำรงชีวิตโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียน

กับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง “อาหารกับ 

การดำรงชีวิต” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
2. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรือ่ง “อาหารกับการดำรง

ชวีติ” มทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑทีก่ำหนด 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงสนใจนำการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

มาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู โดยสังเคราะหขั้นตอนประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ  

2) ขั้นสำรวจ และคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นประเมิน  

ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2556 จำนวน 15 หอง จำนวน 625 คน 

2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 1 หอง จำนวน 30 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ

ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ pre-experimental design แบบกลุมเดียวสอบ

กอน และหลัง (one group pretest posttest design) (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543: 60) 
 

     T
1
          X  T

2 

 

    สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

 T
1
  การทดสอบกอนเรียน   

 X   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 T
2
  การทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 5                               
1.  (Engage)                
2.  (Explore)                
3.  (Explain)          
4.  (Elaboration)                
5.  (Evaluate) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจำนวน 9 แผน รวม 17 ชั่วโมง  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน 

การเรียนรู และกรอบสาระการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของใน

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู สังเคราะหเปนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไดดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ หมายถึง การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ  

 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นสำรวจ และคนหา หมายถึง การดำเนินการสำรวจ คนควารวมกัน 

วางแผน   

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป หมายถึง การนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ 

คนควา และการทดลอง มาวิเคราะห แปลผล ในรูปแบบตาง ๆ 

 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นขยายความรู หมายถึง การนำความรูที่ไดมาขยายกรอบความรู  

เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิม และความรูใหม หรือรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน 

    ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมิน หมายถึง การประเมินความรูของนักเรียนดวยกระบวนการ

ตาง ๆ ทั้งนักเรียนประเมินตนเอง และครูเปนผูประเมิน 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

1) สาระสำคัญ 2) มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) สาระการเรียนรู  

5) สมรรถนะของผูเรียน 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค 7) กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

8) สื่อ-อุปกรณ/แหลงเรียนรู และ 9) การวัดและประเมินผล โดยสาระการเรียนรูที่ใชมีรายละเอียด 
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   ( ) 
1  2 
2  2 
3 1 
4    2 
5 2 
6  2 
7 2 
8  2 
9  2 

 17 

4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จาก

นั้นนำไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) โดยทำแบบสำรวจรายการใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาโดยกำหนด

เกณฑการใหคะแนนดังนี้   

   ใหเทากับ  +1  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 

        ใหเทากับ    0  เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมหรือไม 

        ใหเทากับ   -1  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความเหมาะสม 
 ซึ่งผลการหาคา IOC ของแผนการจัดการเรียนรูมีคาเทากับ 0.67 และ 1.00  

5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญโดยไดเสนอแนะ 

เก่ียวกับความสอดคลองของแผนการเรียนรู และคำถามท่ีจะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น 

รวมทั้งความชัดเจนของขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอน ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไข แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง       
6. นำแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองสอนกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูกอนนำไป 

ใชจริง 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ กำหนด

เกณฑการใหคะแนนโดยขอท่ีทำถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ขอท่ีผิด หรือไมตอบใหคะแนนขอละ  

0 คะแนน เพื่อนำไปใชในการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้   

 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับ

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสาร และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัด และการประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

 1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองอาหารกับการดำรงชีวิต

จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ โดยนำแนวคิดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตรของ คลอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 148-150) โดยใชวัดผลในดานตาง ๆ ไดแก  

ดานความรู และความเขาใจ ดานทักษะปฏิบัติการดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

และดานการนำความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหการออกแบบการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จากน้ันนำไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหา (content  validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล (index of item objective congruence: IOC) ซึ่งผลพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง

เทากับ 0.67 และ 1.00 

 1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดนำขอเสนอแนะ

ปรับปรุงแกไขขอสอบที่สรางข้ึน ปรับคำถามและคำตอบใหชัดเจน แลวเสนออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

 1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียนมาทดลองใชกับ นัก เ รียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 (ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว) จำนวน 50 คน 

 1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจคำตอบใหคะแนนท่ีตอบถูก

ตองให 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนนแลวนำมาหาความยากงายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ผลพบ

วา ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.40 - 0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0.40 - 0.50 

เลือกแบบทดสอบ จำนวน 40 ขอ 

 1.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ไดตรวจสอบหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดย

ใชสูตร KR 20 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบ

ทดสอบอีกครั้ง ซึ่งผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.80 

 1.9 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใชจริง  

2. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน โดยประเมิน

จากรายงานผลการทดลอง ดำเนินการดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

 2.2 วิเคราะหนิยามศัพทเฉพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน  

ทั้ง 5 ขั้น ไดแก 1) การตั้งสมมติฐาน 2) การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3) การกำหนดและควบคุม
ตัวแปร 4) การทดลอง และ 5) การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป  

 2.3 กำหนดการประเมินจากรายงานผลการทดลอง โดยประเมินตามทักษะ

กระบวนการขั้นผสมผสาน   
 2.4 สรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิคจากเกณฑการประเมินในลักษณะเปน

มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก 1 หมายถึง ปรับปรุง  2 หมายถึง พอใช  3 หมายถึง ดี   

4 หมายถึง ดีมาก 
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 2.5  สรางประเด็นการประเมินที่สอดคลองกับระดับคุณภาพ 

 2.6  นำแบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสาน จำนวน 20 ขอ  

ไปตรวจสอบความเปนปรนัย ความเท่ียงตรงและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยผูเช่ียวชาญ 

จำนวน 3 คน พบวามีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 

 2.7 นำไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบประเมิน

มาตรวจใหคะแนนโดยผูวิจัยและผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณทางการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 2.8 นำมาหาความเช่ือมั่นระหวางผูใหคะแนน (Inter – rater reliability) ไดคา 

ความเชื่อมั่นของผูใหคะแนนเทากับ 0.96  

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 

 3.1 ศึกษาเอกสารและหลักการเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.2 กำหนดกรอบคำถามในประเด็นตาง ๆ เชน การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ

สืบเสาะหาความรู บรรยากาศในการเรียนรู ประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู                               

 3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  

5 ระดับ ของลิเคิรท ขอคำถาม จำนวน 20 ขอ โดยกำหนดคาระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

   ระดับ  5   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

   ระดับ  4   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับมาก  

        ระดับ 3   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
   ระดับ  2   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับนอย 

   ระดับ  1   หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด    

 3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตอผูเช่ียวชาญ ตรวจพิจารณา ดานขอความ 
ดานความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและภาษา 

แลวนำความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective 

congruence: IOC) จากนั้นคัดเลือกขอคำถามความพึงพอใจที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 

ขึ้นไป ซึ่งพบวามีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 

 3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญแลวเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 
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 3.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไปทดลองใช (tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7 

เพ่ือหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha 

Method) ซึ่งพบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 

 3.7 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชจริง          

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จำนวน 1 หอง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้  

1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร                             

2. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน 

3. ดำเนินการทดลองสอนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

4. ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร    

5. วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชแบบประเมินทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

6. สอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 

การวิเคราะหขอมลู  ในการดำเนนิการวจิยัผูวจิยัไดวางแผนการวเิคราะหขอมลูดงัตอไปน้ี 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียน – หลังเรียน                                                     

2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียน – หลังเรียน 

3. วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

นำคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห 

คาเฉล่ีย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที (t-test ) และแปล

ความหมายความพึงพอใจตามแนวคิดของเบสท (Best, 1986: 195) โดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดาน

และรายขอ  ดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอย 

  1.00 – 1.49 หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
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ผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรู โดยนำผล 

การทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 

                   สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

             (n = 30)
   S t 

 31.60 4.52 9.20* 
*  .05 

   (n = 30) 

*  .05 

   S  S  t 

 40 17.60 4.07 14 1.19 11.77*

 40 31.60 4.52

จากตารางท่ี 3 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับ 

การจดัการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 

และจากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนหลังเรียนไปวิเคราะห

เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว รอยละ 60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4   การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู 

                   แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัด 

การเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรูหลงัเรยีนสงูกวาเกณฑทีก่ำหนดไว (  = 24 คะแนน) อยางมนียัสำคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชทดสอบนักเรียนกอน และหลังจัดการเรียนรูโดยนำ

ผลการประเมินไปวิเคราะหเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที ่5  การเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจดัการเรยีนรูแบบสืบเสาะ 

หาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
(n = 30) 

   S  S  t 

 20 5.77 4.06 8.96 0.43 20.04*

 20 14.73 4.52

*  .05 

 (n = 30) 
   S t 

 14.43 2.40 5.55* 
*  .05 

จากตารางท่ี 5 แสดงวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก 

การศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

หลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลการประเมินหลังเรียนไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 
60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่  6 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 
                      สืบเสาะหาความรูหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
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 จากตารางท่ี 6 แสดงวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด  = 12 คะแนน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยนำแบบสอบถาม

ความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนำผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ไปวิเคราะหเปรียบเทียบ  มีรายละเอียดดงัตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

   การจดักจิกรรมการเรียนรูโดยใชการจดัการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูในวชิาวทิยาศาสตร 

                   โดยภาพรวม  
(n = 30) 

 S  
1.  4.30 0.63 4
2. 

 4.50 0.51  1 

3.  / 4.41 0.55 3
4.  4.43 0.56 2

 4.41 0.52  

จากตารางที่ 7 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.41) และเมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังน้ี ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

(  = 4.50) ดานการวัดและประเมินผล (  = 4.43 ) ดานสื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู (  = 4.41) และ

ดานเนื้อหาสาระการเรียนรู (  = 4.30)  

 

อภิปรายผล                                                                                                           

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาหาร
กับการดำรงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
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1. จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อาหารกับการดำรงชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  

ท่ีประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และชักนำ

ใหนักเรียนศึกษาส่ิงเหลาน้ันดวยความเต็มใจ ซึ่งจะเช่ือมโยงเขาสูขั้นตอไป 2) ขั้นสำรวจและคนหา

เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจแลว ก็จะเกิดการศึกษาคนควา และหาคำตอบของส่ิงท่ีสนใจดวยตนเอง 

สงผลใหนักเรียนเขาใจซึ่งกระบวนการของการไดมาซึ่งคำตอบของสิ่งที่สนใจนั้น 3) ขั้นอธิบายและลง

ขอสรุป เมื่อนักเรียนเขาใจแลวก็สามารนำขอมูล หรือ คำตอบนั้นมาอธิบาย หรือวิเคราะหคำตอบ

เหลาน้ันได ซึ่งจะแสดงมาไดอยางหลากหลาย 4) ขั้นขยายความรู เม่ือนักเรียนเขาใจดวยตนเอง 

นักเรียนก็สามารถนำความรูน้ันมาขยายกรอบความรู และสามารถเช่ือมโยงความรูใหมกับความรู 

เกาได และ 5) ขั้นประเมินผล นักเรียนสามารถประเมินความรูของตนเองไดจากขั้นตาง ๆ ของ 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่กลาวมา และยังสามารถประเมินเพ่ือนในช้ันเรียนไดดวย 

จากข้ันของการขยายความรูที่จะบงบอกวานักเรียน และเพ่ือนในชั้นเรียนมีความเขาใจมากนอย 

เพียงใด ซึ่งครูก็สามารถประเมินนักเรียนไดในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูเชนกัน ซึ่งท้ัง 5 ขั้นตอนจึงเปนเหตุผลที่แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของดวงใจ 

บุญประคอง (2549: 135) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องการดำรงพันธุของส่ิงมีชีวิตของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู

เร่ืองการดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอน และหลังการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนการเรียนรู 

หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับโคลบาส (Kolebas, 1992: 
4443-A) ไดทำการสอนนักเรียนเกรด 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนน

ทักษะขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอน

โดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนนทักษะข้ันตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสนใจในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบเดิมอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนด

ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด

ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (31.60) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยเกณฑ (24.00) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการ และขั้นตอนที่สามารถกระตุนความสนใจ
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นักเรียนสงผลใหนักเรียนตั้งใจเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทำความเขาใจในเนื้อหาไดดวย

ตนเองสงผลใหนักเรียนเขาใจเกิดการเรียนรูที่คงทนไดดีขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การสอน พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอประเด็นการจัดการเรียนรู และแสวงหาความรูตาม

ประเด็นตาง ๆ ท้ังน้ีเปนเพราะการสอนโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรูเปดโอกาสใหนักเรียนแสวงหา

ความรูไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีขั้นตอนของการอธิบายขยายความรู ทำใหนักเรียนไดนำ

ความรูมาแลกเปลี่ยนและขยายความรูนำไปใชประโยชนไดมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ 

ภพ  เลาหไพบูลย (2540: 156-157) ไดกลาวถึงผลดีที่เกิดข้ึนกับนักเรียนหลังจากไดรับการสอน 

แบบสืบเสาะหาความรูวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีสอนที่ทำใหความรูคงทน และ 

ถายโยงการเรียนรูไดดีกลาวคือทำใหสามารถจดจำไดนาน      

จากเหตุผล และขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน และกระตุนความสนใจใหผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนสามารถ

อธิบายและเชื่อมโยงความรู สามารถนำไปใชประโยชนได   

2.  จากผลการวิจัย พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเร่ือง อาหารกับการดำรง

ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียน 

สงูกวากอนเรยีน และสงูกวาเกณฑทีก่ำหนด ทัง้น้ีเนือ่งจาก ทัง้ 5 ขัน้ ของการจดัการเรยีนรูแบบสืบเสาะ

หาความรู โดยภาพรวมจะเนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง เม่ือนำมา

ใชรวมกับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งจะตองมีการทดลองดวยแลว นักเรียนจะตองมี

การวางแผนการทดลองตาง ๆ เอง และรายงานผลการทดลองใหสอดคลองกับตัวแปร และนิยาม 

เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรุปผลการทดลองดังกลาวดวยตนเอง สงเสริมและพัฒนา 

ใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสานอยางเต็มท่ี สอดคลองกับงานวิจัย

ของพรรัตน  กิ่งมะลิ (2552: 61) ไดศึกษาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง พืช  

โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 การวิจัยคร้ังน้ีเปน 
การวิจัยกึ่งเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืช ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีสอนแบบปกติกอน และหลังเรียน

และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีการ

สอนแบบปกติกอนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรูมีความสามารถในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียน 
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากการศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเปรียบเทียบกับ

เกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (14.43)  
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สูงกวาคะแนนเฉล่ียเกณฑ (12.00) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะการจัด 

การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีขั้นตอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนแสวงหา

ความรู ซึ่งการใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและหาคำตอบ จะชวยใหได

ขอมูลท่ีถูกตองมากขึ้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของภพ  เลาหไพบูลย (2540: 14) ไดกลาวถึง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และฝกฝนความคิด

อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เชน  

ฝกการสังเกต การบันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐาน และการทำการทดลอง 

3. จากผลการวิจัย แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม

ลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ 

ในการจดักจิกรรมแบบสบืเสาะหาความรู เนือ่งจากทัง้ 5 ขัน้ ของกจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิใหนกัเรยีน

เกิดการเรียนรูที่คงทนกวาการเรียนแบบเดิม ลำดับที่ 2 ดานการวัดผลประเมินผล เนื่องจากในขั้นที่ 5 

การประเมินผล ของการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งไดกำหนด 

ทั้งครูประเมินนักเรียน และนักเรียนประเมินตนเอง จึงทำใหนักเรียนเห็นความชัดเจน และ 

มีความพึงพอใจในการวัดและประเมินผล ลำดับท่ี 3 ดานส่ือการเรียนรู/ แหลงเรียนรู เน่ืองจาก 

ในขั้นที่ 2 การสำรวจและคนหาของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จะพบวานักเรียนมีอิสระ

ในการคนหาความรูไดอยางหลากหลาย ซึ่งทำใหความรูที่ไดก็หลากหลายเชนกัน ลำดับท่ี 4 เน้ือหา

สาระการเรียนรู เนื่องจากสาระการเรียนรูเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เปนเน้ือหาท่ีใกลตัว นักเรียน

สามารถคนควาไดงาย และชัดเจน เมื่อเรียงลำดับแลว พบวา มีความพึงพอใจอยูในลำดับสุดทาย  

แตก็ทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนไดสอดคลองกับแนวคิดของอุทัยพรรณ  สุดใจ (2545: 7) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาความรูสึก 

หรือทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดน้ันเปนไปในทางบวกหรือทางลบ และสอดคลองกับแนวคิดของ 
วิรุฬ  พรรณเทวี (2542: 11) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษย 
ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือ 

มีความต้ังใจมาก และไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม 

อาจผิดหวัง หรือไมพึงพอใจเปนอยางย่ิง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
สิ่งที่ตนตั้งใจไว วาจะมีมากหรือนอย  

จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมิน

ผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู

แบบสืบเสาะหาความรูในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 จากผลการวิจัย พบวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูสามารถนำไปเปน

ทางเลือกในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับสาระ 

การเรียนรูอื่นได ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ตองใชระยะเวลาสำหรับใหนักเรียนได

เกิดการเรียนรู ครูผูสอนจึงตองจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

 1.2 จากความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

ในดานของสาระการเรียนรูที่ไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนลำดับสุดทาย ดังน้ันการเลือกสาระ 

การเรียนรูควรเลือกใหเหมาะสม เพื่อกระตุนใหนักเรียนพึงพอใจในสาระการเรียนรูนั้นมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับ 

การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน   

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

สรุป                                                                                                                                                

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียน สูงกวาเกณฑที่

กำหนดรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่

กำหนด รอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05       

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก 
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