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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
การคิดวิเคราะห และเจตคตติอวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และกิจกรรมการเรียนรูโดยปญหาเปนฐาน ระหวางกอน
เรียน และหลังเรียน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง น้ําและอากาศ 
วิชาวิทยาศาสตร การคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิทยาศาสตร นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่3  
ระหวางกิจกรรม    การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน กับกิจกรรมการเรียนรูโดยปญหา
เปนฐาน กลุมตัวอยาง  ในการวิจัยไดแก นักเรียนประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวังกานเหลือง
ดรุณกิจ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปการศึกษา 2554 จํานวน 1 หองเรียนจํานวน 25 
คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนบานหมืน่แผว อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ ปการศึกษา 2554 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม 
(cluster random sampling)  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง น้ําและอากาศ ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ       
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยปญหาเปนฐาน จํานวน
รูปแบบละ 9 แผน แบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง        
น้ําและอากาศชั้นประถมศึกษาปที ่3 แบบทดสอบการคิด และแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร 
สถติิพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 
สถติิทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test (dependent Samples)และ Hotelling - T2 
 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้

1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ และนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคตติอวิทยาศาสตร    
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน            
มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิทยาศาสตร ตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ แตกตาง จากนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
โดยปญหาเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีข้ันตอนที่ชัดเจน 
มีกระบวนการที่หลากหลาย เนนใหผูเรียนสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง สงเสรมิให
กิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงควรสนับสนนุ
ใหครผููสอนวิทยาศาสตร นําวิธีการทั้งสองนี้ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกระดับชัน้ 

 Abstract 
 This study aimed: 1)  to compare learning achievement, analytical thinking 
abilities, and scientific attitudes of the students who learned using organization of 7-E 
inquiry learning activities and problem-based learning activities between before  and 
after learning, and 2) to compare learning achievement entitled Water and Air in a 
Science Course, analytical thinking abilities,and scientific attitudes of Pratomsueksa 3 
 (grade 3) students between 7-E inquiry learning activities and problem-based 
learning activities. The sample used in the study consisted of Pratomsueksa 3 
students attending Wangkanluang School, Amphoe Mueang Chaiyaphum, Changwat 



3 

 

Chaiyaphum from 1 class rooms, 25 students each, in the academic year 2011,and 
Pratommsueksa 3 students attending Ban Mune Peaw School, Amphoe Mueang 
Chaiyaphum, Changwat Chaiyaphum from 1 class rooms, 30 students each, in the 
academic year 2011, obtained using the cluster random sampling technique. The 
instruments used in the study were plans for organization of learning activities in the 
science learning strand for Pratomsueksa 3  entitled Water and Air using 7-E inquiry 
learning activities and plans for organization of problem-based learning activities, 9 
plans each;a 20-item 3-choice test of analytical thinking and a 20-item 3-ratingscale 
inventory on scientific attitude. The basic statistics used for analyzing the collected 
data were percentage, means and standard deviation; and the statistic used for 
testing hypothesis were t-test (dependent samples) and Hotelling -T2 . 
 The results of the study were as follows: 
 1. The students who learned using organization of 7-E inquiry learning 
activitiesin the science learning strand entitled Water and Air and those who learned 
using organization of problem-based learning activities had higher learning 
achievement, more analytical thinking abilities and more positive scientific attitudes 
after learning than before learning at the .05 level of significance. 

2. The students who learned using organization of 7-E inquiry learning 
activities have different learning achievement, analytical thinking abilities and scientific 
attitudes toward science learning entitled Water and Air from those who learned using 
organization of problem-based learning activities at the .05 level of significance. 
 In conclusion, the organization of 7-E inquiry learning activities and the 
organization of problem – based learning activities were organization of learning and 
teaching which had clear stages and a variety of process, emphasized learners to be 
able to summarize the body of knowledge by themselves, promoted organization of 
learning and teaching in the science learning strand to be more efficient. Therefore, 
science teachers should be supported to implement these 2 techniques in 
organization of learning and teaching at every grade level. 
 
Keywords: Learning Achievement, Analytical Thinking, Scientific Attitudes 
Organization of 7-E Inquiry Learning Activities ,Organization of Problem-based 
Learning  Activities 
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บทนํา 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชพีตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  
เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆที่มนษุยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการ
ทํางานเหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนษุยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล          
คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถ
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษ
พยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึง่เปนสงัคมแหงการเรยีนรู 
(knowledge-based society) ดังนัน้ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร 
เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตผุล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  อีกทัง้
ยังเปนการจัดการศึกษาทีต่องยึดหลกัวาผูเรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรวมทัง้ความรู ความเขาใจ และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 ) 
   ผลการรายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน (NT) วิชาวิทยาศาสตร  กลุม
สาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่3  ตัง้แตปการศกึษา 2551-2553 ของกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานคาย หนองไผ โนนสําราญ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ปการศึกษา 2553 
ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.09 (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน), 2553) 
ซึ่งเปนคะแนนที่ควรเรงปรับปรุงโดยปญหาดังกลาว ทําใหพบวา การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ยังมีปญหาทัง้ดานครู นักเรียน และวิธีการสอน ขาดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนขาดการคิดวิเคราะหที่สงผลทําใหขาดทักษะการ
แยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญหรือจําเปนหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ     
ตัวไหนเปนผล  และเจตคติตอวิทยาศาสตรทีน่ักเรียนยังขาดความอยากรูอยากเห็น ความมี
เหตผุล ความรอบคอบหรือการตัดสินใจ ความซื่อสตัยและการยอมรับซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหต่ําลงได ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหารู 7 ข้ันซึ่งจะนําไปสูการสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน ตามทฤษฎสีรางสรรคความรู เปนกระบวนการที่นักเรียนตองมีการสืบคนสํารวจ 
ตรวจสอบและคนควาดวยวิธีตางๆจนกระทัง่ไดคําตอบหรือความรูซึ่งจะสามารถสรางองค
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ความรูของนักเรียนเองได และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเรียนรูดวยการลงมือทําดวยตนเอง (learning by doing) สอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรค (constructivism) สามารถสรางองคความรูได
ดวยตนเองและเปนวิธีทีส่ามารถจงูใจใหมีความสนใจเรียนเปนอยางมาก ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3 ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนสงูข้ึน และเปน
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูในเนื้อหาอ่ืนตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวย การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวย การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 7 ข้ัน และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคตติอวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษา   ปที ่3 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3       หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 

3.นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน การคิดวิเคราะหและ
เจตคติตอวิทยาศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 แตกตางกัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 กลุมโรงเรียนบานคายหนองไผ
โนนสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต
1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 200 คน จาก 6  หองเรียน ทั้งหมด 6 โรงเรียน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวังกานเหลืองดรณุ
กิจ อําเภอเมืองชัยภูมิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิเขต1 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 25  คน จาก 1  หองเรียน และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 
โรงเรียนบานหมื่นแผว อําเภอเมืองชัยภูมิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิ
เขต1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน จาก 1  หองเรียน ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม (cluster random sampling) แลวกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการ
จับสลาก (random assignment)  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รูปแบบการเรียนรูละ 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง เวลา 18 ชั่วโมงดังนี ้
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ 
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่3 เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) รายขอ ตั้งแต .22 ถึง .98 มีคาความยากงาย(p)รายขอ 
อยูระหวาง .37 ถึง .97 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (푟 ) เทากับ 0.80 
  3. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3เปนแบบ
ปรนัยเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยากรายขอ อยูระหวาง 0.67 ถึง 
0.77 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.40ถึง0.60 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92  
   4. แบบวัดเจตคตติอวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 
20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (푟 ) อยูระหวาง 0.685 ถึง 0.937 และคาความเชื่อมั่นทัง้
ฉบับมีคาเทากับ 0.96 
ข้ันตอนการวิจัย                                                                                                               

1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห และแบบวัดเจตคตติอวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยทดสอบกับกลุมทดลองทัง้สองกลุม 
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 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ           
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียนวังกานเหลืองดรุณกิจ
และจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนบานหมื่นแผว 
 3. ข้ันสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห และแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร
ชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน 
 3.2 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองกับนักเรียนทั้งสองกลุมไปทําการตรวจ 
วิเคราะหทางสถติิเพ่ือสรุปผลการทดลองตามความมุงหมายการวิจัยตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห 

และเจตคตติอวิทยาศาสตร ของนักเรียนทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน 
และนักเรียนกลุมที่การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ระหวางกอนเรียนและ 
หลังเรียน สถิติพ้ืนฐานทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 
(mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ t-test (independent samples) 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห 
และเจตคตติอวิทยาศาสตร ระหวางกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สถติิพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                      
(standard deviation) และทดสอบสมมุตฐิานโดยใช MANOVA Hotelling - T2 

ผลการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน 

วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 
17.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.60 สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 การคิดวิเคราะหมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 16.80 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.00 สูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 และเจตคตติอวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 
คะแนน      คิดเปนรอยละ 85.60 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ดัง
ตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิท์างการเรียน การคิดวิเคราะห        
                    และเจตคตติอวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน                   
                    ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน 

คะแนน N 푥̅ S.D 퐷 t p-value 
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

25 
25 

11.88 
17.32 

1.236 
1.215 136 28.307 .000 

การคิดวิเคราะห 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

25 
25 

12.12 
16.80 

1.054 
1.155 117 22.728 .000 

เจตคติตอ 
วิทยาศาสตร 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

25 
25 

 1.87 
 2.67 

1.641 
1.350 34 26.638 .000 

* p < 0.5 
2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 16.27 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.35 สูงกวากอนเรียนอยางม ี  
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  การคิดวิเคราะหมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.17 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.85 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05   และเจตคติตอวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
3 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.33 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05     
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ดังตาราง 2 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิท์างการเรียน การคิดวิเคราะห        
                    และเจตคตติอวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน                   
                    ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

คะแนน N 푥̅ S.D 퐷 t p-value 
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

11.13 
16.27 

1.432 
1.311 154 26.173 .000 

การคิดวิเคราะห 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

10.70 
16.17 

1.393 
1.155 164 23.939 .000 

เจตคติตอ 
วิทยาศาสตร 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

 1.77 
 2.44 

1.536 
1.941 47 22.340 .000 

* p < 0.5 
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3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห และเจตคตติอวิทยาศาสตร ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําและอากาศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
การคิดวิเคราะห และเจตคตติอวิทยาศาสตร สูงกวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม   
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการทดสอบความแตกตางของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจต
คติตอวิทยาศาสตร 

สถติิทดสอบ Value 
Hypothesis 

df 
Error  df F p 

Pillai’s  Trace .197 3.00 51.00 4.158 .010 
WiLk’Lambda .803 3.00 51.00 4.158 .010 

Hotelling’s  Trace .245 3.00 51.00 4.158 .010 
Roy’s  Largest  Root .245 3.00 51.00 4.158 .010 

 * p < 0.5 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน การคิดวิเคราะห และ
เจตคติตอวิทยาศาสตร วิชา วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 ระหวางกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคตติอวิทยาศาสตร ตอการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศชั้นประถมศึกษาปที ่3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน       
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สอดคลองกับ สัมฤทธิ์  สายสอน ( 2551 : 90-93 ) ทั้งนี้
เนื่องจากไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรยีนรู  7 ข้ัน และการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการ
เรียนรู  7 ข้ัน และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะพบวา มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติเชิง
วิทยาศาสตร ดานมีเหตผุล หลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

การที่ผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน ที่ผูวิจัยไดใชกระบวนการตางๆ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
คนหาคําตอบอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเขาใจ 
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ในสิง่ที่เรียนรู และ สามารถนําสิง่ทีไ่ดจากการเรียนรูคนหาคําตอบไดดวยตนเอง อีกทั้ง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน ชั้นประถมศึกษาปที ่3 วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศนั้น มีกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ สื่อทีใ่ชสวนมากเปนสิ่ง
ที่นักเรียนใชในชีวิตประจําวันเมื่อทดลองฝกปฏิบัติทําใหสนุกสนาน ไมเบ่ือหนาย ไดเรียนรู
จากการปฏิบัติเพ่ือคนหาคําตอบดวยตนเอง นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและเกิด 
การเรียนรูจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน การคิดวิเคราะห และ  เจตคตติอ 
การเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสงูกวากอนเรียน โดยสอดคลองกับ รุจาภา  ประถมวงษ      
( 2551 : 80-81 ) พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน 
และแบบ 7 ข้ัน มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห คะแนนทักษะกระบวนการ      
ทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน และผลสัมฤทธิท์างการเรียน หลังเรียนสงูกวากอนเรียน      
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 สอดคลองกับ สันต ิ สีลา ( 2553 : 128-129 ) พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หนวยภาวะโลกรอน มีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ข้ัน นักเรียนสามารถนําความรู ทักษะตางๆ จากการกระตุน   
ใหนักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมและศึกษา โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง          
สงผลใหเกิดความรู ความจํา ความเขาใจ และนําไปใชในชีวิตประจําวันจงึ ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 82.35 สูงกวาเกณฑทีต่ั้งไวคือรอยละ 75  

2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห  และเจตคตติอวิทยาศาสตร ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง น้ําและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปที ่3 หลังเรียนสงูกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถติิที่ระดับ .05 โดยสอดคลองกับ ปราณ ีหีบแกว (2552 : 120-127) เนื่องจากไดศึกษาผล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัด
กิจกรรมโดยใชปญหาเปนฐาน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานการณปญหาทีใ่ชควรเปนปญหา
ที่เก่ียวของกันและมีความสําคัญตอนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน
ทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และไดทดลองแกปญหาตามสมมตุิฐานที่ตัง้ไวใชสื่อการ
เรียนการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของนกัเรียนใชกระบวนการกลุมในการให
นักเรียนอภิปราย สรุปองคความรูและนําเสนอผลงาน นอกจากนั้นครูควรเสรมิแรงและดูแล
นักเรียนอยางใกลชิดใหความรูที่จําเปนเพ่ิมเติม และใชการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานนี้สงผลใหนักเรียนจํานวนรอยละ 80.95 ไดคะแนน
ความสามารถในการแกปญหารอยละ 75.12 ซึ่งผานเกณฑรอยละ 70 ที่ตัง้ไว และนักเรียน
จํานวนรอยละ 85.71 ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรรอยละ 74.40 ผาน
เกณฑรอยละ75 ที่ตั้งไว 
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  การที่ผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน ที่ผูวิจัยไดใชกระบวนการตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแตละแผนการเรียนรูมี
ความสําคัญสอดคลองกลับสภาพความเปนจริงในสงัคมปจจุบัน และนักเรียนสามารถนํา
ทักษะตางๆมาใชโดยลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางมีเหตผุล สงผลใหเกิดความรู ความจํา 
ความเขาใจ อีกทั้งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโดยใชปญหาเปนฐาน  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศนั้น นักเรียนเรียนรูดวยการลงมือ
ทําดวยตนเอง (learning by doing) สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรค
(constructivism) ทําใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และเปนวิธีที่สามารถ
จูงใจผูเรียนใหมีความสนใจเรียนเปนอยางมาก จึงสงผลใหนักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห และเจตคตติอวิทยาศาสตร หลังเรียนสงูกวากอนเรียน  
และสอดคลองกับ กริฟฟทซ (Griffith. 2005 : 2170-B) พบวา ไดศึกษาวิจัยการแขงขัน 
FIRST Robotics รูปแบบของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก : การเปรียบเทียบ เจตคติของ
นักเรียนและความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานเจตคติของนักเรียนกอน
ทดลองและหลังทดลองของทั้งสองกลุมคลายคลึงกัน และเจตคติของนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมีความแตกตางกัน โดยกลุมทดลองมีเจตคตสิูงข้ึน  

3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคตติอการเรียนวิทยาศาสตร ตอการเรียน
วิชา วิทยาศาสตร เรื่องน้ําและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 แตกตาง จากนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห 
และเจตคตติอวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐานสอดคลองกับ เฉลิมพล ตามเมืองปก ( 2553 : 33 – 41 ) ไดศึกษาวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E) กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) ผลปรากฏวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ที่
พัฒนาข้ึน ทําใหนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจต
คติเชงิวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน  
 การที่ผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
7 ข้ัน ที่ผูวิจัยไดใชกระบวนการตาง ๆ ทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือคนหา
คําตอบอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการเรียนรู ทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูเขาใจในสิ่งที่
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เรียนรู และ สามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูคนหาคําตอบไดดวยตนเอง อีกทั้งแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง น้ําและอากาศนั้น มีกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ สื่อที่ใชสวนมากเปนสิ่งทีน่ักเรียนใช
ในชีวิตประจําวันเมื่อทดลองฝกปฏิบัติทําใหสนุกสนาน ไมเบ่ือหนาย ไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
เพ่ือคนหาคําตอบดวยตนเอง นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและเกิดการเรียนรู      
ดานความสามารถและความพยายามของนักเรียนในการคิด วางแผนการเรียน ที่ตรงตาม
ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนโดยจะเนนกระบวนการเรียนรู การ   
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน การกํากับและตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน และการ
ประเมินปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของตนเอง เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีความหมาย และลักษณะนิสัยดานเจตคตติอการเรียนวิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับ  
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (สวิุทย มูลคํา. 2546 : 9 -10 : 8) 
นอกจากนี้ยังเนนใหนักเรียน จําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกเปนสวนๆ 
เพ่ือคนหาวามีองคประกอบยอยๆ อะไรบางทํามาจากอะไรประกอบข้ึนมาไดอยางไรและ     
มีความเชื่อมโยงสมัพันธกันอยางไร เนนการนําไปใช เปนการนําขอมูลไปประยุกตใชของ
สมอง เนนคําถาม เพ่ือแกปญหาทดลอง คํานวณ ทําใหสมบูรณ ตรวจสอบหรือคนพบ เปน
แนวคิดหลักการข้ันตนของบลูม (BloomTaxonomy) ดังนั้น      การสอนทีเ่นนใหนักเรียนทํา
กิจกรรมและใชเหตผุล ซึ่งสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหไดอยางเหมาะสม จึงสงผลให
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และเจตคตติอการเรียนวิทยาศาสตร ตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปที ่3 แตกตางจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยสอดคลอง กับสันติ  สีลา (2553 : 123-131) ไดศึกษาวิจัย
ผลของการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ     สืบเสาะหาความรูหนวยภาวะ
โลกรอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏวา แผนจัดการเรียนรูการบูรณาการ
ปรัชญาของ    เศรษฐกิจพอเพียงในวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวาเกณฑทีต่ั้งไว ความสามารถในการแกปญหาภาวะโลกรอนดวย
ความพอเพียงของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑทีต่ั้งไว   ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑทีต่ั้งไว  พฤติกรรมการปฏิบัติตนของ
นักเรียนที่ มผีลตอการชวยลดภาวะโลกรอน ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นักเรียนมี
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานและชวยลดภาวะโลกรอนไดดีข้ึน และสอดคลองกับปยวรรณ 
ประเสรฐิไทย (2551 : 111-117) ไดศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธี
การบูรณาการแบบคูขนานดวยวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ัน โดยมีความมุงหมาย เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการสอนแบบบูรณาการแบบคูขนานดวยวัฎ
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จักรการเรียนรู 7 ข้ัน ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนหลงัไดรับการสอน
แบบบูรณาการแบบคูขนานดวยวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ัน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 47.45คะแนน
คิดเปนรอยละ 79.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือรอยละ 75 และมีจํานวนนักเรียนที่ผาน
เกณฑทัง้หมด 22 คน คิดเปนรอยละ 91.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือรอยละ 70 และ
ดานเจตคติการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนพบวากอนและหลงัเรียนไดรับการสอนโดย
วิธีการสอนแบบคูขนานดวยวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลําหวยบองมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ที่ระดับ .05 

 ดังนั้นจงึสามารถสรุปไดวา การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ันเปนรูปแบบ
การเรียนรูทีใ่ชวิธีการสืบเสาะหาความรู ตองอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
คนพบความรูหรือประสบการณการเรียนรูอยางมีความหมายดวยตนเอง จะเนนการถายโอน
การเรียนรูและใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของเด็กซึ่งเปนสิ่งที่ครูไมควรละเลย 
หรือละทิง้ เนื่องจากการตรวจสอบพ้ืนความรูเดิมของเด็กจะทําใหครไูดคนพบวานักเรียน
จะตองเรียนรูอะไรกอนที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ นักเรียนจะสรางความรูจากพ้ืนความรูเดิมที่
เด็กมี ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและไมเกิดแนวความคิดที่ผิดพลาด ทําให
ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีการพัฒนาดานการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนกระบวนการ
ทํางานของสมอง โดยรับรูจากประสาทสัมผสัทัง้หา มีความสามารถในการแยกแยะ จําแนก 
จัดหมวดหมู องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเพ่ือพิจารณาความสัมพันธขององคประกอบ
ตางๆ มีการใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตองสมเหตสุมผลเพ่ิมมากข้ึน และสามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติตอวิทยาศาสตรซึง่สงผลใหผูเรียน มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน การ
คิดวิเคราะห และเจตคตติอวิทยาศาสตร หลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 นักเรียนที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร เรื่อง น้ําและอากาศโดยการจดักิจกรรม 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มี
การคิดวิเคราะห มีคะแนนหลงัเรียนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ครูผูสอนควรนําเอาวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนใหมีประสิทธิภาพ      
มากย่ิงข้ึนและสามารถสงผลถึงการคิดวิเคราะห 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมกอนทํา
การสอน เพ่ือจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ        สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนไปอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ในชวงเวลาทีใ่หผูเรียนทํากิจกรรม ผูสอนควรควบคุมเวลาใหเปนไป 

ตามที่กําหนดไว 
1.4 ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุดและ 

ทั่วถึงทุกคนโดยใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการตาง ๆ ในการศึกษาคนควาหาความรู 
เพ่ือใหสามารถคนพบความรู สรางองคความรูไดดวยตนเอง 

1.5 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญผูเรียนเปนผูปฎิบัตกิิจกรรมการ 
เรียนรูจึงควรมีการสรุปบทเรียนทุกครัง้ที่ทํากิจกรรมเสรจ็เรียบรอย 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7  

ข้ัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับเทคนิคการสอนอ่ืนๆ และ
ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเชน เหตุผลเชิงจริยธรรม ความคงทนในการเรียนรู ความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษา 

2.2 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
7 ข้ัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ในหนวยการเรียนรูอ่ืน ๆ ใน
รายวิชา คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ในทุกระดับชั้น และในรายวิชาอ่ืน ๆ 

2.3 ควรศึกษารูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอ่ืนๆที่สงเสริมหรือ 
พัฒนาการคิดวิเคราะห เจคตติอวิทยาศาสตร เชน ชวงเวลาในการจัดกิจกรรม ประสบการณ
ของผูเรียนเปนตน 
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