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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	แบบสืบเสาะหาความรู้

และตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	 2)	 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	6	จำานวน	30	คน	1	ห้องเรียน	ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนหนองบัวรี	
(ราษฎร์อุทิศ)	อำาเภอชุมพวง	จังหวัดนครราชสีมา	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	เครื่องมือ
ทดลอง	ได้แก่	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด	 ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล	ได้แก่	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ	แบบ
ทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์	ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	แบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	ชนิด
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เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อย
ละ	และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ	

ผลการวิจัยพบว่า	 ในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
ประกอบดว้ย	5	ขัน้ตอน	คือ	1)	ขัน้สรา้งความสนใจ	2)	ขัน้การสำารวจและคน้หา	3)	ขัน้อธบิายและลงขอ้
สรุป	4)	ขั้นขยายความรู้	5)	การประเมินผล	และในวงจรปฏิบัติการที่	2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ประกอบด้วย	 การจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคิดประเด็นทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	6	ขัน้ตอน	ซึง่จะนำาไปสอดแทรกในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	ดังนี้	1)	ขั้นค้นหาประเด็นปัญหา	2)	ขั้นจัดกลุ่มและเรียงลำาดับความ
สำาคัญ	3)	ขั้นวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา	4)	ขั้นวางแผนการแก้ไขประเด็นปัญหา	5)	ขั้นจัดประสบการณ์
การเรียนรู้	และ	6)	ขั้นประเมินผล	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสิน
ใจ	คิดเป็นร้อยละ	52.22,	56.50	และ	66.31	ตามลำาดับ	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การ
รู้วิทยาศาสตร์	และการคิดตัดสินใจ	คิดเป็นร้อยละ	58.33,	56.67	และ	67.58	ตามลำาดับ	นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็น
ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	มคีะแนนเฉลีย่	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การรูว้ทิยาศาสตร	์และการคดิตดัสนิ
ใจเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคะแนนเฉลี่ย	หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	

คำาสำาคัญ:	 ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู,้	การรูว้ทิยาศาสตร,์	การคดิตดัสนิใจ,	แบบสบืเสาะหาความรู,้	แนวคดิ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	

Abstract
This	 research	 aimed	 to	1)	develop	 inquiry	 learning	 approach	and	 socioscientific	

issues-based	learning	approach	on	the	topic	of	“Life	and	the	Environment”	for	Prathomsueksa	
VI	students,	and	2)	study	the	learning	achievement,	science	literacy,	and	decision-making	
of	 Prathomsueksa	 VI	 students	who	 learned	with	 the	 inquiry	 learning	 approach	 and	 the	
socioscientific	issues-based	learning	approach.	The	target	group	consisted	of	30	Prathom-
sueksa	VI	students	in	the	second	semester	of	the	academic	year	of	2013,	at	Nongbuaree	
(Rachuthit)	School,	Chumpuang	district,	Nakhon	Ratchasima	province.	The	instruments	for	
data	collection	included:	an	achievement	test	contains	40	4-multiple	choice,	science	literacy	
test	contains	30	3-multiple	choice,	and	decision-making	test	contains	30	4-multiple	choice.	
The	statistics	for	data	analyses	were	arithmetic	mean,	standard	deviation,	percentage,	and	
using	qualitative	data.	
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The	result	found	that	operating	in	cycle	I	consists	of	5	steps:	engagement,	explora-
tion,	explanation,	elaboration	and	evaluation,	and	in	cycle	II	consists	of	6	steps:	the	search	
problem,	grouping	and	priority,	the	analysis	of	content,	planning	to	solve	issues,	the	experi-
ences	and	learning,	and	evaluate.	Prathomsueksa	VI	students	who	learned	with	the	inquiry	
learning	 approach	 showed	mean	 scores	 in	 learning	 achievement,	 science	 literacy,	 and	
decision-making	percentages	of	average	were	52.22,	56.50	and	66.31	respectively.	The	
inquiry	with	socioscientific	issues-based	learning	approach	showed	mean	scores	in	learning	
achievement,	science	 literacy,	and	decision-making	percentages	of	average	were	58.33,	
56.67	and	67.58	respectively.	Prathomsueksa	VI	students	who	learned	with	the	inquiry	with	
socioscientific	 issues-based	 learning	 approach	 showed	 higher	mean	 scores	 on	 learning	
achievement,	science	literacy,	and	decision-making	than	those	who	learned	with	the	inquiry	
learning	approach.	

 

Keywords:	Learning	Achievement,	Science	Literacy,	Decision-making,	Inquiry,	Socioscientific	
Issue-Based	

บทนำา
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 มีนโยบายในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี	
21	โดยมุง่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีณุธรรม	มทีกัษะใน
การคดิ	ทกัษะดา้นเทคโนโลยี	และมคีวามสามารถ
ในการคน้ควา้หาความรู	้เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปญัหา
อย่างเป็นระบบ	สามารถคิดตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้	
วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ 
ซึง่เปน็สงัคมแหง่การเรียนรู	้ทุกคนจำาเปน็ต้องได้รับ
การพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร	์เน่ืองจากวทิยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด	ทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล	คิดสร้างสรรค์	คิดวิเคราะห์	วิจารณ์	และ
มคีณุธรรม	นอกจากนียั้งทำาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น	 และสามารถอยู่ 

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ,	 2551:	 3-5)	 ดังนั้นการอยู่อย่าง 
ชาญฉลาด	 จึงต้องรับฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆ	
และนำามาคดิวิเคราะหค์วามนา่เชือ่ถอืของขา่วสาร 
เหล่านั้นโดยอาศัยการรู้วิทยาศาสตร์ในการคิด
ตัดสินใจ	(นงนิตย์	มรกต	และคณะ,	2555:	1)	

แต่เมื่อพิจารณาผลจากการรายงานผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-Net)	 ปีการ
ศึกษา	2554	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
โรงเรียนหนองบัวรี	 (ราษฎร์อุทิศ)	 ได้คะแนนวิชา
วิทยาศาสตร์เท่ากับ	 28.48	 ลดลงจากคะแนน
เฉลี่ยปี	 2553	 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำามากโดยจัดอยู่
ในลำาดับเกือบสุดท้ายของเขตพื้นที่การศึกษา	 ส่ง
ผลให้ผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้	 รายงาน
ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ	
ขั้นพื้นฐาน	

O-Net	ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต	 7	 พบว่าปัญหา
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ที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มี
ความอ่อนแอทุกด้านโดยเฉพาะด้านครูผู้สอน
ที่ไม่สามารถสอนวิทยาศาสตร์ด้วยแนวทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์	และการสอนที่เป็นการ
ปฏบิติัทดลอง	ต้องสอนโดยเนน้เนือ้หาการทอ่งจำา
เป็นหลัก	 ทำาให้นักเรียนขาดการฝึกฝนและการ
สั่งสมทักษะเชิงกระบวนการวิทยาศาสตร์	 ขาด
ทักษะการปฏิบัติทดลอง	 ขาดทักษะในการสังเกต	
ขบคิด	 วิเคราะห์ปัญหา	 ไม่กล้าตอบคำาถาม	 และ
ขาด	 ทักษะในการแสดงความคิดเห็น	 นอกจาก
นี้นักเรียนยังไม่สามารถนำาความรู้วิทยาศาสตร์
มาอธิบายปรากฏการต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคมได้	
จึงทำาให้ไม่สามารถคิดตัดสินใจในการแก้ปัญหา	
(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา	เขต	7.	2554:	70)	

จากความสำาคัญและปัญหา	 ที่กล่าวมา
แล้วนั้น	 ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	
แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิดประเด็น
ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	เพ่ือสง่เสรมิผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน	การรูว้ทิยาศาสตร	์และการคิดตัดสนิ
ใจ	สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี	6	เน่ืองจาก
การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูเ้ปน็กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหา	 โดยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางความ
คดิ	หาเหตุผลจนค้นพบความรู	้และเมือ่พบปญัหา
สามารถคดิตดัสนิใจ	แกป้ญัหาทีถ่กูต้องด้วยตนเอง	
(วณีา	ประชากลู	และ	ประสาท	เนืองเฉลมิ.	2554:	
216)	 และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
ทางวทิยาศาสตรก์บัสงัคม	เปน็วธิกีารจดัการเรียนรู้
ท่ีสง่เสรมิให้ผู้เรยีนเกดิการรูว้ทิยาศาสตร	์สามารถ
คิดตัดสินใจในประเด็นต่างๆ	 โดยใช้ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์	 คำานึงถึงข้อเท็จจริง	 ส่งเสริม 
ทักษะการคิดวิ เคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	(Lewis.	2003)	ซึ่งผลการวิจัยจะเป็น

แนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องครผููส้อน
วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาอื่นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	 ชีวิตกับสิ่ง
แวดล้อม	สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

2.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้ละตาม
แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	 โรงเรียนหนองบัวรี 	
(ราษฎร์อุทิศ)	 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่	 10	
อำาเภอชุมพวง	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7	 ที่กำาลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	
30	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 วิชา
วิทยาศาสตร์	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6	จำาแนกเป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่

1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้	 จำานวน	 4	 แผน	 แผนละ	 2	
ชั่วโมง	รวมเวลา	8	ชั่วโมง

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทาง
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วิทยาศาสตร์กับสังคม	จำานวน	5	แผน	แผนละ	2	
ชั่วโมง	เวลา	10	ชั่วโมง

2.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

2.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	40	ข้อ

2.2	แบบทดสอบการรู้วิทยาศาสตร์	ชนิด
เลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

2.3	 แบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	 ชนิด
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

วธิดีำาเนนิการวิจยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ผู้วจิยัดำาเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนหนองบัวรี	 (ราษฎร์อุทิศ)	
อำาเภอชมุพวง	จังหวดันครราชสมีา	จำานวน	1	กลุม่	
ในภาคเรยีนที	่2	ปกีารศกึษา	2556	ระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน	2556	-	มีนาคม	2557	โดยดำาเนิน
การ	ดังนี้

1.	 ดำาเนินการสอนตามวงจรปฏิบัติการ	
โดยใชแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้	ในวงจรปฏิบัติการที่	1	คือ	แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่	1-4	แผนละ	2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	 8	 ชั่วโมง	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
6	 เรื่อง	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกหลังแผน	 และเก็บ
ขอ้มูลเชงิปรมิาณโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 แบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์	
จำานวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	
จำานวน	 30	 ข้อ	 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้า
หมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวงจรปฏิบัติการที่	1	

2.	นำาขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมา
ทำาการวเิคราะห์วิจารณเ์พ่ือใหไ้ด้ขอ้เสนอแนะและ
แนวทางแก้ไขไปปรับปรุง	แล้วดำาเนินการปรับปรุง
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ

และแนวทางแก้ไขปรับปรุงในวงรอบที่	 1	 เพื่อใช้
ในวงรอบที่	2

3.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูร้ว่มกบัแนวคดิประเดน็ทางวิทยาศาสตร์
กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติการที่	2	คือ	แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่	5-9	แผนละ	2	ชั่วโมง	รวม
เวลา	 10	 ช่ัวโมง	 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่	6	เรื่อง	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกหลังแผน	 และเก็บ
ขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 แบบทดสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์	
จำานวน	30	ข้อ	และแบบทดสอบการคิดตัดสินใจ	
จำานวน	 30	 ข้อ	 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้า
หมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในวงจรปฏิบัติการที่	2	

4.	 สรุปผลการทดลองจากข้อมูลการ
บันทึกหลังแผน	 และข้อมูลคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	
และการคดิตดัสนิใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	2	วงจรปฏิบัติการ	และนำา
ขอ้มลูทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจระหว่าง
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
วงจรปฏิบัติการที่	1	และ	2

การวิเคราะห์ข้อมูล

ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน	
ดังนี้

1.	 เปรียบเทียบคะแนน	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิด
ตัดสินใจ	 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	
ระหว่างวงจรปฏิบัติการที่	 1	 และ	 2	 เรื่อง	 ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม	 สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	6	โดยใช้สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 
(Arithmetic	 Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(Standard	Deviation)	และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผล

ได้ดังนี้

1.	 ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	 ชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อม	สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี	่6

1.1	จากวงจรปฏิบัติการที่	1	ใช้การเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัด
กิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการพบว่า	1)	นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการ
ทำากิจกรรมกลุ่ม	2)	นักเรียนสามารถตอบคำาถาม
ครูได้ดี	3)	นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำาเสนอ
หน้าชั้นเรียน	 4)	 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียนมากขึ้นเนื่องจากได้สืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง	
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การ
รู้วิทยาศาสตร์	การคิดตัดสินใจ	ยังไม่สูงเท่าที่ควร
และยงัมนีกัเรยีนบางคนทีไ่ดค้ะแนนไมผ่า่นเกณฑ์	
อาจมผีลเน่ืองมาจาก	1)	ในแผนการจดักจิกรรมที	่
1	การจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต	ก	และ	
ข	 ที่กำาหนดให้แล้วอธิบายลักษณะความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิต	 มีนักเรียนที่ทำากิจกรรมไม่ผ่าน	 4	
คน	 นอกจากน้ีนักเรียนยังทำากิจกรรมไม่ทันตาม
เวลาที่กำาหนดไว้	 เพราะต้องนำานักเรียนไปเรียนรู้
ในสถานที่จริงทำาให้เวลาไม่พอ	 และในการทำาใบ
กิจกรรมต้องทำาให้เสร็จภายในชั่วโมง	2)	นักเรียน
ยงัไมก่ลา้ถามครแูละยงัไมก่ลา้ทีจ่ะแสดงความคดิ
เห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์งานของเพื่อน	นอกจากนี้
นักเรียนยังไม่สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปอภิปราย
โต้แย้งเก่ียวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในสังคม
ปจัจุบันซ่ึงเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะนำาไปสู	่การ
รู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ผู้วิจัยจึงได้
ดำาเนินการพัฒนาในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม

ซึ่งเป็นการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำา
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมมาสอดแทรก
เข้าไปในกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	
ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้นำาความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้
ในการอภิปรายวิเคราะห์โต้แย้งเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม	 ส่งเสริมผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การรู้วิทยาศาสตร์	และการ
คิดตัดสินใจ

1.2	 จากวงจรปฏิบัติการที่	 2	 ใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการ
พบว่า	 1)	 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุก
ไปกับกิจกรรม	 2)	 จากการนำาเสนอวิธีการแก้ไข
ปญัญาหาทีแ่ตล่ะกลุม่สนใจมากทีส่ดุแลว้ใหแ้ตล่ะ
กลุ่มอภิปรายโต้แย้งจากความรู้ที่นักเรียนสืบค้น
มา	 นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
ประเดน็ปญัหาอยา่งมเีหตผุลโดยใชค้วามรูจ้ากการ
สบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเองทำาใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนือ้หา
ที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากได้เชื่อมโยงความรู้กับ
สถานการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคม	โดยประเมนิจาก
กลุ่มที่นำาเสนอ	นักเรียนตอบคำาถามที่เพื่อนๆ	ใน
ชั้นเรียนตั้งคำาถามขึ้นมา	และคำาถามที่ครูถามเพื่อ
วัดความเข้าใจ	 การคิดวิเคราะห์	 บันทึกความคิด
เหน็ทีโ่ตแ้ยง้และสนบัสนนุของกลุม่ตา่งๆ	นกัเรยีน
แตล่ะกลุม่ทำาไดด้	ี98%	3)	นกัเรยีนสามารถตดัสนิ
ใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ประเด็นทางสังคมโดยใช้เหตุผลและความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสืบค้นด้วยตนเอง	

2.	ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้ละตาม
แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 เรื่อง	
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
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2.1	 ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ใน
วงจรปฏิบัติการที่	 1	 มีคะแนนเฉลี่ย	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน	การรูว้ทิยาศาสตร	์และการคิดตัดสนิ
ใจ	เท่ากับ	9.40,	33.90	และ	79.57	คิดเป็นร้อย
ละ	52.22,	56.50	และ	66.31	ตามลำาดับ	คะแนน
เฉลี่ยหลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติ
การที่	2	มีคะแนนเฉลี่ย	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 เท่ากับ	
12.83,	34.00	และ	81.10	คิดเปน็รอ้ยละ	58.33,	
56.67	และ	67.58	ตามลำาดับ	พบว่าผลคะแนน

เฉลี่ยหลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติ
การที่	2	เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังจาก
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู	้ในวงจรปฏบิตักิารที	่1	แตเ่มือ่พจิารณา
เปน็รายบคุคลพบว่ามนีกัเรยีนทีค่ะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 การคิดตัดสิน
ใจ	 หลังเรียนในวงจรปฏิบัติการที่	 2	 เพิ่มข้ึนจาก	
คะแนนหลังเรียนในวงจรปฏิบัติการที่	 1	 จำานวน	
18,	16	และ	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	60,	53.33	
และ	50	ตามลำาดับ	(ตาราง	1-4)

ตาราง 1	 คะแนนเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ร้อยละ	 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการรู้	 
วิทยาศาสตร์	 และการคิดตัดสินใจ	 ระหว่างวงจรปฏิบัติการที่	 1	 การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	และวงจรปฏิบัติการที่	2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม

การทดสอบ n S.D. ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วงจรปฏิบัติการที่	1 30 9.40 2.16 52.22

วงจรปฏิบัติการที่	2 30 12.83 3.60 58.33

การรู้วิทยาศาสตร์
วงจรปฏิบัติการที่	1 30 33.90 4.66 56.50

วงจรปฏิบัติการที่	2 30 34.00 5.29 56.67

การคิดตัดสินใจ
วงจรปฏิบัติการที่	1 30 79.57 9.91 66.31

วงจรปฏิบัติการที่	2 30 81.10 8.85 67.58

ตาราง 2	 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านระหว่างวงจร
ปฏิบัติการที่	1	และ	2

การทดสอบ
ผ่าน

n (%) (%)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วงจรปฏิบัติการที่	1 21 70 10.52 58.44
วงจรปฏิบัติการที่	2 22 73.33 14.46 65.73
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อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล

ได้ดังนี้

1.	 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 
แบบสืบเสาะหาความรู้และตามแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม

1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู	้ในวงจรปฏิบตักิารที	่1	ไดแ้ผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	
จำานวน	 4	 แผน	 แผนละ	 2	 ชั่วโมง	 รวมเวลา	 8	
ชั่วโมง	 โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ีต่อ้งทา้ทายใหน้กัเรยีน	มปีฏสิมัพันธห์ลาก
หลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง	มีขั้นตอนการสอน	5	ขั้นตอน	คือ	(1)	
ขั้นสร้างความสนใจ	(Engagement)	(2)	ขั้นการ
สำารวจและค้นหา	 (Exploration)	 (3)	 ขั้นอธิบาย
และลงขอ้สรปุ	(Explanation)	(4)	ขัน้ขยายความรู	้ 

(Elaboration)	(5)	การประเมินผล	(Evaluation)	 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,	 2555:	 32-33)	 การดำาเนินการจัด
กิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการพบว่า	1)	นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการ
ทำากิจกรรมกลุ่ม	2)	นักเรียนสามารถตอบคำาถาม
ครูได้ดี	3)	นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำาเสนอ
หน้าช้ันเรียน	 4)	 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียนมากขึ้นเนื่องจากได้สืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง	
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 ในวงจรปฏิบัติ
การที่	1	เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 โดยผู้สอนมี
บทบาทในการตั้งคำาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการทางความคิด	 หาเหตุผลจนค้น
พบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง	 แล้วสรุปออกมาเป็นหลักการ	 หรือ 

ตาราง 3	 เปรยีบเทยีบคะแนน	การรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุม่เปา้หมายทีผ่า่น	ระหว่างวงจรปฏบิตัิ
การที่	1	และ	2

การทดสอบ
ผ่าน

n (%) (%)

การรู้วิทยาศาสตร์
วงจรปฏิบัติการที่	1 26 86.67 34.92 58.20
วงจรปฏิบัติการที่	2 24 80 35.67 59.45

ตาราง 4	 เปรียบเทียบคะแนน	การคิดตัดสินใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน	ระหว่างวงจรปฏิบัติ
การที่	1	และ	2

การทดสอบ
ผ่าน

n (%) (%)

การคิดตัดสินใจ
วงจรปฏิบัติการที่	1 29 96.67 80.41 67.01
วงจรปฏิบัติการที่	2 30 100 81.10 67.58
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วธีิการในการแก้ปญัหาและสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ประโยชน์	 (วีณา	 ประชากูล	 และประสาท	 
เนืองเฉลมิ,	2554:	216)	ชว่ยพฒันาทกัษะทีจ่ำาเปน็
ต่อผู้เรียน	 ในการศึกษาวิเคราะห์	 และสรุปข้อมูล	
หรือสร้างความรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน	 เช่น	
ทักษะการสืบเสาะแหล่งความรู้หรือแหล่งข้อมูล
จากการอา่น	การวเิคราะห์สิง่ทีอ่า่น	การสงัเคราะห์
ข้อมูล	 การสรุปข้อมูล	 การนำาเสนอข้อมูล	 การ
อภปิรายและโต้แยง้ทางวชิากร	และการทำางานกลุม่	 
(ทิศนา	 แขมมณี,	 2554:	 141)	 นอกจากน้ียัง
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา	คิดวิเคราะห์	คิดเชิงวิทยาศาสตร์	
คิดเชิงเหตุผล	 และคิดสร้างสรรค์	 (ประดิษฐ์	 
เหล่าเนตร์	 และณัฐภัสสร	 เหล่าเนตร์,	 2554:	
5-10)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 นงนุช	 
พระวงศ	์(2554:	84-105)	ได้ศกึษาผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เรื่องระบบนิเวศ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะ
หาความรู้	 พบว่า	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น	รู้จักใช้ทักษะกระบวนการคิด	รู้จักการ
แกป้ญัหา	มสีว่นรว่มในการปฏบิติักจิกรรม	มคีวาม
กระตือรอืรน้ในการเรยีน	มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

1.2	 ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	ในวงจรปฏิบัติ
การที่	 2	 ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	 จำานวน	 5	 แผน	 แผนละ	
2	 ชั่วโมง	 รวมเวลา	 10	 ชั่วโมง	 ผู้วิจัยได้พัฒนา
กิจกรรม	 ด้วยการกำาหนดสถานการณ์จากข่าว
ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์	 ให้นักเรียนมีโอกาส
ได้สืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	
ฝึกกระบวนการทำางานที่มีการวางแผนในการ
แก้ปัญหา	 การร่วมกันคิดตัดสินใจ	 ซึ่งในการ

ออกแบบขั้นตอนการสอนจะใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้	5	ขั้นตอน	คือ	(1)	ขั้นสร้างความ
สนใจ	 (Engagement)	 (2)	 ขั้นการสำารวจและ
คน้หา	(Exploration)	(3)	ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ	
(Explanation)	(4)	ขัน้ขยายความรู	้(Elaboration)	
(5)	การประเมนิผล	(Evaluation)	(สถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2555:	32-
33)	 ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะสอดแทรกกระบวนการ
สอนร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับ
สงัคม	ซึง่ม	ี6	ขัน้ตอน	ในการจดักจิกรรมการเรยีน
รูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้ดงันี	้1)	ขัน้คน้หาประเดน็
ปญัหา	มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในขัน้สรา้ง
ความสนใจ	 2)	 ข้ันจัดกลุ่มและเรียงลำาดับความ
สำาคัญ	มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นการ
สำารวจและค้นหา	3)	ขั้นวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา	
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป	 4)	 ขั้นวางแผนการแก้ไขประเด็น
ปัญหา	และ5)	ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้	มา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นขยายความรู้	
6)	ขั้นประเมินผล	(ประสาท	เนืองเฉลิม,	2551:	
99-106)	 การดำาเนินการจัดกิจกรรมตามวงจร
ปฏิบัติการพบว่า	1)	นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และสนกุไปกบักจิกรรม	2)	นกัเรยีนกลา้ทีจ่ะแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งประเด็นปัญหาอย่างมีเหตุผล
โดยใชค้วามรูจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเองทำาให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจาก
ได้เชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม	3)	นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากประเดน็ทางสงัคม
โดยใช้เหตุผลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
จากการสืบค้นด้วยตนเอง	 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูร้ว่มกบัแนวคดิประเดน็ทางวิทยาศาสตร์
กับสังคม	 ในวงจรปฏิบัติการที่	2	 เป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์	 โดยครูจะใช้ประเด็นทางสังคมที่
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เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการบรรยาย	
การอภิปราย	และการสืบเสาะหาความรู้	เป็นการ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคม	โดย
นักเรียนต้องได้รับทั้งความรู้วิทยาศาสตร์	 การคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์	 และการตัดสินใจบนพื้นฐาน 
การมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อสร้างสังคมอนาคต
ที่ดี 	 ยกระดับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 
(Meaningful	 Learning)	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม,	
2551:	100	;	อ้างอิงมาจาก	Solomon,	1993)	
การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เข้าใจและเกิดการรู้
วิทยาศาสตร์	 จำาเป็นที่จะต้องให้เขาเหล่านั้น	
มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์	 พร้อมที่จะแก้ปัญหาและดำาเนินชีวิตใน
แต่ละวันอย่างปกติสุขโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เป็น
ฐานประกอบการคิดตัดสินใจ	 (ประสาท	 เนือง
เฉลิม.	2551:	101)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ	 ซีดเลอร์	 และคณะ	 (Zeidler	 and	 others,	
2009:	74-101)	ได้วิจัยการพัฒนาการคิดตัดสิน
ใจในประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 โดยใช้รูป
แบบการสะท้อนผลการคิดตัดสินใจ	 (Reflective	
Judgment	Model)	เป็นเครื่องมือวัดค่านิยมของ
ประเดน็ทีเ่กดิขึน้รวมถงึการอธบิายปญัหาโดยอา้ง
เหตุผลบนหลักฐานที่ปรากฏ	พบว่า	 กลุ่มทดลอง
มีผลการสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น	 78%	 อย่างมี 
นัยสำาคัญ	ประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคมสนบัสนนุ
การสะท้อนผลการคิดตัดสินใจ	 พัฒนาการเข้าใจ
หลกัการทางวทิยาศาสตร	์อาศยัการวเิคราะห	์การ
สังเคราะห์	การวัดผลข้อมูลและการอ้างอิง	ความ
สามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง	 หลากหลาย
มุมมอง	 การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน	 ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการทดลอง	 การสอนโดยใช้ประเด็น
ที่เป็นจริง	 มีความหมายแก่ผู้เรียนส่งผลให้เข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 การสะท้อนผลเพ่ือ
พัฒนาการคิดตัดสินใจ	 ไม่ใช่เพียงพัฒนาทักษะ
ทางวทิยาศาสตรแ์ตยั่งเปน็ประโยชนส์ำาหรบัทกัษะ 
พื้นฐานการใช้ชีวิตด้วย	

2.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	การรู้วิทยาศาสตร์	และการคิดตัดสินใจ	คิด
เป็นร้อยละ	 52.22,	 56.50	 และ	 66.31	 ตาม
ลำาดับ	 ผลการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 มีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และ
การคิดตัดสินใจ	คิดเป็น	ร้อยละ	58.33,	56.67	
และ	67.58	ตามลำาดับ	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิดประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์กับสังคม	มีคะแนนเฉลี่ย	ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การรู้วิทยาศาสตร์	 และการคิด
ตดัสนิใจเพิม่สงูขึน้มากกวา่คะแนนเฉลีย่	หลงัจาก
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้	 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม	 ใน
วงจรปฏิบัติการที่	 2	 มีประเด็นทางวิทยาศาสตร์
กับสังคมที่อยู่ในความสนใจของสังคม	 มาจาก
ขา่วในหนงัสอืพมิพอ์อนไลน	์ซึง่เปน็ประเดน็ทีเ่ปน็
ปัจจุบัน	 เป็นที่สนใจของผู้เรียนและมีผลกระทบ
ต่อผู้เรียน	 จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ในการค้นคว้าและอภิปรายแสดงความคิดเห็น	ซึ่ง
ถ้าเป็นประเด็นพบในสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ	
ข่าว	สารคดี	นิตยสารหรือวารสารทางวิชาการจะ
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	 ซึ่ง
เป็นการใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการบรรยาย	 การ
อภปิรายและการสบืเสาะหาความรู	้ซึง่จดัไดห้ลาก
หลาย	ประเด็นที่เกิดขึ้นจริงจากสื่อต่างๆ	หาจุดที่
สนใจ/เกิดการโต้แย้ง	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ	
และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้	 ต้องใช้ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ 	 (Use 	 o f 	 Sc i en t i f i c	 
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Knowledge)	 การโต้แย้งมีเป้าหมายให้นักเรียน
มีความสามารถในการคิดตัดสินใจ	 ทักษะหนึ่งที่
ตอ้งมคีอืการคดิตดัสนิใจ	ทกัษะการทำาความเขา้ใจ
อย่างชัดเจน	 ทักษะการให้เหตุผล	 นักเรียนจะได้
เรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาคำาตอบของปัญหา
นั้นนั้นยังดำาเนินไปไม่มีที่สิ้นสุด	 และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เข้าใจและเกิดการรู้วิทยาศาสตร์	 พร้อม
ที่จะแก้ปัญหาและดำาเนินชีวิตในแต่ละวันอย่าง
ปกติสุขโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นฐานประกอบ
การคิดตัดสินใจ	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม,	 2551:	
101)	 นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้วิทยาศาสตร์	
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	 และการตัดสินใจบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อสร้างสังคม
อนาคตทีด่	ียกระดบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย	
การรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ตัดสินใจโดยใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วน
รว่มในการรบัรูแ้ละตดัสนิใจในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
กันระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคม	 (ประสาท	 
เนืองเฉลมิ,	2551:	100	;	อา้งองิมาจาก	Solomon, 
1993)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อภัยวรรณ	
คำาภาศรี	 (2554:	105-113)	กมลรัตน์	ฉิมพาลี	 
( 2 554 : 	 1 01 - 1 1 6 ) 	 Wong s r i 	 a n d	 
Nuangchalerm	(2010)	พบวา่กจิกรรมการเรยีน
รูต้ามแนวคดิประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม	ทำาให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ด้านต่างๆ	สูงขึ้น	

เมื่อพิจารณาคะแนนที่ผ่านเกณฑ์เป็น
รายบุคคลพบว่าผลสัมฤทธิ์และการตัดสินใจเพิ่ม
ขึ้น	 แต่คะแนนการรู้วิทยาศาสตร์ลดลง	 คะแนน
การรู้วิทยาศาสตร์ลดลงอาจมีผลเนื่องมาจาก	 ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับสังคม
ในภาคเรียนที่	 2	 นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
หลายอย่างเช่น	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	กีฬา

สีโรงเรียน	การติวเพื่อสอบ	O–Net	และกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ	 ทำาให้นักเรียนบางคนขาดสมาธิ
ในการเรียน	 และเกิดความเหนื่อยล้าขณะท่ีครู
ทำากิจกรรมการเรียนการสอน	 นอกจากนี้ใน
ห้องเรียนยังมีเด็กพิเศษที่มีสมาธิสั้นและทักษะ
การใช้เหตุผลยังไม่ดีเท่ากับเด็กปกติ	ทำาให้รบกวน
สมาธิของเพื่อน	 และมีการหยอกล้อกันในเวลา
เรียน	บลูม	(Bloom,	1976:	139)	ได้อธิบายสิ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	คือ	ความรู้
ความสามารถและทักษะต่างๆ	 ของผู้เรียนที่มีมา
ก่อน	 แรงจูงใจที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ใน
สิ่งใหม่ๆ	ได้แก่	ความสนใจในวิชาที่เรียน	เจตคติ	
เนื้อหา	และประสิทธิภาพ	ในการเรียนการสอนที่
นักเรียนได้รับ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ลิน	และ
มิ้นท์ซ	(Lin	and	Mintzes,	2010:	993-1017)	
ได้ศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียน
โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็น
ปญัหาทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชวิ้ทยาศาสตร	์
พบว่าความสำาเร็จในการเรียนรู้การโต้แย้งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการโต้แย้งมาก่อน
แตจ่ะเกีย่วขอ้งกบัระดบัความสามารถของนกัเรยีน
โดยนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถสงูจะมกีารโตแ้ยง้สงู
กว่านักเรียนที่มีความสามารถต่ำาในเรื่องของการ
หาเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนการโต้แย้ง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

ครูต้องชี้แจงทำาความเข้าใจกับนักเรียน
ในขั้นตอนการทำากิจกรรมก่อนเริ่มเรียน	ควรสร้าง
บรรยากาศกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดการสืบค้น
หาข้อมูล	 อภิปราย	 และเกิดการโต้แย้ง	 โดยใช้
เหตุผล	แต่ก็ต้องทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม	 เพราะอาจทำาให้เด็ก
เกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากเรียนได้	 ถ้าใน
หอ้งเรยีนมเีดก็พเิศษหรอืสมาธสิัน้	ครคูวรใหค้วาม
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ใส่ใจและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้ด้วย

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

เวลาที่ใช้ในการพัฒนาการคิดตัดสินใจ	

และการรูว้ทิยาศาสตร	์อาจมผีลตอ่การวจิยั	ดงันัน้
การวจิยัครัง้ตอ่ไปควรเพิม่ระยะเวลา	หรอื	กำาหนด
ช่วงของการพัฒนาตัวแปร	เช่น	A-B-A-B	Design	
และ	Experimental	Design
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