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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 5 
โรงเรยีนชมุชนบ้านทรายขาว อำาเภอวงัสะพุง จังหวดัเลย จำานวน 26 คน ซึง่ไดม้าดว้ยวธิสีุม่ตวัอยา่งแบบ
แบ่งกลุ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest 
Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของสารในชวีติประจำาวนั จำานวน 5 แผน ซึง่ใช้เวลาในการสอน จำานวน 15 ชัว่โมง 2) แบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนจำานวน 30 ขอ้ และ 3) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์จำานวน 30 ขอ้ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน
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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%.
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บทนำา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งปัจจุบัน

และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำาวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอด
จนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่คนได้ใช้เพ่ือ
อำานวยความสะดวกในชีวิตและการทำางาน ความ
รู้วิทยาศาสตร์ทำาให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากในทางกลับ
กันเทคโนโลยมีสีว่นสำาคญัมากทีจ่ะใหม้กีารศกึษา
คน้ควา้ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรต่์อไปอยา่งไม่
หยุดยั้งและยังทำาให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความ
คิดเป็นเหตุเป็นผล ความคิดเชิงระบบและความ
สามารถในการตัดสินใจ (สุกัญญา คำาวัน, 2558) 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำาหนดตัวช้ี
วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง พุทธศักราช 
2551 (ปรับปรุงพ.ศ. 2560) ที่ผู้เรียนจำาเป็น
ต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำาความ
รู้นี้ไปใช้ในการดำารงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพ
ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้โดยจัดเรียงลำาดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาสาระในแต่ละระดับชั้นให้มี
การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะท่ีสำาคัญ
ทัง้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะ
ในศตวรรษที ่21 ในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วาม
รู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
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ขอ้มลูหลากหลายและประจักษพ์ยานทีต่รวจสอบ
ได ้(สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน, 
2560: 1) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบ 
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) จะนำาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตาม
ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เป็นกระบวนการที่
นักเรียนต้องมีการสืบค้นสำารวจ ตรวจสอบและ
ค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆ จนกระทั่งได้คำาตอบหรือ
ความรู้ ซ่ึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของ
นักเรียนเองได้โดย Eisenkraft (2003) เป็นผู้ให้
แนวคดิการจดัการเรยีนรูแ้บบ 7E มเีปา้หมายเพือ่
กระตุ้นให้เด็กได้มี ความสนใจและสนุกกับการ
เรียนและยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
สูก่ารสรา้งประสบการณข์องตนเองจะเนน้การถา่ย
โอนการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้และการ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะทำาให้ครู
ค้น พบว่า ผู้เรียนมีความรู้อะไรก่อนที่จะเรียนรู้ 
ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ปัญหาสำาคัญ
ที่ต้องแก้ไข เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้
ทกัษะและคณุลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึเกดิขึน้ตาม
เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งการแก้ไขปัญหาผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าหาวิธีการสอนและเทคนิคที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

ผลการศกึษาวจัิยโดยใช้กระบวนการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของ สุกัญญา นนทมาตย์  
(2557: 104-107) และ พรพิมล คำาแสน 
(2556: 87-91) ที่ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น กับนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
กอ่นเรยีน และ Ebrahim (2004) ไดท้ำาการศกึษา
เพือ่ตรวจสอบผลกระทบของวธิกีารสอนแบบปกติ
และวธีิการสอนแบบสบืเสาะเปน็วฏัจกัรการเรยีนรู ้
7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วทิยาศาสตรช์ัน้ประถมศกึษาของนกัเรียนประเทศ
คเูวต ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีาร
สอนแบบสืบเสาะเป็นวัฎจักรการเรียนรู้ 7E มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำาคัญ และ Muzaffar 
Khan and Muhammad Zafar Iqbal (2011: 
169-178) ได้ศึกษาผลการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้กับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมในวิชา
ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลก
ระทบของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองมปีระสิทธภิาพสูงกว่านกัเรยีน
กลุม่ควบคมุ และยงัพบว่าวิธสีอนการทดลอง แบบ
สืบเสาะหาความรู้ให้ประสิทธิผลต่อการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าการ
สอนทดลองแบบดั้งเดิม

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทำาให้ ผู้วิจัย
สนใจนำาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงโดยใช้วิธีการและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาเสริมสร้าง
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ผูเ้รยีนในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เพ่ิม
สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรยีนในวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การเปลีย่นแปลง
ของสารในชีวิตประจำาวัน โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน

2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
ระหว่างหลังเรียนและเกณฑ์

สมมติฐานของการวิจัย
1. นกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรู้จากการสอนทีใ่ชร้ปู

แบบการเรยีนการสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหา 
ความรู้ 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรือ่ง การเปลีย่นแปลงของสารในชวิีต
ประจำาวัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการสอนที่
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดให้

วิธีดำาเนินการวิจัย 
รูปแบบการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบ

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

ต�ร�ง 1 แผนการทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design

Pretest Treatment Posttest

T
1

X T
2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย
 T

1
 คือ คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน

 T
2
 คือ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน

 X คือ การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพเมืองทราย
ขาว ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอ
เรือ โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว โรงเรียนบ้าน
โพนทอง โรงเรียนบ้านกกซ้อ โรงเรียนบ้านนาวัว
โพนงาม และโรงเรียนบ้านน้ำาค้อ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 6 โรงเรียน 
จำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 77 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 จำานวน 26 คน โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทรายขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้
มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เป็นกลุม่ตวัอยา่งสำาหรบัการเรียนการ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำาวัน 
ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 5 แผน เวลา 15 
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ ละ 3 
ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ ละ 3 วัน) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิต
ประจำาวัน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้าง
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ

3. แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นทักษะกระบวนการขั้น
บูรณาการ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัว
เลือก จำานวน 30 ข้อ จำาแนกเป็น 5 ทักษะ ซึ่ง
ประกอบด้วย

1) ทักษะการกำาหนดนยิามเชิงปฏบิตักิาร 
(จำานวน 6 ข้อ) 

2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (จำานวน 6 
ข้อ) 

3) ทักษะการกำาหนดและควบคุมตัวแปร 
(จำานวน 6 ข้อ) 

4) ทักษะการทดลอง (จำานวน 6 ข้อ) 

5) ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและ
การลงข้อสรุป (จำานวน 6 ข้อ) 

ขั้นตอนก�รวิจัย

สำาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดลอง
และเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศกึษา 2563 โดยใช้การเรยีนการสอนแบบวฏัจกัร
การสบืเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ วชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง 

การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำาวัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่มที่ศึกษาที่
ได้เลือกไว้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ขั้นก่อนการทดลอง 

 3.1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน โดย
นำาหนงัสอืจาก คณะศกึษาศาสตร ์สาขา หลกัสตูร
และการสอน วิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังฝ่าย
วิชาการของโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว อำาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้
เป็นกลุ่มที่ศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

 3.1.2 ผู้วิจัยได้อธิบายถึงบทบาท
หน้าท่ีของนักเรียนและของผู้วิจัย เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจในการวิจัยครั้งนี้ 

3.2 ขั้นดำาเนินการทดลอง 

 3.2.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนการจดัการ
เรียนรู้ 

 3.2.2 ผู้วิจัยดำาเนินการสอนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา 
ความรู้ 7 ขั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 3.2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้
ตามที่กำาหนด ผู้วิจัยทำาการทดสอบการจัดการ
เรยีนรูก้บันกัเรยีนกลุม่ทีศ่กึษา โดยใชแ้บบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การเปล่ียนแปลง
ของสารในชีวิตประจำาวัน จำานวน 30 ข้อ 

 3.2.4 หลังจากทดสอบแล้ว ผู้วิจัย
ให้นักเรียนทำาแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จำานวน 30 ข้อ 

3.3 ขั้นหลังการทดลอง 

 3.3.1 ผู้ วิ จัยนำาผลที่ ไ ด้จากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
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หลังการจัดการเรียนรู้และแบบวัดวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัได้ดำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างและหา
คุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ การหาค่าความเที่ยงตรง มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.96 ตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร IOC และหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยการหาค่าความยากง่าย มีค่า
เท่ากับ 0.77 ค่าอำานาจจำาแนก มีค่าเท่ากับ 0.41 
คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ มค่ีาเทา่กบั 0.82 
โดยใช้สูตร คูเคอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสสารในชีวิตประจำา

วัน โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) 
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะ 
หาความรู้ 7 ขั้น โดยใช้โดยใช้สถิติ t-test (One 
Samples) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารใน
ชวีติประจำาวนั ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 
โดยการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา 
ความรู้ 7 ข้ัน หลังเรียนของนักเรียนในครั้งน้ี  
ผู้วิจัยได้นำาคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 
มาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้การทดสอบ
ค่า t-test (Dependent Samples) ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำาวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

ทดสอบ คะแนนเต็ม n S.D. t

ก่อนเรียน 30 26 12.69 2.91
15.10*

หลังเรียน 30 26 22.58 2.81

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จ ากตา ร า ง  2  พบว่ 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
วัฏ จักรการ สืบ เสาะหาความรู้  7  ขั้ น  มี

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำาวัน  
ก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบ
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เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เท่ากับ 12.69 คะแนน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.91 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ 
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เท่ากับ 22.58 คะแนน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.81 เมื่อทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
.05 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
เปลีย่นแปลงของสารในชวีติประจำาวนั ของนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ของ
นักเรียนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำาคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบหลังเรียน มาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
โดยใช้การทดสอบค่า t-test (one sample) ดัง
ตาราง 3 

ต�ร�ง 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ของสารในชีวติประจำาวัน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 หลงัเรยีนกบัเกณฑร์อ้ยละ 75

ผลก�รเรียนรู้ S.D. คะแนนเต็ม เกณฑ์ (ร้อยละ 75) d t

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

23.88 2.27 30 22.50 25 3.11*

 * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

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

อภิปรายผล
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการ เรี ยนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ผู้วิจัยได้อภิปรายตาม
การสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
สารในชีวิตประจำาวัน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .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
สัมฤทธ์ิทางการเรียน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะ
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะ
หาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร
ในชีวิตประจำาวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ที่ได้จัดทำาขึ้นผ่านกระบวนการขั้นตอนการ
สร้างอย่างมีระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจน
ศึกษาขั้นตอนการสร้างจากเอกสาร ตำาราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนเกิดความสมบูรณ์ก่อนนำา
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงได้จัดลำาดับเน้ือหา
ของบทเรียนเรียงจากง่ายไปหายาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ในปี 2554 ศิริรัช 
จำาปาเพ็ง ได้กล่าวว่า การเรียนสอนที่เน้นการ
ถา่ยโอนเรยีนรูแ้ละใหค้วามสำาคัญในการวดัความรู ้
เดิมของนักเรียน และการวัดความรู้พ้ืนฐานเดิม
ของนักเรียนนั้นทำาให้ครูผู้สอนพบว่านักเรียนต้อง
สามารถเรียนรู้อะไรได้เน้ือหาของบทเรียนนั้น 
วางแผนการศึกษาในประเด็นทีส่นใจ เพ่ือไปศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กบัเพือ่นสมาชกิในกลุม่ ในการทีจ่ะลงขอ้สรปุเพ่ือ
ที่จะนำาเสนอต่อไปซึ่งการเรียนในลักษณะนี้ทำาให้
นักเรียนได้ข้อค้นพบคำาตอบด้วยตนเอง ส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ วลิาวณัย ์อทุามนตร ี(2553: 97) 

ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้วทิยาศาสตร-์
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ กมลวรรณ 
ทับโต (2561: 51) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7E เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มคีะแนนเฉล่ียหลงั
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 และ สุนิสา ช้างพาล (2560: 80) ได้
ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดย
ใช้ชุดปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เพื่อเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
สารในชีวิตประจำาวัน ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนน
เฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่า 
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
จากรูปแบบการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองทดลองและส่งเสริมให้นักเรียนได้สำารวจ
ตรวจสอบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
นกัเรยีนจงึไดเ้รยีนรูจ้นเกดิเปน็ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ึน ซึ่งในงานวิจัยนี้วัดทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5 ทักษะ 
ได้แก่ การต้ังสมมติฐาน การกำาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ การกำาหนดและควบคุมตัวแปร การ
ทดลองซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพัตรา 
มณีวรรณ (2556: 44) ได้ศึกษาผลการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนัยนา 
สงึมรัมย์ (2556-2557: 20) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ และจติวทิยาศาสตร์ ของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้เสริมด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ พบ
วา่ นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้
เสริมด้วยการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกวา่กอ่น
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
หลังการสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไป
ใช้ประโยชน์

1.1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา 
ความรู้ 7 ขั้นสามารถทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 
มี ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์  ข้ัน
บูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 จึง
สามารถนำาไปปรับใช้กับชั้นอื่นๆเพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้

1.2 ในการจัดการเรียนการสอน ควร 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทั้งราย
บุคคลและรายกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรม เพื่อ
เป็นการเก็บข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการนำาการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ไป
บรูณาการใชค้วบคูก่บัรปูแบบการจดัการเรยีนการ
สอนอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ
หลากหลายยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร ์หรอืรายวิชาอืน่ๆ โดยใช้รปูแบบวัฏจัก
รการสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน ระดับช้ันอ่ืนๆ ในการหาแนวทางใน
การพัฒนาวิธีการเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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