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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 2) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน ร่วมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
5 ขั้น 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
5 ขั้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า จังหวัดมุกดาหาร ภาคเรียนที่ 2  
ปกีารศกึษา 2560 จำานวน 11 คน ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ชดุกจิกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติทีใ่ชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ Wilcoxon Signed Rank Test

ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 1. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 1.1 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สำารวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล มีโอกาส
ทำางานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ฝึกคิดวิเคราะห์ หาวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกำาหนดให้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปความรู้และเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 1.2 สื่อการเรียนรู้ ควรใช้
สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รูปภาพ เพลง เกม นิทาน วีดีทัศน์  
คลิปวีดีโอ สื่อของจริง อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำาเร็จรูป ของเล่นของใช้ในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ 1.3  
การเสริมแรง ครูควรเสริมแรง โดยให้คำาปรึกษา ให้กำาลังใจนักเรียนควบคู่กับการใช้คำาถามปลายเปิด  
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ให้นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างสม่ำาเสมอ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.63/77.88 3. นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract
This research aimed 1) to study guidelines for leaning activities science development,  

2) to develop 5E inquiry learning activities using science instructional package 3) to compare 
the student analytical thinking between before and after learned through 5E inquiry learning 
activities 4) to compare the student learning achievement and between before and after 
learned through 5E inquiry learning activities 4) to study learning satisfaction of students 
who learned by 5E inquiry learning activities. Participants were 11 Prathomsuksa 6 students 
in the second semester of the academic year 2017, Banphupangma school, Mukdaharn 
province, obtained using the cluster random sampling technique. The instrument used 
were: science instructional package, lesson plans, analytical thinking test, achievement test,  
learning satisfaction questionnaire. The statistics used for analyzing data were percentage, 
mean, standard deviation and Wilcoxon Signed Rank Test.

The finding can be reported that: 1. Guidelines for developing the science learning  
activities found that: 1.1 The issue of activities ; learn to look for students to practice  
exploration, explore information, have the opportunity to work together in the role, analytical 
thinking find out how to solve the problem from the teacher’s situation, educational exchange 
knowledge and can be linked to everyday life. 1.2 Learning materials include ; science  
material, pictures, music, games, tale, video clips, Internet, software, toys of local, and  
wasteful. 1.3 Reinforcement ; teachers should consult enhance students to use the open-
ended questions to give them opportunities to practice. 2. The 5E inquiry learning activities 
using science instructional package had criterion at 77.63/77.88. 3. The students had ana-
lytical thinking scores after learned higher than those before at .05 of statistical significance. 
4. The students had learning achievement scores after learned higher than those before at 
.05 of statistical significance. 5. The students had the high level of learning satisfaction after 
learned by 5E inquiry learning activities.

Keywords: Science learning activities, science instructional package, analytical thinking, 
learning achievement



Journal of Education, Mahasarakham University 145 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

บทนำา
การจดัการเรยีนการสอนเปน็หัวใจสำาคญั

ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำาหนด จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พทุธศกัราช 2542 มาตรา 24 ระบุวา่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ 
ผู้เรียนโดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
เรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2546: 4) วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำาคัญในการค้นคว้า 
หาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล  
ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่  
ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based  
society) ดังนั้นทุกคนจึงจำาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้ รู้วิทยาศาสตร์  เพื่อที่จะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำาความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 1) 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและมากมายในทุกด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าสู่ยุคข่าวสาร ผู้คนในสังคมจะต้อง
รับรู้ข่าวสาร และวิเคราะห์ข่าวสารให้สามารถ
นำามาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ต้องรู้จัก
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระบบวิธีคิดแบบ 
วิทยาศาสตร์  อันจะเป็นผลดีต่อสังคมไทย 
ในกระแสโลกาภิวัฒน์ (สมบัติ การจนารักพงค์, 
2549: 1) ในทำานองเดียวกันกับที่ เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547: 12) ได้กล่าวว่า หากเรา
ปราศจากความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เราจะ

ไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตและจะไม่สามารถ
คาดการณ์อนาคต อีกทั้งยังช่วยทำาให้เราเข้าใจ 
ความเป็นไปของโลกและชีวิต นำาไปสู่การสรุป
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจาก 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถม
ศกึษาปทีี ่6 ปกีารศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นภแูผงมา้  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีระดับคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 68.50 ซึ่งมีค่าต่ำากว่าเป้าหมายของ
โรงเรียนที่กำาหนดไว้ที่ ร้อยละ 70.00 (โรงเรียน
บา้นภแูผงมา้, 2559: 18) จากการศกึษาลกัษณะ
เฉพาะของข้อสอบ (Item specification) ทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
แบบทดสอบส่วนใหญ่จะวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสาระสำาคัญและทักษะ
กระบวนการ จึงอาจเป็นไปได้ว่า การที่ผู้เรียนมี
คะแนนเฉลี่ยที่ต่ำา เพราะผู้เรียนขาดทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ด้านครูผู้สอนควรแสวงหานวัตกรรม
หรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นการฝึกทักษะการคิดและฝึกนักเรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ (สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, 2559: 65) 

การ เรี ยนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้  
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ด้วยวิธีการฝึก
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
โดยผู้ สอนตั้ งคำ าถาม กระตุ้ น ให้ผู้ เ รี ยนใช้
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วย 
ตัวเอง และสรุปออกมาเป็นหลักการ หรือวิธีการ
แก้ปัญหา สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุผล (สถาบัน
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ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555: 32-34) ซึ่งสอดคล้องกับ ประสาท 
เนืองเฉลิม (2557: 149) ท่ีกล่าวว่า การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
จะช่วยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองในหลายๆ 
ด้านและนำาไปสู่การคิดและดำาเนินชีวิตอย่างนัก
วทิยาศาสตร ์ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 
ครูจำาเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือ
หน่ึงท่ีเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ  
มีผลดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทำาให้ 
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้และคำาตอบของ
ปญัหาไดด้ว้ยตนเอง รูจ้กัคิดวเิคราะหแ์ละแสวงหา
ความรู้ เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจต่อไป (สุวิทย์ มูลคำา และ อรทัย  
มูลคำา, 2550: 57-58) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะ 
หาความรู้  ร่ วมกับชุดกิจกรรมการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 
สารและสมบัติของสาร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
เร่ือง สารในชวีติประจำาวนั เพ่ือเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีน 
การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ พร้อมกับเป็นแนวทาง ในการ
ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่มกบัชดุกจิกรรม การเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75

3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่มกบั
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4 .  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บผลสั ม ฤทธิ์  
ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน 
และหลงัเรียน ดว้ยกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มตีอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5 ขัน้ 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมมติฐานของการวิจัย
1 .  การคิ ด วิ เคราะห์ ของนั ก เ รี ยน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ เรียนด้วยกิจกรรม 
การเรยีนรู ้แบบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่มกบัชดุกจิกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์หลังเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ เรียนด้วยกิจกรรม  
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์หลังเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ดำาเนินการตามลักษณะ

ของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่งขั้นตอน
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่  1 การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ 
ดีเด่นของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถมัภ ์จำานวน 3 คน ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การดำาเนินการวิจัย ติดต่อประสานงาน
ครวูทิยาศาสตรด์เีดน่ นัดหมายวนัเวลาทีจ่ะทำาการ
สัมภาษณ์และดำาเนินการสัมภาษณ์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

นำาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ครู   
มาวเิคราะหเ์นือ้หา (content analysis) โดยพจิารณา 
ข้อมูลที่มีความเห็นสอดคล้องหรือสนับสนุน 
ตรงกัน แล้วจัดข้อมูลเป็นประเด็นเพ่ือนำาไป
ออกแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมในข้ันการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
5 ขั้น

ระยะที ่2 การพัฒนาและหาคุณภาพของ
นวัตกรรม

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก ่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 6 ศูนย์พัฒนาการศึกษาคำาสร้อย นาอุดม 
จำานวน 87 คน จาก 5 ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเตย จำานวน 13 คน 
ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึง
พอใจ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ศึกษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชุดกิจกรรม

การเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู้ การคดิวิเคราะห ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
ต่างๆ และผลการสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อออกแบบกิจกรรมใน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัด การเรียนรู้ 
จากนั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหลังการ
จัดการเรียนรู้

3. ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบหลงัการจดัการเรยีนรู้

4. นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ไป
แก้ไขปรับปรุงเพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

นำาข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์หาคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยตามขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่อง
มอืวจัิย โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ศูนย์พัฒนาการศึกษาคำาสร้อย นาอุดม 
จำานวน 87 คน จาก 5 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนบา้นภแูผงมา้ จำานวน 11 คน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยวิธี 
สุ่มแบบกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จำ านวน 8 ชุ ด  ประ เมินความเหมาะสม  
โดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
5 ขั้น จำานวน 8 แผน ประเมินความเหมาะสม  
โดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีลักษณะเป็น แบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก 
(p) ตั้งแต่ 0.38-0.85 ค่าอำานาจจำาแนก (r) ตั้งแต่ 
0.51-0.99 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (r

tt
) 

เท่ากับ 0.97

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (B) 
ตัง้แต ่0.30-0.67 และค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั (r

cc
) 

เท่ากับ 0.88

5. แบบวดัความพึงพอใจ แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อ (r

xy
) ต้ังแต่ 0.68-0.86 และค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96

การดำาเนนิการวจัิย ผูว้จิยัจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์

3. หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมทุกชุด 
ทำาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ชุดเดิมที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน

4. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่ม
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำานวน 
15 ข้อ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

นำาข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Wilcoxon Signed 
Ranks Test

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีดังนี้

1.1 ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
มลีกัษณะใหน้กัเรยีนได้ลงมอืปฏบิตั ิสำารวจ ทดลอง 
สืบค้นข้อมูล มีโอกาสทำางานร่วมกันตามบทบาท
หน้าที่ ฝึกคิดวิเคราะห์ หาวิธีการแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ครูกำาหนดให้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สรุปความรู้และเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ ในชีวิต
ประจำาวันได้ 

1.2 ประเด็นสื่อการเรียนรู้ ควรใช้สื่อการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ รูปภาพ เพลง เกม นิทาน วีดีทัศน์ 
คลิปวีดีโอ สื่อของจริง อินเทอร์เน็ต โปรแกรม
สำาเร็จรูป ของเล่นของใช้ในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้
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1.3 ประเด็นการเสริมแรง ครูควรมีการ
เสริมแรง โดยให้คำาปรึกษา ให้กำาลังใจนักเรียน
ควบคู่กับใช้คำาถามปลายเปิดให้นักเรียนมีโอกาส
ได้ฝึกคิดอย่างสม่ำาเสมอ

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 
ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 77.63/77.88 

ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน ร่วมกับชุดกิจกรรม การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

จำ�นวน 
ผู้เรียน

ประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร E
1

 (800 คะแนน) 
ประสิทธิภ�พของผลลัพธ์ E

2

 (30 คะแนน) 
E

1
 / E

2
S.D. ร้อยละ S.D. ร้อยละ

11 621.00 33.32 77.63 23.36 1.03 77.88 77.63/77.88

3. นักเรียนทีเ่รียนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 เปรยีบเทยีบการคดิวเิคราะหร์ะหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Frequencies n Mean Ranks Sum of Ranks Test Statisticsc

Post-pre Negative Ranksa 0 0.00 .00 Z -2.961

Positive Ranksb 11 6.00 66.00 p (1-tailed) .0015

Tiesc 0

Total 11

a = posttest<pretest
b = posttest>pretest
c= posttest=pretest
d= Wilcoxon signed ranks test

4. นักเรียนทีเ่รียนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำา คัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .05

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่มกบั 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
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อภิปรายผล
จากการวิจัย พบประเด็นที่ควรนำามา

อภิปรายผลดังนี้

1. การสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ ถึง
แ นวท า ง ก า รพัฒน ากิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างให้มีการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดังนี้ 1.1) ประเด็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ สำารวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล มี
โอกาสทำางานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ฝึกคิด
วิเคราะห์ หาวิธีการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์
ท่ีครูกำาหนดให้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปความรู้
และเชือ่มโยงความรูไ้ปใช้ในชีวติประจำาวนัได้ 1.2) 
ประเด็นส่ือการเรียนรู้ ควรใช้สื่อการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
รูปภาพ เพลง เกม นิทาน วีดีทัศน์ คลิปวีดีโอ สื่อ
ของจริง อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำาเร็จรูป ของเล่น
ของใช้ในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ 1.3) ครูควรมีการ
เสริมแรง โดยให้คำาปรึกษา ให้กำาลังใจนักเรียน
ควบคู่กับใช้คำาถามปลายเปิดให้นักเรียนมีโอกาส
ไดฝึ้กคดิอยา่งสม่ำาเสมอ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
สมบัติ กาญจนารักพงค์ (2549: 18-19) ที่ว่า วิธี
สอนทีส่ามารถใชส้อนทกัษะการคิดวเิคราะห ์ได้แก ่ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การระบุปัญหา 
ตัง้สมมตฐิาน ทดลองหรอืรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์
ข้อมูลหรืออภิปรายผลการทดลอง จนถึงสรุปผล
การทดลอง นักเรียนควรได้ฝึกฝนการใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ อยู่ตลอด
เวลา ในทำานองเดียวกันกับที่สุคนธ์ สินธพานนท์
และคณะ (2555: 26-28) ทีก่ล่าววา่ แนวทางการ
ฝึกนักเรียนให้มีทักษะการคิดได้แก่ ในการจัดการ
เรียนรู้ทุกกิจกรรม ครูควรเสริมแรง ให้นักเรียน
ได้ทำางานเป็นกลุ่ม ช่วยกันคิดค้นหาคำาตอบ  
การสรา้งแรงจงูใจใหแ้กน่กัเรยีนพรอ้ม ทีจ่ะเรยีนรู ้
และเอื้อต่อการคิด 

2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
5 ขัน้ รว่มกบัชดุกจิกรรมการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์มี
ประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 77.63/77.88 ซึ่ง

สงูกว่าเกณฑท์ีก่ำาหนดไว้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการ
จัดการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
5 ขั้น เป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ดังที่สถาบันส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2555: 32-34) 
ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ด้วย
วิธีการฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนตั้งคำาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วย 
ตัวเอง และสรุปออกมาเป็นหลักการ หรือวิธีการ
แก้ปัญหา อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะ 5 ข้ัน นักเรียนและครูไ ด้ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของ
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสื่อการเรียนรู้ กล่าวคือ 
1) ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นนี้ครูเป็นผู้สร้างความ
สนใจ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น 
วีดีทัศน์ เพลง เกม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
หรือแม้แต่สื่อของจริง และรูปภาพ แล้วใช้คำาถาม
กระตุ้นการคิดให้นักเรียนสงสัยใคร่เรียนรู้ ทำาให้
นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะ 
สืบเสาะหาคำาตอบต่อไป 2) ขั้นสำารวจและค้นหา 
ขั้นน้ีผู้เรียนได้ทำางานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ 
ในกลุ่มซึ่งได้แก่ คุณอำานวย มีหน้าที่รับคืนวัสดุ
อปุกรณใ์นการเรียน คณุวางแผน มีหนา้ที ่วางแผน
การทำางาน คุณลิขิต มีหน้าที่บันทึกผลการทำางาน 
และคุณเสนอ มีหน้าที่เสนอผลการทำางาน รวม
ไปถึงได้ฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลคิดหาคำาตอบอย่าง
เป็นกระบวนการ โดยปฏิบัติกิจกรรมสนุกคิดวิทย์ 
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ค้นหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการทดลองเพื่อหาคำาตอบที่ต้องการ จาก 
การทำางานร่วมกันทำาให้นักเรียนได้ฝึกการทำางาน
ร่วมกันเป็นผู้นำาผู้ตาม ปรึกษาหารือกันในการ
ทำางานเพื่อให้ได้งานตามจุดประสงค์และทันเวลา 
3) ข้ันอธิบายและ ลงข้อสรุป ขั้นนี้นักเรียนจะ
ได้ฝึกการสืบค้นข้อมูล การจำาแนก จัดหมวดหมู่
ข้อมูล การอภิปรายผลร่วมกัน จากการทดลอง
หรือสำารวจจากขั้นสำารวจและค้นหา แล้วศึกษาใบ
ความรูแ้ละปฏบิตักิจิกรรมสรปุความด้วยแผนภาพ
ความคิด ทำาให้นักเรียนได้ฝึกการแสดงความคิด
เห็นและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นตลอด
จนได้ฝึกการสรุปการสืบเสาะหาความรู้อย่าง 
เป็นเหตุ เป็นผล 4) ขั้นขยายความรู้ ขั้นนี้นักเรียน
จะไดฝ้กึคดิประยกุต์นำาความรู้ท่ีได้ไปปรบัใช้ในชีวติ
ประจำาวัน โดยปฏิบัติกิจกรรมสนุกคิดวิทย์ใกล้ตัว  
ทำาให้นักเรียนเห็นการเชื่อมโยงความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน
อย่างไร 5) ขั้นประเมินผล ขั้นน้ีนักเรียนจะได้
ประเมินการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความรู้ความ
เข้าใจ นำาความรู้ไปใช้ได้หรือไม่เพียงใด โดยการ
ทำาแบบทดสอบย่อยหลังชุดกิจกรรม และที่สำาคัญ
ในระหว่างที่นักเรียนดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
ครูได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้คำาปรึกษา  
เสริมแรงให้กำาลังใจในการเรียนอย่างสม่ำาเสมอ 
ทำาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข จึงอาจ 
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด ตลอดจน 
ผู้วิ จัย ได้นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครู
วิทยาศาสตร์ดีเด่น มาออกแบบกิจกรรมในแผน 
การจัดการเรียนรู้ และในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วย โดยทั้งชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียน
รู้ที่สร้างขึ้นผ่าน การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ปรับปรุง
แก้ไขและนำาไปทดลองใช้ เพื่อหาความถูกต้อง

เหมาะสมก่อนนำาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุปาณี วังกานนท์ 
(2558: 70-72) ที่พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักการของ Marzano มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.38/71.63 

3. นักเรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรม  
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มกีารคดิวิเคราะห ์หลังเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เน้นการทำางานเป็นกลุ่มร่วมกันแสวงหาความรู้  
พยายามหาคำาตอบโดยการทดลอง สำารวจ  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ นำาข้อมูลที่ได้มาจำาแนก จัดหมวดหมู่  
เชื่อมโยง ก่อนสรุปความ นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ สอดคล้องกับสำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา (2554: 32) ทีว่่า การจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกิจกรรมที่ฝึก 
ให้ผู้ เ รียนได้รู้จักศึกษาหาความรู้  โดยผู้สอน 
ตั้งคำาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทาง
ความคดิ หาเหตผุล จนคน้พบความรูห้รือแนวทาง 
ในการแกป้ญัหา ทีถ่กูตอ้งด้วยตนเอง อีกทัง้กิจกรรม 
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้
นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ 
Marzano กล่าวคือ 1) กิจกรรมสนุกคิดวิทย์
ค้นหา นักเรียน จะได้ร่วมกันคาดคะเนคำาตอบ  
(ตั้งสมมติฐาน) ทำาการสำารวจ หรือทดลอง  
บนัทกึผล อภิปรายผลการสำารวจ หรอืทดลอง ทำาให้
นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ได้ 2) กิจกรรม สรุปความด้วยแผนภาพความคิด 
นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ แล้วช่วย
กันเขียนเป็นแผนภาพความคิด ทำาให้นักเรียนมี 
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ความสามารถในการจำาแนก การจดัหมวดหมู ่การ
เชื่อมโยง และการสรุปความได้ 3) กิจกรรม สนุก
คิดวิทย์ใกล้ตัว นักเรียนได้ศึกษาสถานการณ์หรือ 
สื่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวันตามที่ครู
กำาหนดให้ แล้วช่วยกันตอบคำาถามกระตุ้นการคิด 
ทำาให้นักเรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ข้อมลูในชวิีตประจำาวนัได ้สอดคลอ้งกบั ประพันธ์
ศิริ สุเสารัจ (2556: 53) ที่กล่าวถึงการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นทักษะที่สามารถ
พัฒนาได้จากประสบการณ์และบรรยากาศการ
เรยีนรูร้ว่มกนัของนกัเรยีน กจิกรรมทีค่รจูดัควรให้
นกัเรยีนไดส้งัเกต ทดลอง สบืคน้ ทำานาย นอกจาก
นี้ครูจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาการ
คิด อาทิ การใช้ผังมโนทัศน์ จึงทำาให้นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านการทำากิจกรรมท่ีครูออกแบบไว้อย่าง
สม่ำาเสมอ เมื่อเวลาผ่านไปแม้นักเรียนจะเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม่ ก็ทำาให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
ได้ คะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนจึงสูง
กว่าก่อนเรียน ที่สุดอาจส่งผลให้นักเรียนมีการคิด
วิเคราะห์เพิ่มข้ึน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ นิตยา ไพรสันต์ (2555: 83-86) 
ท่ีพบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่า การสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. นักเรียนทีเ่รียนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่มกบัชุดกจิกรรม การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรยีน
สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมนียัสำาคญั ทางสถติทิีร่ะดับ 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเนือ่ง
มาจากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 
ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
ลักษณะเน้นผู้เรียน เป็นสำาคัญ โดยเริ่มจากการ
สรา้งความสนใจ ซึง่สามารถกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิ
ความสนใจ อยากจะเรียนรู้กับสิ่งที่ครูจะจัดการ
เรยีนรู้ หลังจากนัน้ฝกึใหนั้กเรยีนได้รูจ้กัการสำารวจ

และค้นหาคำาตอบผ่านสถานการณ์ต่างๆ โดย
การทดลองหรือสำารวจเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
ฝึกนำาเสนอผลงานและเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ 
ซักถาม จนนำาไปสู่การอธิบายและลงข้อสรุปและ
สิง่สำาคญัครูไดข้ยายความรู้โดยการเชือ่มโยงความรู้
ทีไ่ดก้บัสถานการณอ์ืน่ๆ ผา่นคำาถามทีเ่นน้การคดิ
วิเคราะห์และการรู้จักการแก้ปัญหาของนักเรียน 
จากนัน้จงึประเมนิผลการเรยีนเรยีนรูข้องนกัเรยีน
หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัสำานกั
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554: 32)  
ที่ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักศึกษาหาความรู้  
โ ดย ผู้ สอนตั้ ง คำ า ถ ามกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยน ใ ช้
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล จนค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง 
ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท้ัง
เนื้อหาวิชาและกระบวนการแสวงหาความรู้  
ประกอบกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจำาวัน ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนนั้น ในระหว่างการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้ง 8 ชุด นักเรียนได้ทำา
กิจกรรมทั้งสำารวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
สรุปผล เขียนแผนภาพความคิด ทำาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ในเรื่องสารในชีวิตประจำาวันด้วยความ
เข้าใจที่คงทน ที่สุดส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดวงพร หมวกสกุล (2555: 143-146) ที่ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ
การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ทั้งนี้อาจเนื่อง
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มาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สนองต่อความ
ต้องการเรียนรู้ของนักเรียนจึงรู้สึกช่ืนชอบ มีแรง
จูงใจที่กระหายอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังที่ 
ศรีสุดา ญาติปล้ืม (2547: 49) ได้กล่าวว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชื่นชอบพอใจ  
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมให้ประสบผล
สำาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งอาจเป็น
เพราะการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะ 5 ขั้นน้ันนักเรียนได้สืบค้นหาคำาตอบ 
ท่ีสงสยัใคร่รู ้ไดท้ำาการทดลองหรือสำารวจเพ่ือใหไ้ด้
คำาตอบทีต้่องการ อภปิรายร่วมแสดงความคิดเหน็
จนไดข้อ้สรุปท่ีเปน็เหตเุปน็ผลตามหลกัวชิา ตลอด
จนได้เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
และไดป้ระเมนิผลการเรียนรูข้องตัวเองทุกครัง้หลงั
การจัดกิจกรรม รวมไปถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ทีใ่ชเ้ปน็สือ่ประกอบ เนือ้หามคีวามเหมาะสมกบัวยั  
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน พร้อมทั้งมีสื่อ การ 
เรียนรู้ที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมและใช้สื่อ โดยมี
ครูคอยให้คำาปรึกษา ช่วยเหลือ ชี้แนะ บรรยากาศ
ในการเรียนรู้เป็นกันเอง ตลอดจนได้ทราบผล
คะแนนของตนเองเสมอ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี 
ความพงึพอใจของมาสโลว ์(Maslow, 1970: 69) 
ในขัน้ความต้องการการยอมรบัหรอืความตอ้งการ
ในสงัคม (Affiliation or Acceptance Needs) เป็น
ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นสิ่ง
จูงใจต่อการก่อให้เกิดพฤติกรรมให้สังคมยอมรับ
ตนเองเขา้เปน็สมาชกิ ขัน้ความต้องการการยกย่อง 
(Esteem Needs) หรอืความภมูใิจ ในตนเอง เปน็
ความต้องการไดร้บัการยกยอ่ง เช่น ความตอ้งการ
ได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้  
เป็นต้น และความต้องการความสำาเร็จในชีวิต 
(Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการ
อยากให้ตนเองประสบความสำา เร็จในชีวิต  

ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ระเบียบ แก้วดี (2554: 
66-68) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรยีนดว้ยชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง 
ของเลน่ของใชใ้นทอ้งถิน่แสนรกัของฉนั ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สรุปการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารในชีวิตประจำาวัน มีประสิทธิภาพ ทำาให้
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.1.1 ครูควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการทดลองรวมถึ งสื่ อวี ดีทัศน์ที่ ครูจะใช้   
จัดกิจกรรมให้พร้อมสำาหรับการใช้งาน

 1.1.2 ครูควรอธิบายวิธีการทำา
กิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องและการดำาเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี

1.2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ครูควรกระตุ้นการทำางานของแต่ละคน แม้ว่าจะ
แบ่งหน้าที่กันทำางานตามบทบาทแล้ว แต่ควร
ปรึกษาช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และคอยให้ 
คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด เป็นกันเองกับนักเรียน

1.3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ครูควรแจ้งคะแนนการทำากิจกรรมท้ังเด่ียวและ
กลุ่มใหน้กัเรยีนทราบ เพือ่ใหน้กัเรยีนนำาไปปรบัปรงุ 
ในการเรียน และนัดหมายนักเรียนเตรียมสื่อ 
การเรียนรู้มาใช้ในการเรียนครั้งต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพ่ือสง่เสรมิความสามารถ
ในการคิดขั้นสูงของนักเรียนด้านอื่นๆ 

2.2 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบสบืเสาะ 5 ขัน้ รว่มกบัชดุกจิกรรม การเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์ใหม้เีทคนิคทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
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