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โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
DEVELOPMENT OF GRADE 8 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT AND
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางกอน
เรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
จำนวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด
การเรี ย นรู โ ดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
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. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การเรี ย นรู โ ดยการจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก
1
2
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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
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บทนำ
การศึกษามีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะทีเ่ ปนกระบวนการหนึง่ ทีม่ ีบทบาท
โดยตรงต อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ให มี คุ ณ ภาพเหมาะสมและมี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการในการใชกำลังของประเทศ
การจัดการศึกษาที่ดีจะตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดังที่ นรินทร สังขรักษา
(2552: 1) ไดกลาวถึงเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันทั้งดานความคิด ความรูสึก บุคลิกภาพ
ความสนใจ ความถนัด ซึ่งสอดคลองกับความคิดของอนาตาเซีย (Anastasia, 1968: 430) ไดกลาว
ถึง การศึกษามิไดขึ้นอยูกับความสามารถทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังเกี่ยวของกับ
ความถนัดทางการเรียนของแตละบุคคลรวมทั้งองคประกอบที่ไมเกี่ยวของกับสติปญญาดวย เชน
สถานภาพทางสั ง คม บุ ค ลิ ก ภาพ ความสนใจ พฤติ ก รรมต า ง ๆ ที่ แ สดงออกอั น เนื่ อ งมาจาก
ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะสงผลตอเจตคติ ความคิด ความรูสึก ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ตลอด
จนการปรับตัวและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (แกไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545) มาตรา 22 ไดระบุถึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผเู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพคำนึงถึงคุณภาพทัง้ ดานความรู
กระบวนการเรียนรู และมาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรูใหสถานศึกษาดำเนินการจัดเนื้อหา
สาระใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกัน แกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกการปฏิบัติ ใหทำได
คิ ด เป น ทำเป น รั ก การอ า น เกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง จุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต รแกนกลาง
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกำหนดจุดมุงหมายที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตซึ่งไดกำหนดเปนสมรรถนะของ
ผูเ รียน ทีใ่ หผเู รียนมีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวจิ ารณญาณ
คิดอยางเปนระบบ กำหนดความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่ตองเผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล การแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชแกปญหา
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบัน และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือ
เครื่องใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ลวนเปนผลของวิทยาศาสตรผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรค และศาสตรอน่ื ๆ ความรูว ทิ ยาศาสตรชว ยใหเกิดองคความรู ความเขาใจในปรากฏการณ
ธรรมชาติมากมาย มีผลตอการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี (2546: 1) ไดระบุวาวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมที่เปนสังคมแหง
การเรียนรู (knowledge society) ทุกคนจึงตองจำเปนตองรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific
literacy for all) เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติอยางสมดุล และยั่งยืน และสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 1-3) ไดระบุวา การเรียนรูวิทยาศาสตรเปน
การพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ ผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุน
สงเสริมใหสนใจ และกระตือรือรนที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคำถามในสิ่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่น และมีความสุขที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู
เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห นำไปสูคำตอบของคำถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมี
เหตุผล สามารถสื่อสารคำถาม คำตอบ ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอื่นได
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ผลงานวิจัยของฉัฐภิมณฑ เพชรศักดิ์วงศ (2552:
155) ได เ ปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู เ รื่ อ ง หิ น และแร ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูป ระกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน และการจัดการเรียนรูต ามคูม อื
ครูของ สสวท. ซึง่ มีขน้ั ตอนการจัดการเรียนรูด งั นี้ 1) ขัน้ สรางสถานการณหรือปญหา 2) ขัน้ ตัง้ สมมติฐาน
และเขี ย นผั ง ความคิ ด 3) ขั้ น สำรวจ และรวบรวมข อ มู ล 4) ขั้ น ขยายความรู จ ากการค น พบ
และ 5) ขั้นสรางขอสรุปโดยเขียนแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่อง หินและแร
หลังการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน และการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครูของ สสวท. แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศนมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูของ สสวท. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงอรุณ หงสเวียงจันทร
(2553: 89) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูในหนวย
การเรี ย นบู ร ณาการเรื่ อ ง “ร า งกายมนุ ษ ย ” สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ซึ่ง มี ขั้ น ตอน
การจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและคนหาความรู 3) ขั้นอธิบายและ
ลงขอสรุป 4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นสำรวจและคนหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูโดยใชการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสูง
กวาคะแนนความรอบรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผู วิ จั ย ในฐานะครู ผู ส อนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร พบว า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับชาติ (O–NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมผานเกณฑมีแนวโนมลดลงจาก
คะแนนเฉลี่ยโดยคะแนนในปการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี่ย 41.88 คะแนน ในปการศึกษา 2554
มีคะแนนเฉลีย่ 32.31 คะแนน พิจารณาจากการวัด และประเมินผลการเรียนรูใ นหนวยการเรียนรูท ี่ 1
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สาระการเรียนรูสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต โดยผูวิจัยพบ
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ปญหาการจัดการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูดังกลาว พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือเปนหัวใจสำคัญใน
การที่จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสงู ขึ้นได ผูวิจยั จึงสนใจนำการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูมาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อนำมาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง
อาหารกั บ การดำรงชี วิ ต โดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู ร ะหว า งก อ นเรี ย นกั บ
หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียน
กับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง “อาหารกับ
การดำรงชีวิต” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่กำหนด
2. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู เรือ่ ง “อาหารกับการดำรง
ชีวติ ” มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑทกี่ ำหนด

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั จึงสนใจนำการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรู
มาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ
ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบ pre-experimental design แบบกลุมเดียวสอบ
กอน และหลัง (one group pretest posttest design) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 60)
T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
T1 การทดสอบกอนเรียน
X การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
T2 การทดสอบหลังเรียน
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แผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจำนวน 9 แผน รวม 17 ชั่วโมง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาตรฐาน
การเรียนรู และกรอบสาระการเรียนรูข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู สังเคราะหเปนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ หมายถึง การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสำรวจ และคนหา หมายถึง การดำเนินการสำรวจ คนควารวมกัน
วางแผน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป หมายถึง การนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ
คนควา และการทดลอง มาวิเคราะห แปลผล ในรูปแบบตาง ๆ
ขั้ น ตอนที่ 4 ขั้ น ขยายความรู หมายถึ ง การนำความรู ที่ ไ ด ม าขยายกรอบความรู
เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิม และความรูใหม หรือรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมิน หมายถึง การประเมินความรูของนักเรียนดวยกระบวนการ
ตาง ๆ ทั้งนักเรียนประเมินตนเอง และครูเปนผูประเมิน
3. สรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1) สาระสำคัญ 2) มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 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
¨Îµ´¸É
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9
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4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จาก
นั้นนำไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (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. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับความสอดคลองของแผนการเรียนรู และคำถามที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
รวมทั้งความชัดเจนของขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นตอน ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
6. นำแผนการจั ด การเรี ย นรู ไ ปทดลองสอนกั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูกอนนำไป
ใชจริง
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ กำหนด
เกณฑการใหคะแนนโดยขอที่ทำถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ขอที่ผิด หรือไมตอบใหคะแนนขอละ
0 คะแนน เพื่อนำไปใชในการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัด และการประเมินผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
1.3 สร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งอาหารกั บ การดำรงชี วิ ต
จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ โดยนำแนวคิดการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรของ คลอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 148-150) โดยใชวัดผลในดานตาง ๆ ไดแก
ดานความรู และความเขาใจ ดานทักษะปฏิบตั กิ ารดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูท างวิทยาศาสตร
และดานการนำความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการออกแบบการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารย
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ จากนัน้ นำไปใหผเู ชีย่ วชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล (index of item objective congruence: IOC) ซึ่งผลพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 0.67 และ 1.00
1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดนำขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไขขอสอบที่สรางขึ้น ปรับคำถามและคำตอบใหชัดเจน แลวเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
1.6 นำแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมาทดลองใช กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 (ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลว) จำนวน 50 คน
1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจคำตอบใหคะแนนที่ตอบถูก
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 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดย
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 กำหนดการประเมิ น จากรายงานผลการทดลอง โดยประเมิ น ตามทั ก ษะ
กระบวนการขั้นผสมผสาน
2.4 สร า งเกณฑ ก ารให ค ะแนนแบบรู บิ ค จากเกณฑ ก ารประเมิ น ในลั ก ษณะเป น
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 นำแบบประเมิ น ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร ขั้ น ผสมผสาน จำนวน 20 ข อ
ไปตรวจสอบความเปนปรนัย ความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คน พบวามีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
2.7 นำไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบประเมิน
มาตรวจใหคะแนนโดยผูว จิ ยั และผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณทางการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
2.8 นำมาหาความเชื่อมั่นระหวางผูใหคะแนน (Inter – rater reliability) ไดคา
ความเชื่อมั่นของผูใหคะแนนเทากับ 0.96
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะ
หาความรู
การสร า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ
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 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตอผูเ ชีย่ วชาญ ตรวจพิจารณา ดานขอความ
ดานความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและภาษา
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 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไปทดลองใช (tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7
เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (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. วั ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ห ลั ง เรี ย นโดยใช แ บบประเมิ น ทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร
6. สอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
การวิเคราะหขอ มูล ในการดำเนินการวิจยั ผูว จิ ยั ไดวางแผนการวิเคราะหขอ มูลดังตอไปนี้
1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน – หลังเรียน
2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนเรียน – หลังเรียน
3. วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
สถิติที่ใชในการวิจัย
นำคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห
คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรู โดยนำผล
การทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
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จากตารางที่ 3 แสดงว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูห ลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และจากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนหลังเรียนไปวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว รอยละ 60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
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จากตารางที่ 4 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชการจัด
การเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูห ลังเรียนสูงกวาเกณฑทกี่ ำหนดไว ( = 24 คะแนน) อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด ผูวิจัยไดนำแบบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชทดสอบนักเรียนกอน และหลังจัดการเรียนรูโดยนำ
ผลการประเมินไปวิเคราะหเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะ
หาความรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
µ¦¨° ³ÂÁÈ¤
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(n = 30)
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จากตารางที่ 5 แสดงวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก
การศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลการประเมินหลังเรียนไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ
60 ของคะแนนเต็มมีรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
(n = 30)
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จากตารางที่ 6 แสดงวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด = 12 คะแนน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยนำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนำผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะหาความรูใ นวิชาวิทยาศาสตร
โดยภาพรวม
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จากตารางที่ 7 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.41) และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังนี้ ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
( = 4.50) ดานการวัดและประเมินผล ( = 4.43 ) ดานสื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู ( = 4.41) และ
ดานเนื้อหาสาระการเรียนรู ( = 4.30)

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาหาร
กับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
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1. จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความสนใจที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และชักนำ
ใหนักเรียนศึกษาสิ่งเหลานั้นดวยความเต็มใจ ซึ่งจะเชื่อมโยงเขาสูขั้นตอไป 2) ขั้นสำรวจและคนหา
เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจแลว ก็จะเกิดการศึกษาคนควา และหาคำตอบของสิ่งที่สนใจดวยตนเอง
สงผลใหนักเรียนเขาใจซึ่งกระบวนการของการไดมาซึ่งคำตอบของสิ่งที่สนใจนั้น 3) ขั้นอธิบายและลง
ขอสรุป เมื่อนักเรียนเขาใจแลวก็สามารนำขอมูล หรือ คำตอบนั้นมาอธิบาย หรือวิเคราะหคำตอบ
เหลานั้นได ซึ่งจะแสดงมาไดอยางหลากหลาย 4) ขั้นขยายความรู เมื่อนักเรียนเขาใจดวยตนเอง
นักเรียนก็สามารถนำความรูนั้นมาขยายกรอบความรู และสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
เกาได และ 5) ขั้นประเมินผล นักเรียนสามารถประเมินความรูของตนเองไดจากขั้นตาง ๆ ของ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่กลาวมา และยังสามารถประเมินเพื่อนในชั้นเรียนไดดวย
จากขั้นของการขยายความรูที่จะบงบอกวานักเรียน และเพื่อนในชั้นเรียนมีความเขาใจมากนอย
เพียงใด ซึ่งครูก็สามารถประเมินนักเรียนไดในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูเชนกัน ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอนจึงเปนเหตุผลที่แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได และยังสอดคลองกั บงานวิจัยของดวงใจ
บุญประคอง (2549: 135) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องการดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู
เรื่องการดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอน และหลังการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนการเรียนรู
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับโคลบาส (Kolebas, 1992:
4443-A) ไดทำการสอนนักเรียนเกรด 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนน
ทักษะขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอน
โดยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยเนนทักษะขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นและความสนใจในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร สู ง กว า กลุ ม ที่ ไ ด รั บ การสอนแบบเดิ ม อย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนด
ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด
ไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (31.60) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยเกณฑ (24.00)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการ และขั้นตอนที่สามารถกระตุนความสนใจ
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นักเรียนสงผลใหนักเรียนตั้งใจเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทำความเขาใจในเนื้อหาไดดวย
ตนเองส ง ผลให นั ก เรี ย นเข า ใจเกิ ด การเรี ย นรู ที่ ค งทนได ดี ขึ้ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย น
การสอน พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอประเด็นการจัดการเรียนรู และแสวงหาความรูตาม
ประเด็นตาง ๆ ทั้งนี้เปนเพราะการสอนโดยใชรูปแบบสืบเสาะหาความรูเปดโอกาสใหนักเรียนแสวงหา
ความรูไดจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีขั้นตอนของการอธิบายขยายความรู ทำใหนักเรียนไดนำ
ความรู ม าแลกเปลี่ ย นและขยายความรู น ำไปใช ป ระโยชน ไ ด ม ากขึ้ น สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ภพ เลาหไพบูลย (2540: 156-157) ไดกลาวถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูวาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีสอนที่ทำใหความรูคงทน และ
ถายโยงการเรียนรูไดดีกลาวคือทำใหสามารถจดจำไดนาน
จากเหตุผล และขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่คงทน และกระตุนความสนใจใหผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
อธิบายและเชื่อมโยงความรู สามารถนำไปใชประโยชนได
2. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง อาหารกับการดำรง
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑทกี่ ำหนด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ทัง้ 5 ขัน้ ของการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะ
หาความรู โดยภาพรวมจะเนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง เมื่อนำมา
ใชรวมกับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งจะตองมีการทดลองดวยแลว นักเรียนจะตองมี
การวางแผนการทดลองตาง ๆ เอง และรายงานผลการทดลองใหสอดคลองกับตัวแปร และนิยาม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง สรุ ป ผลการทดลองดั ง กล า วด ว ยตนเอง ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมผสานอยางเต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัย
ของพรรัตน กิ่งมะลิ (2552: 61) ไดศึกษาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง พืช
โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยกึ่งเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีสอนแบบปกติกอน และหลังเรียน
และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับวิธีการ
สอนแบบปกติกอนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนรู
แบบสื บ เสาะหาความรู มี ค วามสามารถในทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สู ง กว า นั ก เรี ย น
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม พบวาคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (14.43)
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สูงกวาคะแนนเฉลี่ยเกณฑ (12.00) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะการจัด
การเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีขั้นตอนที่สงเสริมใหนักเรียนแสวงหา
ความรู ซึ่งการใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและหาคำตอบ จะชวยใหได
ขอมูลที่ถูกตองมากขึ้น และยังสอดคลองกับแนวคิดของภพ เลาหไพบูลย (2540: 14) ไดกลาวถึง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และฝกฝนความคิด
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เชน
ฝกการสังเกต การบันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐาน และการทำการทดลอง
3. จากผลการวิจัย แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม
ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 ดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู เนือ่ งจากทัง้ 5 ขัน้ ของกิจกรรมการเรียนรูท สี่ ง เสริมใหนกั เรียน
เกิดการเรียนรูที่คงทนกวาการเรียนแบบเดิม ลำดับที่ 2 ดานการวัดผลประเมินผล เนื่องจากในขั้นที่ 5
การประเมินผล ของการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ซึ่งไดกำหนด
ทั้ ง ครู ป ระเมิ น นั ก เรี ย น และนั ก เรี ย นประเมิ น ตนเอง จึ ง ทำให นั ก เรี ย นเห็ น ความชั ด เจน และ
มีความพึงพอใจในการวัดและประเมินผล ลำดับที่ 3 ดานสื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู เนื่องจาก
ในขั้นที่ 2 การสำรวจและคนหาของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จะพบวานักเรียนมีอิสระ
ในการคนหาความรูไดอยางหลากหลาย ซึ่งทำใหความรูที่ไดก็หลากหลายเชนกัน ลำดับที่ 4 เนื้อหา
สาระการเรียนรู เนื่องจากสาระการเรียนรูเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เปนเนื้อหาที่ใกลตัว นักเรียน
สามารถคนควาไดงาย และชัดเจน เมื่อเรียงลำดับแลว พบวา มีความพึงพอใจอยูในลำดับสุดทาย
แตก็ทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนไดสอดคลองกับแนวคิดของอุทัยพรรณ สุดใจ (2545: 7) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาความรูสึก
หรื อ ทั ศ นคติ ต อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดนั้ น เป น ไปในทางบวกหรื อ ทางลบ และสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 11) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษย
ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือ
มีความตั้งใจมาก และไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขาม
อาจผิดหวัง หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สิ่งที่ตนตั้งใจไว วาจะมีมากหรือนอย
จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาวจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู อยูในระดับมาก ซึ่งผลการประเมิน
ผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูในครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูสามารถนำไปเปน
ทางเลื อกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ที่เกี่ ยวข องกั บสาระ
การเรียนรูอื่นได ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ตองใชระยะเวลาสำหรับใหนักเรียนได
เกิดการเรียนรู ครูผูสอนจึงตองจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม
1.2 จากความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ในดานของสาระการเรียนรูที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดเปนลำดับสุดทาย ดังนั้นการเลือกสาระ
การเรียนรูควรเลือกใหเหมาะสม เพื่อกระตุนใหนักเรียนพึงพอใจในสาระการเรียนรูนั้นมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เปรี ย บเที ย บการจั ด การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะหาความรู กั บ
การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียน สูงกวาเกณฑที่
กำหนดรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่
กำหนด รอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก
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