การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้
7 ขั้น
Comparison of 7Es of Inquiry-based Learning and Problem-based
Learning in Learning Achievement, Problem Solving and
Learning Attitude toward Science Study of Secondary School
Students (Grade 8)
อุรารักษ์ สุวรรณพันธ์1, กันยารัตน์ สอนสุภาพ2
Urarak Suwananphan1, Kanyarat Sonsupap2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 3) เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง การคิดแก้ปัญหา เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา จำ�นวน 2 ห้องเรียน คือ ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รวมทั้งสิ้น 55 คน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 8 แผนๆ ละ 2
ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำ�นวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
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เสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 4.55 ถึง 4.63
และแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน มีคา่ เฉลีย่ ความเหมาะสม ตัง้ แต่ 4.54 ถึง 4.62 2) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง โลกและการเปลีย่ นแปลง ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำ�นวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.58 และ
ค่าอำ�นาจจำ�แนก (B) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.68 และมีค่าความเชื่อมั่น (rcc) เท่ากับ 0.89 3) แบบทดสอบ
วัดการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 28 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่
0.24 ถึง 0.56 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ
0.85 4) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 30 ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนก (rxy) ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.71
ค่าความเชือ่ มัน่ (α) เท่ากับ 0.92 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
Hotelling’s T2 และ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
80.51/82.14 และ 80.49 /81.85 เป็นไปตามเกณฑ์คือ 75/75
2. ดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีค่าเท่ากับ
0.6592 คิดเป็นร้อยละ 65.92 และดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีค่าเท่ากับ 0.6543 คิดเป็นร้อยละ 65.43
3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ ความรู้ 7 ขั้น

Abstract

The objectives of this research are ; 1) Improve problem-based learning management
and 7Es of inquiry-based learning management forDepartment of Science Learning Substance
Group (Grade 8), ‘Earth to change’ with effective criteria 75/75. 2) Study an effectiveness
of 7Es of inquiry-based learning and problem-based learning management. 3) Compare
learning achievements of Earth to change’s study, problem solving, and learning attitude in
Science of Grade 8 students, betweenProblem-based Learning and 7Es of Inquiry-based
Learning The sample group used in this research is randomized and classify from Grade
8 students of Roi-Et Primary Education Service Office Area 2, JaturakarmphattanaSchool,
including 2 classroom ; M2/1 and M 2/2, total 55 students Research instruments are:
1) Learning management plan including 7Es of inquiry-based learning management plan for
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‘Earth to change’ among grade 8’s classes, 8 plans with 2 hours each, total 16 hours, and
problem-based learning management planfor ‘Earth to change’ among grade 8’s classes,
8 plans with 2 hours each, total 16 hours. 7Es of inquiry-based learning management
planhas suitability mean based on opinions of experts from 4.55 to 4.63 while
problem-based learning management planis 4.54 to 4.62 2) Science learning achievement
test on ‘Earth to change’ of grade 8 class, with 4 multiple choices of 40 questionnaires,
Difficulty (P) from 0.23 to 0.58 and Discrimination (B) from 0.28 to 0.68 and Reliability (rcc)
0.89 3) Problem solving test, with 4 situation-based multiple choices of 28 questionnaires,
difficulty (p) from 0.24to 0.56,Discrimination (r) from 0.30 to 0.70 and Reliability
(KR-20) 0.85 4) Measurement of attitude towards science, with 30 questionnaires,
Discrimination (rxy) from 0.35 to 0.71, Reliability (α) 0.9 2.Statistics used in the
analysisarestandard deviation mean Hotelling’s T2 andt-test (Dependent Samples)
The results appear as follows:
1. 7Es of inquiry-based learning management plan and problem-based learning
management planfor ‘Earth to change’ among grade 8’s classesobtain Effectiveness (E1/E2)
80.51/82.14 and 80.49 /81.85 based on 75/75 criteria.
2. Effective Index (E.I) of 7Es of inquiry-based learning management plan equal
0.6592 or 65.92 percent, and Effective Index (E.I) of problem-based learning management
planequal 0.6543 or 65.43 percent.
3. Students who have learned through problem-based learningand 7Es of inquirybased learningmanagement achievedhigher learning achievement, problem solving, and
(positive) attitude toward Sciencethan before, with significantly statistic level .05
Keywords: Achievement, attitude, knowledge 7E

บทนำ�

การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพทุกด้านยังอยูใ่ นขอบเขต
ที่จำ�กัด การพัฒนาผู้เรียนทางด้านสติปัญญาจะ
เป็นด้านที่ได้รับความเอาใจใส่มากกว่าด้านอื่นๆ
แต่ ยั ง ขาดการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ โ ดย
ผ่านกระบวนการคิด (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555: 1) เรื่อง
ของการสอนการคิดเป็นเรื่องที่ยึดถือได้ว่ามีความ

สำ�คัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพสูง
วงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ค้น
พบว่า การพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนทำ�ให้ได้
ในขอบเขตที่จำ�กัดและยังไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุด
ที่ต้องการ จากผลการวิจัยพบว่าในการสอนวิชา
ต่างๆ ผู้เรียนสามารถทำ�ได้ดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะขั้นพื้นฐาน แต่เมื่อถึงส่วนที่ต้องใช้ความ
คิดและเหตุผล ผู้เรียนยังไม่สามารถทำ�ได้ ดังนั้น
เมื่อมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น การ
มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
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คุณภาพด้านการคิด จึงเป็นกระบวนการสำ�คัญ
ที่จำ�เป็นต้องเร่งปรับปรุง และพัฒนาอย่างจริงจัง
(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2553: 92)
การสอนวิทยาศาสตร์เน้นสอนให้นกั เรียน
คิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปญ
ั หาเป็นระบบ โดยอาศัยการ
จัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทเี่ น้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะ การใช้ปัญหา
เป็ น ฐานสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
แนวการเรียนรู้ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้
เรียนมีความสำ�คัญที่สุด เน้นการใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิดตาม
ลงมือปฏิบัติ ออกแบบบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี , 2555: 11) อย่ า งไรก็ ต าม
แม้ว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมา
แล้วหลายครั้ง แต่ยังพบว่าการจัดการเรียน การ
สอนวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่
ควร ดังจะเห็นได้จากข้อมูลรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2556 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพ
รวมระดับประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จำ�นวนผู้เข้าสอบ 734,817 คน มีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิว์ ชิ าวิทยาศาสตร์รอ้ ยละ 37.40 และค่า
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ภาพรวมระดับประเทศของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำ�นวนผู้เข้าสอบ 679,113 คน มีค่า
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 37.95
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การ
มหาชน. 2556: 1-10) โดยเฉพาะโรงเรี ย น
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จตุรคามพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยทำ�การสอนอยู่มีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพียง
ร้อยละ 34.32 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติองค์การมหาชน, 2556: 1-10) ซึง่ เป็นคะแนน
ที่ต่ำ�มากจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูยัง
ขาดการนำ�เทคนิควิธีการสอนที่เน้นกระบวนการ
คิดและกระบวนการสืบเสาะมาใช้ ตลอดจนขาด
การนำ�สื่อเทคโนโลยีมาประกอบการสอน เน้น
เฉพาะการท่ อ งจำ � ขาดการปฏิ บั ติ จริ ง ทำ � ให้
ผูเ้ รียน เกิดความเบือ่ หน่ายในการเรียนไม่รจู้ กั การ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา
รวมทั้งทักษะการสืบเสาะหาความรู้ต่ำ�
เพื่อต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควร
ดำ�เนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นเป็นยุทธวิธีการสืบเสาะแบบ
หนึ่งที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
และประเมิน ผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความ
รู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความ
รู้ 7 ขั้น มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ได้มีความ
สนใจและสนุกกับการเรียน และยังสามารถปรับ
ประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์
ของตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตรวจสอบความ
รู้เดิม (Elicitation Phase) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ขั้นสำ�รวจและค้นหา (Exploration Phase) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)
ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration Phase) ขัน้ ประเมิน
ผล (Evaluation Phase) และขั้นนำ�ความรู้ไปใช้
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(Extention Phase) การสอนตามแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ และให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความรูเ้ ดิมของเด็กซึง่ เป็นสิง่ ทีค่ รูละเลยไม่ได้ และ
การตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะทำ�ให้
ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อน
ที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2550: 25-27)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้
เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
มากที่สุดนักเรียนเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหา
คำ�ตอบ รู้จักใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการจัดการเรียนรู้แบบ
สื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น เรื่ อ ง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน กับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง การคิดแก้
ปัญหา เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีเ่ รียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปญ
ั หาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
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สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรูแ้ บบแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขัน้ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การคิด
แก้ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา
2557 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ศูนย์เครือข่ายที่ 8 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้แก่ โรงเรียน
จตุรคามพัฒนา โรงเรียนบ้านสำ�ราญ และโรงเรียน
บ้านน้ำ�อ้อม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสอยู่ในเครือ
ข่ายเดียวกัน และมีบริบทไม่แตกต่างกัน จำ�นวน
4 ห้อง รวมทั้งสิ้น 105 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา จำ�นวน 2 ห้องเรียน คือ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รวมทั้งสิ้น 55 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) กำ�หนดวิธีสอน
ด้วยการจับฉลาก วิธกี ารสอนแบบการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจับได้ ห้องมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/1 จำ�นวน 27 คน ส่วนห้องมัธยมศึกษาปีที่
2/2 จำ�นวน 28 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด
ประกอบด้วย

Journal of Education, Mahasarakham University

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.2 แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ สำ � หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3. แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา
4. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
7 ขั้ น เรื่ อ ง โลกและการเปลี่ ย นแปลง กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Hotelling’s T2
และ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย

จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ ผล
ปรากฎดังนี้
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1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ 80.51/82.14 และ 80.49 /81.85 เป็น
ไปตามเกณฑ์คือ 75/75
2. ดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีค่า
เท่ากับ 0.6592 คิดเป็นร้อยละ 65.92 และดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) ของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.6543 คิดเป็น
ร้อยละ 65.43
3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน และการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ 7 ขัน้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น การคิ ด แก้ ปั ญ หาและเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ 80.49
/81.85 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และการทำ�
แบบทดสอบย่อยท้ายแผนแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้ง 8 แผน คิดเป็นร้อยละ
80.49 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน คิดเป็น
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ร้อยละ 81.85 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ การที่แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบด้วย การ
กำ�หนดปัญหานักเรียนทำ�ความเข้าใจกับปัญหา
และออกแบบดำ�เนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหานั้น พร้อมกับนำ�ความรู้ได้จากการ
ศึกษาค้นคว้ามาสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ จาก
นั้นนำ�มาสรุปและประเมินค่าของคำ�ตอบ จัดการ
นำ�เสนอความรู้และประเมินผลงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ที่กล่าวว่า การเรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดย กลวิธีการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้
ปัญหา หรือสถานการณ์ที่ต้องการปรับปรุงเป็น
หลักในการแสวงหาความรู้โดยใช้การหาความรู้
ได้แก่ กระบวนการแก้ปญ
ั หาตามหลักวิทยาศาสตร์
และกระบวนการค้นความหาความรู้ เพื่อพิสูจน์
สมมติ ฐ านอั น เป็ น การแก้ ปั ญ หานั้ น (ชั ย วั ฒ น์
สุทธิรัตน์, 2556: 336) ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุรีย์พันธ์ พันธุ์ธรรม (2553: 147148) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นด้ ว ย
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบปั ญ หาเป็ น ฐาน กั บ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้
7 ขัน้ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมแบบปัญหาเป็นฐาน
มีประสิทธิภาพ 82.67/80.86 ซึ่งเป็นไปตาม
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551: 120)
ได้ ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย น
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ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี
ประสิทธิภาพ 84.79/81.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ 75/75
2. ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
มีค่าเท่ากับ 0.6592 หรือมีความก้าวหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 65.92 และดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐาน มี ค่ า เท่ า กั บ 0.6543 หรื อ มี ค วาม
ก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.43 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ตามเมืองปัก
(2551: 120) ได้ ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผล
สัมฤทธิก์ ารเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเจตคติ เ ชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ที่พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น มีค่าเท่ากับ 0.7194 การที่ผลปรากฏ เช่นนี้
อาจเนื่องจาก ผู้วิจัยได้จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้
วิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ที่ต้อง
อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ค้นพบความรู้หรือประสบการณ์ การเรียนรู้อย่าง
มีความหมายด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้ที่
เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้ จาก
กระบวนการกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือ สถานการณ์
เกี่ยวกับชีวิตประจำ�วัน และมีความสำ�คัญต่อผู้
เรียน กระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนที่เน้นให้
นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ แ ละศึ ก ษาค้ น คว้ า
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โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกตามความสนใจ ส่งผลให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลตาม
ความสนใจ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียน
ได้ทำ�แบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อยท้ายแผน
ซึ่งส่งผลให้คะแนนด้านกระบวนการของนักเรียน
พัฒนายิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม
ขึ้น และกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้
7 ขัน้ และกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ มี่ กี ารลำ�ดับขัน้ ตอนทีเ่ น้น
ให้นกั เรียนได้แก้ปญ
ั หา สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ สุวิทย์ มูลคำ� ที่กล่าวว่า กระบวนการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการลงมือปฏิบัติ
จริงในการแก้ปัญหา มีการคิดอย่างมีเหตุผล มี
การแบ่งหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่ อกลุ่ ม มี ก ารปฏิสัมพันธ์ช่ว ยเหลือ ซึ่ง กันและ
กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิด
หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลัก
การ กฏเกณฑ์ ห รื อวิ ธี ก าร ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
(สุวิทย์ มูลคำ�, 2547: 136) และเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
7 ขั้ น และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เริ่มต้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จาก
กระบวนการทำ � งานกลุ่ ม โดยคำ � นึ ง ความแตก
ต่างระหว่างบุคคล ปรึกษาหารือกัน คนเก่งจะ
คอยช่วยเหลือคนอ่อน สมาชิกทุกคนจะรับผิด
ชอบในความสำ�เร็จของกลุ่มร่วมกัน จึงทำ�ให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ จึงส่งผลให้การเรียนรู้ ของนักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิผลสูงขึ้น
และนักเรียนมีการลงมือฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเอง
อย่างเข้าใจ เพื่อสรุปเป็นความรู้แล้วนำ�ไประยุกต์
ใช้จริง ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าทำ�
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กล้าแสดงออก มีความคิดหลากหลาย และมีการ
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการอภิปราย
ความรู้ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรีย์พันธุ์ พันธุ์ธรรม (2553: 147-148) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การคิดแก้
ปัญหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ ซึง่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.7046 และ 0.6946
ตามลำ�ดับ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้
ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการการวิจัยของ
เฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551: 120) ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขัน้ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้น นักเรียน
ทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 การที่ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
1) การสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอน
การเรียนรู้ และให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับการตรวจ
สอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่
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ได้และการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กจะทำ�ให้
ครูค้นพบว่า นักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อน
ที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ อย่างประสิทธิภาพ ขั้นของ
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Eisenkraft มีเนื้อหา
สาระ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550: 26-27) ซึ่ง
เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อันที่จะทำ�ให้
นักเรียนเข้าถึงความรู้ความจริง ได้ตนเองและ
นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้น
ตอนควรระลึกอยู่เสมอว่าครูเป็นเพียงผู้ทำ�หน้าที่
คอยช่วยหลือ เอื้อเฟื้อและแบ่งปันประสบการณ์
จัดสถานการณ์เร้าให้นักเรียนได้คิดตั้งคำ�ถามและ
ลงมือตรวจสอบคำ�ถาม ดำ�เนินแก้ปัญหาด้วยวิธี
การวิทยาศาสตร์ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติและมีโอกาส
ออกไปแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง จึงเป็นผลทำ�ให้
นักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
คิดแก้ปญ
ั หา และเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ แตกต่าง
กัน 3) อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่ผู้วิจัยได้ดำ�เนิน
การอีกหลายประการ เช่น การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น ห้องเรียนมีบรรยากาศ
น่าเรียน ผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบกระตือรือร้น ให้
ความร่วมมือในการทำ�กิจกรรมให้สำ�เร็จลุล่วงทุก
ครั้ง มีเอกสารประกอบการสอน การจัดกิจกรรม
อย่ า งหลากหลาย ให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
จากมุมห้องเรียน และจากห้องสมุด ตลอดจนได้
มีการศึกษาค้นคว้าจาก อินเทอร์เนต ประกอบ
กับผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาไม่มากและไม่ยากเกิน
ไปในระดับชั้นนี้ การนำ�เสนอเนื้อหาเริ่มจากง่าย
ไปยาก เป็นเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วัน และ
สามารถดำ�เนินการค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการ
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ทางวิ ท ยาศาสตร์ การดำ � เนิ น จั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ได้ยึดขั้น
ตอนของการสอนตามรูปแบบอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ความสุขในการเรียน เป็น ผลให้นักเรียนมีเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญนำ�
อินทนนท์ (2551: 95-99) ได้ศึกษาการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความ
สามารถในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบำ�รุง
ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานและ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์แตกต่าง
กันที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 ผลการวิจัย ครูผู้สอนควรนำ�เอาวิธี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
7 ขั้น ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ทัง้ นีเ้ พราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สามารถพัฒนาการ
เรียนของผูเ้ รียนทัง้ ในด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ได้
สูงขึ้น
1.2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน จึงจำ�เป็นต้องใช้เวลามากใน
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บางกิจกรรม ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม
1.3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละขั้นตอน ครูควรคอยกระตุ้นแนะนำ�และ
สนับสนุนให้นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
อ่อนภายในกลุ่มด้วย
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้ง
ต่อไป
2.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า การจั ด
กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
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และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้
ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน
จึงควรทำ�การศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เช่น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
2.2 ครู ผู้ ส อนควรนำ � รู ป แบบการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ไปทำ�การวิจยั กับกลุม่ นักเรียนระดับอืน่ เช่น ระดับ
ประถมศึกษา ว่าจะได้ผลแตกต่างกันหรือไม่
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