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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5
โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำ�นวน 26 คน ซึง่ ได้มาด้วยวิธสี มุ่ ตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest
Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของสารในชีวติ ประจำ�วัน จำ�นวน 5 แผน ซึง่ ใช้เวลาในการสอน จำ�นวน 15 ชัว่ โมง 2) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนจำ�นวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 30 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทาง
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Abstract

The objectives of this research were 1) to develop 5th grade students’ learning
achievement through the 7E Learning Cycle Model and 2) to develop the students’ science
process skills in order to that the students pass the 75% criterion. The samples composed
of 26 fifth-grade students in Chumchon Ban Saikhao School in Wang Saphung District,
Loei Province selected by using a cluster random sampling in the second semester of the
2020 academic year. The study employed the One-Group Pretest-Posttest Design for the
experiment. Research instruments included 1) 5 lesson plans which took 15 instructional
periods to complete, 2) a 30-item learning achievement test and 3) a 30-item science process
skill test. The collected data were analyzed by means of calculating percentage, arithmetic
mean, standard deviation and a t-test.
The findings show that:
1. The posttest learning achievement scores of student significantly higher than their
mean pretest score at the.05 level of significance,
2. The science process skills score was significantly higher than the prescribed
criterion of 75%.
Keywords: 7E learning cycle model, Science process skills, Achievement

บทนำ�

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำ�คัญยิ่งปัจจุบัน
และอนาคต เพราะวิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจำ�วันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอด
จนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่คนได้ใช้เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกในชีวิตและการทำ�งาน ความ
รู้วิทยาศาสตร์ทำ�ให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากในทางกลับ
กันเทคโนโลยีมสี ว่ นสำ�คัญมากทีจ่ ะให้มกี ารศึกษา
ค้นคว้าความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ตอ่ ไปอย่างไม่
หยุดยั้งและยังทำ�ให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความ
คิดเป็นเหตุเป็น ผล ความคิดเชิงระบบและความ
สามารถในการตัดสินใจ (สุกัญญา คำ�วัน, 2558)

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำ�หนดตัวชี้
วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พุทธศักราช
2551 (ปรับปรุงพ.ศ. 2560) ที่ผู้เรียนจำ�เป็น
ต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำ�ความ
รู้นี้ไปใช้ในการดำ�รงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพ
ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้โดยจัดเรียงลำ�ดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาสาระในแต่ละระดับชั้นให้มี
การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้และ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
พัฒนาความคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็น ผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำ�คัญ
ทัง้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความ
รู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
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ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบ
ได้ (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,
2560: 1)
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสื บ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) จะนำ�ไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตาม
ทฤษฎี ส ร้ า งสรรค์ ค วามรู้ เป็ น กระบวนการที่
นักเรียนต้องมีการสืบค้นสำ�รวจ ตรวจสอบและ
ค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆ จนกระทั่งได้คำ�ตอบหรือ
ความรู้ ซึ่ ง จะสามารถสร้ า งเป็ น องค์ ค วามรู้ ข อง
นักเรียนเองได้โดย Eisenkraft (2003) เป็นผู้ให้
แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบ 7E มีเป้าหมายเพือ่
กระตุ้นให้เด็กได้มี ความสนใจและสนุกกับการ
เรียนและยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้
สูก่ ารสร้างประสบการณ์ของตนเองจะเน้นการถ่าย
โอนการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้และการ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะทำ�ให้ครู
ค้น พบว่า ผู้เรียนมีความรู้อะไรก่อนที่จะเรียนรู้
ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ปัญหาสำ�คัญ
ที่ ต้ อ งแก้ ไ ข เพื่ อ พั ฒนาให้ ผู้ เ รี ย นมี อ งค์ ค วามรู้
ทักษะและคุณลักษณะของผูเ้ รียนทีพ่ งึ เกิดขึน้ ตาม
เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งการแก้ไขปัญหาผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้ น คว้ า หาวิ ธี ก ารสอนและเทคนิ ค ที่ เ หมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ผลการศึกษาวิจยั โดยใช้กระบวนการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของ สุกัญญา นนทมาตย์
(2557: 104-107) และ พรพิ ม ล คำ � แสน
(2556: 87-91) ที่ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
สื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น กั บ นั ก เรี ย นระดั บ
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ชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และ Ebrahim (2004) ได้ท�ำ การศึกษา
เพือ่ ตรวจสอบผลกระทบของวิธกี ารสอนแบบปกติ
และวิธกี ารสอนแบบสืบเสาะเป็นวัฏจักรการเรียนรู้
7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ชนั้ ประถมศึกษาของนักเรียนประเทศ
คูเวต ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธกี าร
สอนแบบสืบเสาะเป็นวัฎจักรการเรียนรู้ 7E มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ และ Muzaffar
Khan and Muhammad Zafar Iqbal (2011:
169-178) ได้ศึกษาผลการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้กับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมในวิชา
ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลก
ระทบของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนกลุม่ ทดลองมีประสิทธิภาพสูงกว่านักเรียน
กลุม่ ควบคุม และยังพบว่าวิธสี อนการทดลอง แบบ
สืบเสาะหาความรู้ให้ประสิทธิผลต่อการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าการ
สอนทดลองแบบดั้งเดิม
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำ�ให้ ผู้วิจัย
สนใจนำ�การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบแบบวั ฏ จั ก ร
การสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น ซึ่ ง เป็ น การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงโดยใช้วิธีการและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาเสริมสร้าง
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ผูเ้ รียนในด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เพิ่ม
สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลง
ของสารในชีวิตประจำ�วัน โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ระหว่างหลังเรียนและเกณฑ์

ตาราง 1

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการสอนทีใ่ ช้รปู
แบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้ น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงของสารในชีวติ
ประจำ�วัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากการสอนที่
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดให้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

รูปแบบการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบ
เชิงทดลอง โดยใช้แผนการทดลองแบบ OneGroup Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538: 249) ดังตาราง

แผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design
Pretest

Treatment

T1
X
สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย
T1 คือ คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน
T2 คือ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
X คือ การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพเมืองทราย
ขาว ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นเหว่ อ ฟากห้ ว ยกุ ด ตอ
เรือ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว โรงเรียนบ้าน
โพนทอง โรงเรียนบ้านกกซ้อ โรงเรียนบ้านนาวัว
โพนงาม และโรงเรียนบ้านน้ำ�ค้อ สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ภาค

Posttest
T2

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำ�นวน 6 โรงเรียน
จำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 77 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 จำ�นวน 26 คน โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทรายขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้
มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) เป็นกลุม่ ตัวอย่างสำ�หรับการเรียนการ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ตามแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำ�วัน
ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำ�นวน 5 แผน เวลา 15
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ ละ 3
ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ ละ 3 วัน)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิต
ประจำ�วัน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้าง
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน
30 ข้อ
3. แบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะกระบวนการขั้ น
บูรณาการ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัว
เลือก จำ�นวน 30 ข้อ จำ�แนกเป็น 5 ทักษะ ซึ่ง
ประกอบด้วย
1) ทักษะการกำ�หนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
(จำ�นวน 6 ข้อ)
2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (จำ�นวน 6
ข้อ)
3) ทักษะการกำ�หนดและควบคุมตัวแปร
(จำ�นวน 6 ข้อ)
4) ทักษะการทดลอง (จำ�นวน 6 ข้อ)
5) ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและ
การลงข้อสรุป (จำ�นวน 6 ข้อ)
ขั้นตอนการวิจัย
สำ�หรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดลอง
และเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2563 โดยใช้การเรียนการสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
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การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำ�วัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่มที่ศึกษาที่
ได้เลือกไว้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ขั้นก่อนการทดลอง
3.1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน โดย
นำ�หนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตร
และการสอน วิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังฝ่าย
วิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อำ�เภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้
เป็นกลุ่มที่ศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
3.1.2 ผู้ วิ จั ย ได้ อ ธิ บ ายถึ ง บทบาท
หน้าที่ของนักเรียนและของผู้วิจัย เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจในการวิจัยครั้งนี้
3.2 ขั้นดำ�เนินการทดลอง
3.2.1 ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นทำ � แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้
3.2.2 ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การสอนกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
3.2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้
ตามที่กำ�หนด ผู้วิจัยทำ�การทดสอบการจัดการ
เรียนรูก้ บั นักเรียนกลุม่ ทีศ่ กึ ษา โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลง
ของสารในชีวิตประจำ�วัน จำ�นวน 30 ข้อ
3.2.4 หลังจากทดสอบแล้ว ผู้วิจัย
ให้ นั ก เรี ย นทำ � แบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จำ�นวน 30 ข้อ
3.3 ขั้นหลังการทดลอง
3.3.1 ผู้ วิ จั ย นำ � ผลที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและ
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หลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละแบบวั ด วั ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการ
ตามลำ�ดับขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างและหา
คุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่ า งข้อ สอบและจุด ประสงค์ก าร
เรียนรู้ การหาค่าความเที่ยงตรง มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.96 ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร IOC และหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยการหาค่าความยากง่าย มีค่า
เท่ากับ 0.77 ค่าอำ�นาจจำ�แนก มีค่าเท่ากับ 0.41
ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบ มีคา่ เท่ากับ 0.82
โดยใช้สูตร คูเคอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสสารในชีวิตประจำ�
ตาราง 2

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565

วัน โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น โดยใช้โดยใช้สถิติ t-test (One
Samples) ค่ า เฉลี่ ย ( ) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย

1. การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บคะแนน
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารใน
ชีวติ ประจำ�วัน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
โดยการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น หลังเรียนของนักเรียนในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน
มาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้การทดสอบ
ค่า t-test (Dependent Samples) ดังตาราง 2

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำ�วัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

ทดสอบ

คะแนนเต็ม

n

ก่อนเรียน

30

26

12.69

2.91

หลังเรียน
30
* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

26

22.58

2.81

จ า ก ต า ร า ง 2 พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ
วั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ 7 ขั้ น มี

S.D.

t
15.10*

คะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง
การเปลี่ ย นแปลงของสารในชี วิ ต ประจำ � วั น
ก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบ
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เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เท่ากับ 12.69 คะแนน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.91 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลั ง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบวั ฏ จั ก รการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เท่ากับ 22.58 คะแนน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.81 เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มี
ตาราง 3
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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การ
เปลีย่ นแปลงของสารในชีวติ ประจำ�วัน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ของ
นักเรียนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบหลังเรียน มาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75
โดยใช้การทดสอบค่า t-test (one sample) ดัง
ตาราง 3

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ของสารในชีวติ ประจำ�วัน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนกับเกณฑ์รอ้ ยละ 75

ผลการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการ
23.88
ทางวิทยาศาสตร์
* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.

คะแนนเต็ม เกณฑ์ (ร้อยละ 75)

2.27

จากตาราง 3 พบว่า ร้อยละของค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของนักเรียน เท่ากับ 23.88 คะแนน คะแนน
เต็ม 30 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.27
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 เท่ากับ 22.50
คะแนน การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

30
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โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัยได้อภิปรายตาม
การสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
สารในชี วิ ต ประจำ � วั น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณา
ผลในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ของคะแนนก่อนเรียนละ
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หลังเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 11.85 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 23.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน และมีผลต่างคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.03
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.10 ซึ่งการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร
ในชีวิตประจำ�วัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้จัดทำ�ขึ้นผ่านกระบวนการขั้นตอนการ
สร้างอย่างมีระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ห ลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ตลอดจน
ศึกษาขั้นตอนการสร้างจากเอกสาร ตําราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนเกิดความสมบูรณ์ก่อนนํา
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงได้จัดลำ�ดับเนื้อหา
ของบทเรี ย นเรี ย งจากง่ า ยไปหายาก ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องจากใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ในปี 2554 ศิริรัช
จำ�ปาเพ็ง ได้กล่าวว่า การเรียนสอนที่เน้นการ
ถ่ายโอนเรียนรูแ้ ละให้ความสำ�คัญในการวัดความรู้
เดิมของนักเรียน และการวัดความรู้พื้นฐานเดิม
ของนักเรียนนั้นทำ�ให้ครูผู้สอนพบว่านักเรียนต้อง
สามารถเรี ย นรู้ อ ะไรได้ เ นื้ อ หาของบทเรี ย นนั้ น
วางแผนการศึกษาในประเด็นทีส่ นใจ เพือ่ ไปศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กับเพือ่ นสมาชิกในกลุม่ ในการทีจ่ ะลงข้อสรุปเพือ่
ที่จะนำ�เสนอต่อไปซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ทำ�ให้
นักเรียนได้ข้อค้นพบคำ�ตอบด้วยตนเอง ส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ วิลาวัณย์ อุทามนตรี (2553: 97)
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ได้ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ กมลวรรณ
ทับโต (2561: 51) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7E เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์สำ�หรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 และ สุนิสา ช้างพาล (2560: 80) ได้
ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดย
ใช้ชุดปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เพื่อเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
สารในชี วิ ต ประจำ � วั น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนน
เฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
จากรูปแบบการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองทดลองและส่งเสริมให้นักเรียนได้สำ�รวจ
ตรวจสอบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนจึงได้เรียนรูจ้ นเกิดเป็นทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ขึ้ น ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ วั ด ทั ก ษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5 ทักษะ
ได้แก่ การตั้งสมมติฐาน การกำ�หนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ การกำ�หนดและควบคุมตัวแปร การ
ทดลองซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพัตรา
มณีวรรณ (2556: 44) ได้ศึกษาผลการพัฒนา
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ท่ี 3 โดยใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนัยนา
สงึมรัมย์ (2556-2557: 20) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้เสริมด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ พบ
ว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
เสริมด้วยการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
หลังการสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์

Volume 16 Number 2 April - June 2022

1.1 การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบแบบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นสามารถทำ�ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น และ
มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข ั้ น
บูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 จึง
สามารถนำ�ไปปรับใช้กับชั้นอื่นๆเพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้
1.2 ในการจัดการเรียนการสอน ควร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทั้งราย
บุคคลและรายกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรม เพื่อ
เป็นการเก็บข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการนําการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ไป
บูรณาการใช้ควบคูก่ บั รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ
หลากหลายยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ห รือรายวิชาอืน่ ๆ โดยใช้รปู แบบวัฏจัก
รการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น ระดับชั้นอื่นๆ ในการหาแนวทางใน
การพัฒนาวิธีการเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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