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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่	1)	พฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้แบบ	สบืเสาะหาความรู	้ 

7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	เรื่อง	ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	ที่มีประสิทธิภาพ	ตามเกณฑ์	75	/	75	2)	ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	เรื่อง	
ระบบสรุยิะและพลงังานแสง	3)	เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขัน้พืน้ฐานและเจตคตเิชิงวทิยาศาสตร	์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังาน
แสง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้นและแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	50	คน	จำานวน	2	ห้องเรียน	
ห้องเรียนละ	25	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	แล้วทำาการสุ่มแบบอย่าง
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ง่ายกับนักเรียนกลุ่มทดลอง	2	กลุ่ม	กับวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้	2	วิธี	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	
1)	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ประกอบด้วย	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	
ขั้น	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	9	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา	
18	ชั่วโมง	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	9	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา	18	ชั่วโมง	โดยแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.47	–	4.80	ค่า
เฉลี่ยรวมเท่ากับ	 4.69	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.54	–	4.84	ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ	4.72	2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าความยาก
ตั้งแต่	0.23	–	0.77	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.33	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(Lovett)	
เทา่กบั	0.95	3)	แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร	์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	
เปน็แบบปรนยัเลอืกตอบชนดิ	4	ตวัเลอืก	จำานวน	32	ขอ้	มคีา่ความยากตัง้แต	่0.33	–	0.73	มคีา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	0.87	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.93	4)	แบบวัดเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.23	–	
0.81	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α	Coefficient)	เท่ากับ	0.94	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อย
ละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และความแปรปรวนพหุคูณ	(MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	ขั้น	และแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน	มีค่าเท่ากับ	82.89/86.93	และ	81.26/80.80	ตามลำาดับ

2.	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	มีค่าเท่ากับ	0.7963	และ	0.6956	ตามลำาดับ

3.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานและ	เจตคต	ิเชงิวิทยาศาสตร	์สงูกว่านกัเรยีน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา	เป็นฐาน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

คำาสำาคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน,	 เจตคติเชิง
วทิยาศาสตร,์	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้,	การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

Abstract
This	 research	 aimed:	 1)	 to	 develop	 plans	 for	 organization	 of	 learning	 activities	

and	using	7E	Inquiry	learning	activities	and	using	problem	-	based	learning	activities	with	 
a	 required	 efficiency	 of	 75/75,	 2)	 to	 find	 out	 effectiveness	 indices	 of	 the	 plans	 for	 
organization	 of	 7E	 inquiry	 learning	 activities	 and	 problem-	 based	 learning	 activities,	 
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3)	to	compare	learning	achievement,	basic	science	process	skills	and	scientific	attitudes,	of	
Pratomsuksa	4	students	in	the	science	strand	between	organization	of	7E	inquiry	learning	
activities	and	organization	of	problem-based	learning	activities.	The	samples	for	this	research	
were	50	Pratomsuksa	Four	students	from	two	classrooms	of	2013	were	obtained	using	the	
cluster	random	sampling.	And	simple	random	sampling	for	2	learning	activities.	

The	 instruments	 for	 this	 research	were	1)	Two	sets	of	 lesson	plans,	one	was	9	
plans	using	7E	inquiry	learning	activities	and	the	other	was	9	lesson	plans	using	Problem	
Based	Learning	activities.	7E	inquiry	learning	activities	with	mean	ranging	of	professor	( )	
4.47	to	4.80	and	total	mean	is	4.69.	problem	based	learning	activities	with	mean	ranging	
of	professor	( )	4.54	to	4.84	and	total	mean	is	4.72.	2)	A	30	–	items	4-	multiple	choices	
achievement	test	with	difficulties	ranging	(P)	from	0.23	–	0.77	with	discrimination	powers	
ranging	(B)	from	.	33	to	.87,	The	reliability	(Lovett)	The	reliability	is	.95	3)	A	32	–	items	4	-	
multiple	choices	on	basic	science	process	skills	test	with	difficulties	ranging	(P)	from	.33	to	
.73,discrimination	powers	ranging	from	(r).	27	to	.87,	and	reliability	(KR-20)	of	0.93	4)	30	
items	rating	scale	5	level	Scientific	Attitudes	test,	and	the	discrimination	is	.23	to	.81.	The	
reliability	(α	Coefficient)	is	0.94.	The	statistics	used	for	data	analyses	were	mean,	standard	
deviation,	and	MANOVA.	

The	results	of	the	research	aimed:	were	as	follows:

1.	 The	 efficiencies	 of	 the	 plans	 using	 the	 7E	 inquiry	 learning	 activities	 and	 the	 
problem-	 based	 learning	 activities	 of	 Pratomsuksa	 Four	 students	 in	 the	 science	 were	
82.89/86.93	and	81.26/80.80	respectively.

2.	The	effectiveness	indices	of	the	plans	using	the	7E	inquiry	Learning	activities	and	
the	Problem	-	based	learning	activities	were	0.7963	and	0.6956	respectively.

3.	The	students	who	learned	using	organization	of	the	7E	inquiry	Learning	activities	
did	have	different	learning	achievement,	the	basic	science	process	skills,	and	the	scientific	
attitudes	at	the	.01	level	of	significance.	Who	learned	using	organization	of	the	7E	inquiry	
learning	activities	had	higher	mean	who	learned	using	problem	-	based	learning	activities.

Keywords:	Learning	 achievement,	 basic	 science	 process	 skills,	 scientific	 attitudes,	 
organization	of	7E	 inquiry	 learning	activities,	organization	of	problem	 -	based	
learning	activities
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บทนำา
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัย

ใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 ทุกคนจึงจำาเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	 เพื่อที่จะมี
ความรูค้วามเขา้ใจโลกธรรมชาติเทคโนโลยีทีม่นุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน	 และนำาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล	
สร้างสรรค์	 มีคุณธรรม	 ซึ่งความรู้วิทยาศาสตร์ไม่
เพียงแต่นำามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	แต่
ยังช่วยให้คนมีความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้อง	และที่
สำาคัญอย่างยิ่ง	 คือ	 ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศและดำาเนนิชีวติอยู่รวมกนั
ในสงัคมโลกไดอ้ย่างมคีวามสขุ	(สำานกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา,	 2550:	 1)	 จากการดำาเนิน
การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาปรากฏว่าผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนในกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	 นักเรียน
ขาดทกัษะกระบวนการทางดา้นวทิยาศาสตร	์และ
ขาดเจตคติที่ดีในการเรียนรู้	 ดังจะเห็นได้จากผล
การประเมินจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ที่ประเมินใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้	 ตัวบ่งช้ี
ย่อยที่	 5.3	 น้ำาหนักคะแนนเท่ากับ	 2.5	 คะแนน 
ที่ได้เท่ากับ	 1.49	 (สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา,	2554:	48)	เพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้	 ผู้วิจัยได้
ศกึษารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์เพ่ือนำามาใช้ในการจดัการ
เรยีนรู	้โดยไดเ้ลอืกกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้	7	ขั้น	(7E)	ประกอบด้วย	ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม(Elicitation	Phase)	ขั้นเร้าความสนใจ	
(Engagement	 Phase)	 ขั้นสำารวจและค้นหา	
(Exploration	 Phase)	 ขั้นอธิบาย	 (Explanation	
Phase)	ขั้นขยายความคิด	 (Expansion	Phase/

Elaboration	Phase)	ขั้นประเมินผล	(Evaluation	
Phase)	 ขั้นนำาความรู้ไปใช้	 (Extension	 Phase)	
(Eisenkraft.	 2003:	 57-59)	 จะเน้นการถ่าย
โอนการเรียนรู้และให้ความสำาคัญกับการตรวจ
สอบความรู้เดิมของเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่ควรจะ
ละเลย	 หรือ	 ละทิ้งเนื่องจากการตรวจสอบพื้น
ความรูเ้ดมิของเดก็จะทำาใหค้รไูดค้น้พบว่านกัเรยีน
จะต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ	 
(Bransford	 and	 Cocking.	 2000:	 131-154)	
และนำามาเปรียบเทียบกับ	 การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem-Based	 Learning	
หรือ	 PBL)	 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่นำาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลก
แห่งความเป็นจริงที่มีแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างหลากหลาย	 เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนคิด
วเิคราะหอ์ยา่งหลากหลายโดยใชก้ระบวนการกลุม่
เพือ่ทำาความเขา้ใจปญัหา	เชือ่มโยงปญัหาและระบุ
ปญัหาใหช้ดัเจน	กำาหนดแนวทางทีเ่ปน็ไปไดใ้นการ
แก้ปัญหา	 ศึกษาค้นคว้า	 สังเคราะห์ความรู้	 สรุป
และประเมินค่าของคำาตอบ	 (สำานักมาตรฐานการ
ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้,	2550:	8)

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดต้องการที่จะศึกษาว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแบบใช้
ปญัหาเปน็ฐาน	กลุม่สาระการเรยีนรู	้วทิยาศาสตร	์
ช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	 ที่มีประสิทธิภาพ	 ตามเกณฑ์	 75	
/	75

2.	เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	
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และแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	
4	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	 		
	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ขั้นพื้น
ฐานและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศกึษาปทีี	่4	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังาน
แสง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้	7	ขั้นและแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้นและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้น พ้ืนฐานและเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร	ได้แก	่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่	4	ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	
2556	ในกลุม่บวัแดง	จำานวน	5	โรงเรยีน	ในอำาเภอ
ปทมุรตัต	์จงัหวดัร้อยเอด็	จำานวนนักเรียน	116	คน	
กลุม่ตวัอยา่ง	ไดแ้ก	่นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่4	
โรงเรียนเมือง	ปทุมรัตต์	จำานวนนักเรียน	50	คน	
จำานวน	2	ห้องเรียน	ห้องเรียนที่หนึ่งจำานวน	25	
คน	ห้องเรียนที่สองจำานวน	25	คน	ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม	 (cluster	 random	sampling)	 โดย
ให้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 	
ประกอบด้วย	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 จำานวน	 9	

แผนๆ	ละ	2	 ชั่วโมง	 รวมเวลา	18	ชั่วโมง	 และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังานแสง	ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	4	จำานวน	9	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	18	ชัว่โมง	โดยแผนการจดักจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	มคีวามเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.47	–	4.80	
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่า
เฉลี่ยตั้งแต่	4.54	–	4.84	

2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	
เป็นแบบเลือกตอบชนิด	 4	 ตัวเลือก	 จำานวน	 30	
ขอ้	มคีา่ความยากตัง้แต	่0.23	–	0.77	มคีา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อ	ตั้งแต่	0.33	–	0.87	และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.95

3.	 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่	4	เป็นแบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จำานวน	
32	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.33	–	0.73	มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.27	–	0.87	และค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.93	

4.	 แบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	จำานวน	30	ข้อ	มี
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	0.23	–	0.81	และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.94	

วิธีดำาเนินการวิจัย

1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (pre-test)	 ทั้ง	 2	
กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง	 การ
เรียน

2.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียน
ในกลุ่มทดลองกลุ่มที่	 1	 ใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และให้
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นกัเรยีนในกลุม่ทดลองกลุม่ที	่2	ใช้การจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 (post-test)	 ท้ัง	
2	 กลุ่มเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
และแบบวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	เรื่อง	ระบบสุริยะและพลังงานแสง	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	
4	ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์75/75	โดยการหา
คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	คา่รอ้ยละ	และใช้
สูตร	E1/E2	ในการหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้

2.	 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	

ขั้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	 โดยใช้สูตรการหาดัชนีประสิทธิผล	 
(Effectiveness	Index:E.I.)	

3.	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน	 และ
เจตคตเิชงิวทิยาศาสตรร์ะหวา่งการใชแ้ผน	การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
กับแบบใช้ปัญหาเป็นฐานทดสอบสมมติฐานด้วย	
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหคุณู	(MANOVA)

ผลการวิจัย
1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ชั้นประถม
ศึกษา	 ปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและพลังงาน
แสง	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.89/86.93	 และ	
81.26/80.80	ตามลำาดับ

ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้

ประเมิน
พฤติกรรม
40คะแนน

กิจกรรม/	
ใบงาน

30คะแนน

ทดสอบ
ย่อย

30คะแนน

ระหว่างเรียน
รวม

100คะแนน

ทดสอบ
หลังเรียน

100คะแนน

E
1
/E

2

แบบสืบเสาะหา	
ความรู้ 7	ขั้น	 33.28 25.34 24.27 82.89 86.93 82.89/86.93

แบบใช้ปัญหา	 
เป็นฐาน 33.33 24.44 23.49 81.26 80.80 81.26/80.80
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ตาราง 2	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	

รูปแบบการเรียน
จำานวน
นักเรียน

คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

E.I.ก่อนเรียน หลังเรียน

สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น 25 750 269 652 0.7963

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 25 750 277 606 0.6956

ตาราง 3	 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะกระบวนการทาง	
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้	
แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้นและแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

ตัวแปร คะแนนเต็ม
รูปแบบการเรียน

สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น ใช้ปัญหาเป็นฐาน

S.D. S.D.

ผลสัมฤทธิ์ทาง	การเรียน 30 26.08 1.11 24.24 1.09

ทักษะกระบวนการ	ทาง
วิทยาศาสตร์	 30 26.56 1.39 24.64 0.86

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 150 134.80 5.30 125.28 5.16

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและพลังงานแสง	 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 4	 มีค่าเท่ากับ	 0.7963	 และ	
0.6956	ตามลำาดับ

3.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 	 7	 ขั้น	 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและ	 เจตคติ	 เชิง

วิทยาศาสตร์	 สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา	 เป็นฐาน	 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ผลดังตาราง	4
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อภิปรายผล
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้นกับแบบใช้
ปญัหาเปน็ฐาน	ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	เรือ่ง	ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	

1 . 1 	 ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง แผนกา ร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 	 7	 ขั้น	 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	82.89/	86.93	เป็นไป	ตาม
เกณฑ์	 75/75	 ที่ตั้งไว้	 การที่ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้	 เนื่องมาจาก	 การจัดกิจกรรม	 การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	มีขั้นตอนประกอบ
ไปดว้ย	ตรวจสอบความรูเ้ดิม	มกีารเรา้ความสนใจ	
นักเรียนสำารวจและค้นหาสิง่ทีต่อ้งการ	นกัเรยีนนำา
สิ่งที่ค้นพบมาอธิบายได้	 จากนั้นนักเรียนก็นำาไป
ขยายความคดิตอ่	มกีารประเมนิผลและความรู้ท่ีได้
ไปใชแ้ละกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ
รู	้7	ขัน้ยงัเนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิ	ทำางาน
เป็นกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา	 เพื่อหาคำาตอบที่อยาก
รู้	 สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	 ค้นหาคำาตอบด้วยวิธี
การทางวิทยาศาสตร์	 ทำางานเป็นระบบ	 เน้นการ

พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 (สุวิทย์	
มูลคำา.	2547:	136)	ซึ่งแผนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น
ไดผ้า่นวธิกีารสรา้งและพฒันาอยา่งเปน็ระบบ	มขีัน้
ตอนตัง้แตก่ารศกึษาเอกสารหลกัสตูรและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	
เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาแผนการ
จดัการเรยีนรู	้ศกึษาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและดำาเนิน
การสร้างแผนให้ตรงกับเนื้อหา	 และจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่กำาหนดไว้	โดยผ่านการตรวจสอบ	คัด
กรอง	 และแก้ไขข้อบกพร่องตามคำาแนะนำาของ
คณะกรรมการควบคมุวิทยานพินธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ	
ก่อนนำาไปทดลอง	(try	-	out)	และใช้สอนจริง	จึง
ทำาให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	(วนิดา	
สุขสมโสด.	2554:	97-98)	ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	 วิไลวรรณ	 แก้วอำาไพ	 (2551:	 95)	 ได้
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เรื่อง	ไฟฟ้า
น่ารู้	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6	 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้	7	ขั้น	ผลปรากฏว่า	แผนมีประสิทธิภาพ	80.84	
/82.10	สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	คือ	80/80	

1 . 2 	 ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง แผนกา ร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตาราง 4	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์ขัน้พืน้ฐาน
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์	ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	หาความรู้	7	
ขั้นและกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

สถิติทดสอบ Value Hypothesis	df Error	df F P

Pillai	‘s	Trace 0.67 3 46 31.45 0.00

Wilks	‘s	Lambda 0.33 3 46 31.45 0.00

Hotelling	‘s	T2 2.05 3 46 31.45 0.00

Roy	‘s	Larget	Root 2.05 3 46 31.45 0.00
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วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เรื่อง	 ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	81.26/	80.80	เป็นไปตามเกณฑ์	75/75	
ที่ตั้งไว้	 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี	 เน่ืองมา
จาก	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์	สามารถแก้ปัญหาได้	มีทักษะ
ในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 มี
ทักษะในการทำางานเป็นทีมผู้เรียนมีโอกาสแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจผ่าน
ทางการแสดงความคิดระหว่างกัน	 (ปิยวรรณ	 
อิม่จติต,์	2556:	56)	และการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการใช้ตัวปัญหาเป็น
สาระหลกัสำาหรบัผูเ้รยีนท่ีจะได้เรยีนรูทั้กษะการแก	้
ปัญหา	ปัญหาจะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ที่จะนำา
ไปสู่การเกิดคำาถามที่ไม่มีคำาตอบซึ่งชี้นำาให้ผู้เรียน
ไปสืบค้นต่อไป	 (พวงรัตน์	 บุญญานุรักษ์,	 2544:	
42)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศน์มน	 หนู
นิมิตร	(2551:	91)	ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา	ปทีี	่4	ทีไ่ด้รบัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็หลกัประกอบแผนผงัความ
คดิและ	สบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้ตอน	ผลการศกึษา
พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 4	 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผังความคิด	
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	7	ขั้นตอน	เป็นตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	
75/75	และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเอมอร	จรสั
พนัธ	์(2550:	96)	ได้ศกึษาการสรา้งชุดการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	หน่วยการเรียน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้รูปแบบการเรียน
รูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานสำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	6	ที่พบว่า	การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 หน่วยการเรียนสิ่ง
มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	มีประสิทธิภาพ	88.89/83.33	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	
เรื่อง	 ระบบสุริยะและพลังงานแสง	 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 4	 มีค่าเท่ากับ	 0.7963	 และดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	 ระบบสุริยะและ
พลังงานแสง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	มีค่าเท่ากับ	
0.6956	 การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก	
กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	
และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานเปน็
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการลำาดับข้ันตอนที่เน้นให้
นักเรียนได้แก้ปัญหา	 มีการลงมือปฏิบัติจริงใน
การแก้ปัญหา	 มีการคิดอย่างมีเหตุผล	 มีการแบ่ง
หน้าที่	 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม	
มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 กระตุ้นให้ผู้
เรียน	 ใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจน
ค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 ที่
ถูกต้องด้วยตนเอง	 สรุปเป็นหลักการ	 กฎเกณฑ์
หรอืวธิกีารในการแกป้ญัหา	(สวุทิย	์มลูคำา,	2547:	
136)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์	 
ชำานาญจันทร์	 (2554:	 137)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด
แก้ปญัหา	และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขัน้พืน้ฐาน	ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กับการจัดกิจกรรม	การ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	
5	 ที่พบว่า	 ดัชนีประสิทธิผลของจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีค่าเท่ากับ	
0.5752	

3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและ	
เจตคตเิชงิวทิยาศาสตร	์ระหวา่งกลุม่ทีจ่ดักจิกรรม
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การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้นและ
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเปน็ฐานแตกตา่ง 
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 การที่ 
ผลปรากฏเชน่นีอ้าจเน่ืองมาจาก	การสอนตามการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	เป็นการสอน
ที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้	 และให้ความสำาคัญ
เกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก	ซึ่งเป็น
สิ่งที่ครูละเลยไม่ได้	 และการตรวจสอบความรู้พื้น
ฐานเดิมของเด็กจะทำาให้ครูค้นพบว่า	 นักเรียน
ต้องเรยีนรูอ้ะไรกอ่น	กอ่นทีจ่ะเรยีนรูใ้นเนือ้หาบท
เรียนนั้นๆ	 ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้	 อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม,	 2550:	
26-27)	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 เน้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง	 มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติการทดลองเพื่อ
หาคำาตอบ	 ผู้สอนเป็นผู้กำาหนดปัญหา	 วางแผน
การทดลอง	เตรยีมอปุกรณเ์ครือ่งมอื	และนกัเรยีน
มหีนา้ทีป่ฏบิตักิารทดลองตามแนวทางทีก่ำาหนดไว	้
(อสุา	รนิลา,	2552:	76)	ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวิเชียร	วัฒนกุลไพศาล	(2555:	73),	รุจาภา	
ประถมวงษ์	(2551:	79),	ยุพิน	มีผลกิจ	(2553:	
88-89)	และ	สุนิสา	พูลเพิ่ม	(2556:	92)	ที่พบ
ว่า	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ	สืบเสาะหาความรู้	7	ขั้นกับนักเรียนที่เรียน
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน	
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน	 และเจตคติต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

ก่อนที่จะนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้	 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้	 แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และ
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้	 ควรศึกษาขั้นตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 องค์ประกอบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของครูและ
นักเรียน	 ให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อนโดยผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะดังนี้

1.1	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน	 ครูควรแนะนำาทำาความเข้าใจกับนักเรียนให้
เกดิความรูค้วามเขา้ใจในแตล่ะขัน้ตอนของการจดั
กจิกรรมการเรยีนกอ่น	เพือ่จะไดป้ฏบิตัตินไดอ้ยา่ง
ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้	
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถส่งผลถึง
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้

1.2	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู	้7	ขัน้	เรือ่ง	ระบบสรุยิะและพลงังานแสง	
มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.89/	86.93	และดัชนี
ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้	 7	 ขั้น	 มีค่าเท่ากับ	 0.7963	 แผนการ
จดัการเรยีนแบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน	มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ	 81.26/	 80.80	 และดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ค่าเท่ากับ	 0.6956	 ดังนั้นครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ระบบ
สุริยะและพลังงานแสง	 สามารถนำาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้	 โดยครูควรจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	 มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคน	 โดยให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการในการค้นคว้า
หาความรู้เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้	 และสรุป
ความคิดรวบยอดหรือความรู้ได้ด้วยตนเองและ
ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก	 และ
แสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่าจะเป็นความคิด
เห็นที่แตกต่างกัน	หรือไม่ถูกต้อง	เพื่อนำาไปสู่การ
อภิปรายและการสรุปที่ถูกต้อง
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2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรนำารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 และแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน	ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่นๆ	และศึกษา
ตัวแปรอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 ทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง	 เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
วิจัยว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

2.2	 ควรนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ข้ัน	 และแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานไปทดลองใช้กับสื่อหรือนวัตกรรม
อื่นๆ	 เพื่อพิจารณาถึงผลที่ได้จากการใช้ร่วมกับ
นวัตกรรม	ว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด
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