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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายคอื 1) เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ข้ัน  
ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑร์อ้ยละ 75/75 2) เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร ์ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ75 3) เพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 4) เพื่อศึกษาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยันีเ้ปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อำาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 17 
คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จำานวน 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินได้ค่าเฉลี่ยรายแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ 4.62 ถึง 4.68 และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.65 มีความเหมาะสมระดับ
มากทีส่ดุ 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จำานวน 30 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนก (B) ตัง้แต ่0.21 
ถึง 0.76 มีค่าความเชื่อมั่น (rcc) เท่ากับ 0.82 3) แบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จำานวน 35 
ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าความยากง่าย(P) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.80 มีค่าอำานาจจำาแนก (r) 
ตัง้แต ่0.46 ถงึ 0.74 มคีา่ความเชือ่มัน่ (rtt) เทา่กบั 0.72 4) แบบวดัเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท จำานวน 20 ข้อ 
มคีา่อำานาจจำาแนก (B) ตัง้แต ่0.41 ถงึ 0.84 โดยไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบวดัเจตคตทิัง้ฉบบัตามวธิขีอง 
ครอนบาค เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.44/83.92 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 83.92 3) การคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 80.84 4) นักเรียนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับมากที่สุด
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Abstract

The purpose of this research is to: 1) study the 5E learning management plan that 
promotes scientific thinking to meet the effective criterion 75/75, 2) to develop science  
learning achievement to pass 75% criterion, 3) to develop the scientific thinking of  
Prathomsuksa 5 students to pass the 75% criterion, 4) to study the students attitudes towards 
science. Samples were 17 Prathomsuksa 5 students from Samakkiwittayakarn 5School, 
Amphoe Srithat, UdonThani Provice. The tools used in this research are: 1) lesson plan 
including 14 hours 2) achievement test 30 items with discrimination (B) ranging between 
0.21 and 0.76 with a reliability (rcc) 0.82, 3) scientific thinking test of the 35 questions are 
multiple choice, there are 4 options has difficulty (P) index from 0.25 to 0.80. It has discrimi-
nation (r) from 0.46 to 0.74 and has reliability (rtt) equal 0.72, 4) attitude towards learning 
science with 5 scales, 20 deals with discrimination (r) ranging between 0.41 and 0.84 with 
Cronbach’s 0.91. The statistics used in the research were percentage, mean, standard  
deviation. The results of the research were as follows: 1) students who learned by  
conducting 5E learning activities had effective at 84.38/83.92, 2) score achievement  
average score of 83.82, 3) Science perception has an average score of 80.84, 4) Students 
have scientific attitude had highest level.

Keywords: Inquiry Cycles (5E) Learning Activities That Promote The Scientific Thinking 
Process

ภูมิหลัง 

วทิยาศาสตรม์บีทบาทสำาคญัในสงัคม ทัง้
ในการดำารงชีวิตประจำาวันและอาชีพต่างๆ ทุกคน
ไดพ้ฒันาความคดิ ทัง้ความคดิเปน็เหตเุปน็ผล คดิ
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณ์ 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการ
จดัการเรยีนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้
เรยีนดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถทางสติปัญญา 
และการคิดขั้นสูง (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. 2545) 
วทิยาศาสตรเ์ปน็ศาสตรส์ากลทีส่มัพนัธก์บัศาสตร์
อืน่ๆ ประกอบด้วยเนือ้หาสาระและกระบวนการที่
มนุษยใ์ชศึ้กษาปรากฏการณใ์นธรรมชาต ิซึง่ผูเ้รียน
ตอ้งอาศยัการคิดเชงิระบบ คดิได ้คดิเปน็ สามารถ
แก้ปัญหาได้ อย่างยืดหยุ่น และปรับตัวให้เข้ากับ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 (ประสาท  
เนอืงเฉลมิ. 2558) การคดิอยา่งเปน็ระบบ เปน็การ
คดิทีม่กีระบวนการ ต้องอาศยัการคดิหลายลกัษณะ
ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวธิกีารแกป้ญัหา ซึง่การแกป้ญัหา 
ต้องอาศัยการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำาคัญ 
ที่จะช่วยทำาให้แบบจำาลองสามารถ พัฒนาได้ดียิ่ง
ขึ้น ทำาให้เกิดความเข้าใจในตัวแบบจำาลองมากขึ้น 
(มกราพันธุ์ จูฑะรสก.2551) บุคคลที่มีการคิดเชิง
วทิยาศาสตร ์เมือ่ดำาเนนิกจิกรรมหรอืแกป้ญัหาใดก็
จะกระทำาอย่างมีขัน้ตอน มีนิสยัในการสร้างสรรคผ์ล
งาน รูจ้กัพจิารณาองคป์ระกอบแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง
อย่างรอบคอบ เมื่อประสบปัญหาก็สามารถนำาวิธี
การทางวทิยาศาสตรม์าใช้แกป้ญัหาได้ คุณลกัษณะ
ดังกล่าวนี้ ถือเป็นคุณลักษณะอุดมคติของสังคม 
เนื่องจากคาดได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะใน
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ยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา่วสารอยา่งรวดเรว็ 
จนเกิดความรู้ หรือปัญหาใหม่ๆ แปลกๆ เข้ามาก
ระทบอยู่เสมอ

ทัง้น้ี การคดิเชงิวทิยาศาสตรจ์ะชว่ยในการ
แสวงหาความรู้ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ในสิง่ตา่งๆ ดว้ยตนเอง ทำาใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิลงมือ
ปฏิบัติ สำารวจตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาหรือ 
สิ่งต่างๆ จนกระทั่งค้นพบคำาตอบ ด้วยตนเอง นำา
มาซึ่งองค์ความรู้การเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่ใช้ประกอบ
การดำารงชีวิตได้ (ยุทธนา สมิตะสิริ.2539) ทักษะ
และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถนำา
ไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ซึ่งทักษะและกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนได ้ตามจดุมุง่หมาย 
(พนัธ์ ทองชมุนมุ: 2547) สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (2552) ไดส้รปุความ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ว่า เป็นความคิดที่ใช้ในการ
พิสูจน์และสำารวจตรวจสอบหาข้อเท็จจริง โดยมี
การใช้ทัง้ความรูว้ทิยาศาสตร์ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ถ้าผู้เรียนมีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
และมีความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้ว จะช่วยให้
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะในดา้นต่างๆ ของประเทศไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ. 2542) 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งใน
สงัคมโลกปจัจบุนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตร์
เกีย่วขอ้งกบัทุกคนทัง้ในชวีติประจำาวนัและการงาน
อาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อำานวยความสะดวก วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรม 
ของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึง
จำาเป็นตอ้งได้รบัการพฒันาใหรู้วิ้ทยาศาสตร ์เพือ่ที่
จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยี
ทีม่นษุย์สรา้งสรรคข์ึน้สามารถนำาความรูไ้ปใชอ้ยา่ง
มเีหตผุล สรา้งสรรค ์และมคีณุธรรม (กรมวชิาการ. 
2551) ทกุคนจงึไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์
(Scientific literacy for all) ในการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร ์ผูเ้รยีนควรไดร้บัการพฒันาและสร้าง
ความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์เป็นทั้งความรู้ และ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผู้เรียนทุกคนควร
ไดร้บัการกระตุน้ สง่เสรมิให้สนใจและกระตอืรือรน้
ที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน
เนน้กระบวนการทีผู่เ้รยีนเปน็ผูคิ้ด ลงมอืปฏิบติั โดย
คำานงึถงึวฒุภิาวะประสบการณ์เดมิสิง่แวดล้อม และ
วัฒนธรรมต่างกันที่ผู้เรียนได้รับรู้มาแล้วก่อนเข้าสู่
ห้องเรียน การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นระหว่าง
ท่ีผูเ้รียนมีสว่นร่วมโดยตรงในการทำากจิกรรมเหลา่
นั้น จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความ
รู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และ
คาดหวังว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำาให้ผู้
เรียนได้รับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติและค่านิยม
ที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม
ทั้งสามารถสื่อสาร และทำางานกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี. 2545) การจัดการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร ์คอืการมุ่งเน้นใหค้รผูู้สอนจัดการเรยีน
การสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญัและสง่เสรมิใหผู้้
เรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเองเตม็ตาม
ศักยภาพและครูผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รยีนควบคูไ่ป การเรยีนการสอนโดยพจิารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก (สถาบันส่ง
เสริมการสอนวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย.ี 2552) 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้เรียน
จะตอ้งอาศยักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเปน็
เคร่ืองมือทีจ่ะนำาพาตนเองไปสู่เปา้หมายและบรรลุ
ตามผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง กระบวนการเรยีนรู้ที่
จำาเปน็สำาหรบัผูเ้รียน เชน่ กระบวนการเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการ
คิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ และแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณจ์รงิกระบวนการปฏิบัตลิงมอืทำา
จริง กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการ
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เหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เรียน
ควรได้รับรายงานการวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูเ้ปน็รปูแบบหนึง่ทีเ่หมาะสมกบัการเรยีน
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2544 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 
ในส่วนของกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์ยงัคง
เนน้การจดัการเรยีนการสอนตามแนวการสบืเสาะ
หาความรู ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากมาตรฐานหลกัสตูรด้าน
กระบวนการเรยีนรู ้และสาระการเรยีนรูย้อ่ย เกีย่ว
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ถือได้ว่ามีความทันสมัยและเป็นสากล (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2552) พันธ์ ทองชุมนุม (2544) ได้
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ (5E) ยังได้รับความสำาคัญมากขึ้น เพราะทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับประสบการณ์หรือ
ความรู้เดมิเป็นองคค์วามรูห้รอืแนวคดิของนกัเรียน
เอง โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็น
ขั้นตอน คือการสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจาก
เนือ้หา ใชค้ำาถามในการอธบิายเพือ่นำาไปสูแ่นวทาง
ในการหาคำาตอบของปญัหาน้ัน ใชค้ำาถามเพือ่นำาไป
สูก่ารออกแบบการทดลอง ดำาเนนิการทดลอง และ 
ใช้คำาถามในการอภิปราย เพื่อสรุปผลการทดลอง 
ตามลำาดับ ผลการวิจัย พบว่าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าทำา กล้าซักถาม กล้า
โตแ้ยง้ กลา้แสดงออก รูจ้กั คดิวเิคราะห ์มคีวามคิด
หลากหลาย มจีติวทิยาศาสตร์ คน้พบองคค์วามรู้ท่ี
สามารถพสิจูนจ์ากการทดลองไดพ้ฒันาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยา
ศาตร์อีกด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริมการฝึกฝน 
พัฒนาเพราะจะสามารถช่วยใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้

ไดด้ ีดังนัน้ผูส้อนจงึจำาเปน็ต้องศกึษาทำาความเข้าใจ
ในกระบวนการเรยีนรู้ต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถเลอืกใช้
ในการจดักระบวนการเรยีนรูไ้ด้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
การที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ ต้องผ่าน
กระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ กระบวนการสบืเสาะหาความรู(้สถาบนัส่งเสรมิ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2545) กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการที่จะนำาไปสู่
การสร้าง องค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมสืบเสาะ 
การตั้งคำาถาม การวางแผนเพื่อการทดลอง การ
หาความรู้ทางวทิยาศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือวิธีอื่นๆ เช่นการสำารวจ การวัด 
การสังเกต การจำาแนก การทดลอง การสร้างแบบ
จำาลอง การสบืคน้ (สถาบนัสง่เสรมิ วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย.ี 2546) จากรายงานการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนสามัคคีวทิยาคาร ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.85 ซึ่งต่ำา
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 (สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2. 2558) 
จากรายงานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร์โรงเรยีนสามัคควีทิยาคาร ปกีาร
ศึกษา 2556 - 2558 พบว่านักเรียนมีคะแนนผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ เฉลีย่
ร้อยละ60.53, 61.48, 63.85 คะแนนด้านการ
คดิเชงิวทิยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัต่ำากวา่เกณฑท์ีท่าง
โรงเรยีนตัง้ไวค้อืรอ้ยละ 75 ซึง่จากการทดสอบวดั
การคดิเชงิวทิยาศาสตร ์ตอบแบบสอบถามการเรยีน
วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความเบื่อในการเรียน 
และไม่มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนสามัคคี
วทิยาคาร.2558) เปน็เรือ่งทีโ่รงเรยีนมปีญัหามาก
ทีสุ่ด จากขอ้มลูแสดงใหเ้หน็วา่การจดัการเรยีนการ
สอนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการศึกษา
เอกสารและกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่ง
เป็นแนวทาง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ 
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สามารถแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงข้ึน และเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นอีกด้วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริมกระบวนการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ร้อยละ 75/75

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ใหผ้า่นเกณฑ์
ร้อยละ 75 

3. เพือ่พฒันาการคดิเชงิวทิยาศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อย
ละ 75

4. เพื่อศึกษาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

รูปแบบที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการ
ทดลองขัน้ตน้ (Pre-Experimental Design) มุง่เนน้
การวจิยัเชงิทดลองกบักลุม่ทดลอง (กลุม่เปา้หมาย) 
เพียงกลุ่มเดียว (One-Shot Case Study) โดยดำา
เนินการทดลองแล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปร
ตามวา่เกดิการเปล่ียนแปลงหรือไมอ่ย่างไร ไมม่กีาร
ทดสอบกอ่นการทดลอง แตม่กีารทดสอบหลังการ
ทดลอง ด้วยแบบทดสอบย่อย ใบงาน แบบสังเกต
พฤตกิรรมกลุม่ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนแบบทดสอบวดัการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ นำาผล
วเิคราะหข์อ้มลู และรายงานผลการคน้พบรปูแบบ
การทดลองขั้นตั้น (Pre-Experimental Design)

เมื่อ 

T หมายถงึ ทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) 

X หมายถึง การจัดการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

O
2
 หมายถงึ การสงัเกต (การวดัผล) หลงั

การทดลอง (Post-test Observation)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ปฐมนิเทศชี้แจงข้อตกลงรายละเอียด
และข้ันตอนในการเรยีนกบันกัเรยีนกลุม่เปา้หมาย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

2. ดำาเนนิการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีน และการคดิเชิงวทิยาศาสตร ์ชัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่5 โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรู ้แบบสบืเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ดังนี้

2.1 ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น โดยเก็บคะแนนหลังเรียนจาก ใบงาน และ 
คะแนนแบบสังเกตพฤตกิรรมการทำางาน เกบ็บนัทกึ
คะแนนเก็บไว้

2.2. ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน จำานวน 30 ข้อและทดสอบหลังเรียนกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์จำานวน 35 ข้อทำาการตรวจคะแนน 
และเก็บบันทึกคะแนนเก็บไว้

3. นำาคะแนนทีไ่ดจ้ากใบงาน คะแนนจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางาน คะแนนแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนน
แบบทดสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
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4. ประเมินเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง นำา
มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าคะแนนเฉลี่ย และระดับ
คุณภาพ

5. นำาคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
วิธีทาง สถิติรายงานผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยไดด้ำาเนนิการ
ตามขั้นตอนดังนี้

1. การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ประสิทธิภาพกระบวนการ 
(E

1
)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
)

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
กบัเกณฑร้์อยละ 75 ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสบืเสาหาความรู ้5 ขัน้ ทีส่ง่เสรมิกระบวนการ
คดิเชงิวทิยาศาสตร ์สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมลู ไดแ้ก ่ร้อยละ (percentage) คา่เฉลีย่ (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

3. การศึกษาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 
75 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ (percentage) คา่เฉล่ีย (mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

4. การศึกษาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ทีส่ง่เสรมิกระบวนการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์โดยใช ้แบบวดัเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติพื้นฐานที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

สรุปผล 

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง
วทิยาศาสตรม์ปีระสิทธภิาพเทา่กบั 84.38/83.92 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75/75 ที่กำาหนดไว้

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนจากการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริม
กระบวนการคดิเชงิวทิยาศาสตร ์ไดค้ะแนนคดิเปน็
รอ้ยละ 83.92 สงูกวา่เกณฑร้์อยละ 75 ทีก่ำาหนดไว้

3. การคดิเชงิวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.84 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ทีก่ำาหนดไว ้และโดยภาพรวม มนีกัเรยีนผา่น
เกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกคน 

4. เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
เรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
5 ขัน้ ทีส่ง่เสรมิกระบวนการคิดเชิงวทิยาศาสตร์ ได้
คะแนนคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.75 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

การอภิปรายผล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การคดิเชงิวทิยาศาสตร ์ช้ันประถมศกึษาปที ี5 โดย
ใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ 
ทีส่ง่เสรมิกระบวนการคดิเชงิวทิยาศาสตร ์ผูว้จิยัได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
จำานวน 17 คน โดยนำาเนือ้หา สาระสำาคญั และจดุ
ประสงค์การเรยีนรู ้กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์สาระที ่
3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 7 แผน 
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียง
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กลุ่มเดียว (One-Shot Case Study) มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ซึ่งผู้วิจัยได้
บูรณาการกระบวนคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ในแผน
เดียวกัน นักเรียนจะได้ทำาแบบทดสอบย่อย ทำา
ใบงาน หลังการทดลองทุกแผน ครูจะประเมิน
นักเรียนตามแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มที่ประเมิน
กระบวนการคดิเชงิวทิยาศาสตรห์ลงัจากการทดลอง
ทกุแผน ในขณะนกัเรยีนสืบเสาะหาความรู้ ด้วยการ
ทดลองอยู่นั้น ครูคอยเป็นที่ปรึกษาในการสืบค้น
หาคำาตอบอย่างต่อเนื่องไม่มีการทดสอบก่อนการ
ทดลอง เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 7 แผน 
ครทูำาการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทดสอบ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และประเมินเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รวบรวมข้อมูลเพื่อนำาผลวิเคราะห์รายงานผลการ
วิจัยตามความมุ่งหมาย ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม
การเรยีนรู ้แบบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ ทีส่่งเสรมิ
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 เร่ือง สมบัติของวัสดุใกล้ตัวเรา ทำาให้ผู้
เรียนได้พัฒนาความสามารถที่เกิดจากการเรียน
รู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ในด้านการรู้จักคาดคะเน การ
ตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน การสังเกต
การออกแบบการทดลอง การวัด การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ และการลงข้อสรุปได้อย่างมี
เหตผุล ซ่ึงมบีรรยากาศการสบืเสาะหาความรู้อยา่ง
เป็นขั้นตอน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.38/83.92 ซึ่ง
หมายความวา่ นกัเรยีนได้รบัคะแนนเฉลีย่จากการ
ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม การทำาแบบทดสอบย่อย
ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน และการทำา 
ใบงาน คิดเป็นร้อยละ 84.38 และได้คะแนนจาก
การทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คดิเปน็รอ้ย
ละ 83.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75/75 ที่ตั้งไว้ 
ผลของการวิจัยที่ได้อาจเนื่องมาจาก 1) ก่อนการ
ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษา

วธิกีารสรา้งและดูตวัอย่างแผนการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ที่ดี ทั้งศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยต่างๆ 
2) สร้างข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีช่ดัเจน 
จดัสือ่การเรยีน และออกแบบวิธกีารวัดผล ประเมนิ
ผล ครอบคลมุเนือ้หา 3) การจดักจิกรรมการเรยีน
รูท้ีส่รา้งขึน้ ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง ตรวจสอบ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนการประเมินความถูกต้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้
ผ่านกระบวนการทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง กอ่นทีจ่ะนำาไปทดลองจรงิกบักลุม่ตวัอยา่ง 
ทัง้นีเ้พือ่ใหท้ราบปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งจดัการ
ทดลอง เพ่ือนำาปัญหานัน้ ปรับปรุงข้อบกพร่อง ให้
แผนการจดัการเรียนรู้มคีวามถูกต้อง และสมบรูณ ์
5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นวิธีการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีลักษณะร่วมมือ
กันทดลอง ค้นหาคำาตอบจากสมมติฐาน ผู้เรียนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสารกันได้เป็นอย่างดี 
และผู้เรียนยังได้ใช้ความคิดลงมือปฏิบัติค้นหาคำา
ตอบดว้ยตวัผูเ้รยีนทำาให้ผูเ้รยีนไดรั้บการพฒันาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ ประภัสสร โพธิโน (2549: 85) ได้ศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ใน เรื่อง สารในชีวิต
ประจำาวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ ผลปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพ 84.00/84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว ้ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจัดการเรยีน
รู ้เทา่กับ 0.7520 หมายความว่า นกัเรยีนมคีวามรู้
เพ่ิมขึน้จากเดิมรอ้ยละ 75.20 และนักเรยีนท่ีได้รบั
การสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้มคีวามพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ทฆิมัพร 
ยุทธเสรี (2550: 65) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นเรื่องวัสดุและสมบัติ
ของวสัดทุีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนและความ
พึงพอใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษา
ค้นคว้า พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
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การเรียนรู้ 5 ขั้น มีประสิทธิภาพ 86.16/81.60 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ นอกจากนัน้นักเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู ้5 
ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึน้จาก
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระสิทธิ์ ตุง
ชีพ (2556: 58) ได้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู ้5 ขัน้ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 

84.51/82.22 

 2. การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจาก
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ ทีส่ง่
เสรมิกระบวนการคดิเชิงวทิยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.92 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ เนื่อง
มาจาก ที่ผู้สอนได้สร้างสถานการณ์การทดลอง 
สร้างบรรยากาศในห้องทดลองให้นักเรียนสืบค้น
หาความรู้ตามขั้นตอน และผลการแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 30 ข้อ โดย
สรา้งวัดพฤตกิรรมการเรยีนรู ้4 ดา้น คอื 1) ความ
รู้ความเข้าใจ 2) การนำาไปใช้ 3) การวิเคราะห์ 4) 
ทักษะกระบวนการ สอดคล้องกับ สมใจ แสนนาม 
(2554: 67) ไดศ้กึษาเพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์และ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรยนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู ้5 ขัน้ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
เรื่อง สสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสทิธภิาพ 83.02/80.56 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ทีต่ัง้
ไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.5958 แสดงว่า
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 59.58 

3) นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติทระดับ.05 4) นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ มทีกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขึน้พืน้ฐานหลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคลอ้งกบั นิตยา ต้นยวด (2549: 52-53) 
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  
5 ขั้น เร่ือง สารและสมบัติของสาร ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดการเรียน
รู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีประสิทธิภาพ 
82.94/81.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และมีค่า
ดัชนีประสิทิธผล เท่ากับ 0.7049 ซึ่งหมายความ
วา่ นกัเรยีนมคีา่คะแนนในการเรยีนเพิม่ขึน้เปน็รอ้ย
ละ70.49 นอกจากนัน้นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ มทีกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานหลงัเรยีน
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาค้ญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

3. การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
แบบทดสอบการคดิเชิงวทิยาศาสตร ์ไดค้ะแนนคดิ
เป็นร้อยละ 80.84 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่ง
เปน็ผลมาจาก การทดสอบการคดิเชงิวทิยาศาสตร ์
ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีครไูด้ส่งเสรมิ
ให้เกิดพฤติกรรมกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ในตัวนักเรียน ครูได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง 
ในระหว่างเรียน นักเรียนจะเข้าใจถึงการคิดระบุ
ประเด็นปัญหา การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน การคิด
เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน การคดิวเิคราะห ์สรปุขอ้มลู 
ในระหว่างการทดลองหาคำาตอบ สอดคล้องกับ 
Zimmerman (2550) ศึกษาการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยว
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กับการพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ที่การคิด
เชงิวทิยาศาสตร์เป็นทกัษะทีเ่กดิขึน้ในการสบืเสาะ
หาความรู้ การทดลอง การประเมินจากหลักฐาน 
และการสรุปลงความเห็นที่กระบวนการดังกล่าว 
ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิดรวบยอด 
(Conceptual change)หรือเกิดความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific understanding)ดังนั้น
ความสำาคัญของทักษะการคิด และการให้เหตุผล 
จะสนับสนุนการสร้าง และการปรับแต่งความคิด
รวบยอด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติ และสังคม 
สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ อินปาต๊ะ (2554: 76) 
ได้ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ได้รับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริม
กจิกรรมการคดิเชงิวิทยาศาสตร์ มคีา่คะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ก่อนการ
จัดการเรียนรู้เท่ากับ 11.20 และหลังการจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 25.72 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการ
คดิเชงิวิทยาศาสตรม์คีา่คะแนนเฉลีย่ความสามารถ
ในการคดิเชงิวทิยาศาสตรห์ลงัการจดัการเรยีนรูส้งู
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 14.52 
แสดงใหเ้หน็วา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะ
หาความรูโ้ดยเสรมิกิจกรรมการคดิเชงิวิทยาศาสตร์
มีความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูโ้ดย
เสรมิกจิกรรมการคดิเชงิวทิยาศาสตร ์มคีา่คะแนน
เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนการจดัการเรยีน
รู้เท่ากับ 11.28 และหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 
27.16 แสดงวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะ
หาความรูโ้ดยเสรมิกิจกรรมการคดิเชงิวิทยาศาสตร์
มคีา่คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการ
จดัการเรยีนรูส้งูกวา่กอ่นการจดัการเรยีนรู้ ซึง่มคีา่
เท่ากับ 15.88 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมการ
คดิเชงิวทิยาศาสตร์ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้

4. การวัดเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 กลุ่มตวัอยา่ง 6 ดา้น 
คอื 1) ดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็ 2) ดา้นความมี
เหตุผล 3) ดา้นมีความเป็นระเบียบและรอบคอบ 4) 
ดา้นความใจกวา้ง 5) ดา้นมคีวามเพยีรพยายาม 6) 
ดา้นมคีวามซือ่สตัย ์ผลการประเมนิแบบวดัเจตคติ
เชิงวิทยาศาสตร ์ของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติเชิง
วทิยาศาสตร ์ไดค้ะแนนคา่เฉลีย่โดยรวมเทา่กบั4.75 
มคีณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สอดคล้อง
กับณัฐพล แนวจำาปา (2559: 56) ได้วิจัยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรส์ถาบนัอดุมศึกษาของ
รัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวนทั้งสิ้น 120 คน 
เพือ่วดัเจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์วเิคราะหข์อ้มลูโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเจตคติเชิง
วทิยาศาสตรข์องนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์โดยใช้
กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร มี
จำานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความสนใจใฝ่รู้ 
2. ความซ่ือสตัย ์3. ความมุง่มัน่และความอดทน 4. 
ความใจกวา้งยอมรบัฟงัความคดิเหน็หรอืเหตผุลที่
เพียงพอ 5. ความคิดสร้างสรรค์ 6. มีความสงสัย
และกระตือรอืรน้ มน้ีำาหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในระดับ.
05 สามารถใชใ้นการวดัเจตคตเิชงิวทิยาศาสตรข์อง
นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์สถาบนัอดุมศกึษาของ
รัฐในเขตกรุงเทพมหานครได้ สอดคล้องกับ ชนิสา  
เลิศสกุล (2549: 80) ได้ศึกษาผลการเรียน
วทิยาศาสตร์ เร่ืองสารและสมบตัขิองสาร โดยใช้วฎั
จกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ ตามแนวทฤษฎพีหปุญัญาทีม่ี
ตอ่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน
และ เจตคตเิชงิวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที ่5 ผลการศกึษาพบว่านักเรยีนโดยรวมมี
ทกัษะรายดา้นและมเีจตคตเิชงิวทิยาศาสตรโ์ดยรวม 
เพิม่ขึน้จากกอ่นเรียน อยา่งมีนยัสำาคญัทีร่ะดับ .05 
สอดคล้องกับ มานิต กีรตินิตยา (2554: 56) ได้
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ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน เรื่อง วัสดุ และสมบัติของวัสดุ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผล
การวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน เรือ่ง วสัดแุละสมบตัขิองวสัด ุ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 มปีระสทิธภิาพ เทา่กบั 81.33/89.67 ซ่ึงเปน็ไป
ตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด โดยรวมมีเจตคตอิยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.8328 3) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนรู้ตามแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารวจัิยเปน็ฐาน เร่ืองวสัดุ
และสมบตัขิองวสัดุ สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มี
ทักษะกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง 4) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการ
เรยีนวทิยาศาสตร ์โดยใชก้ารวิจยัเปน็ฐานเรือ่งวัสดุ
และสมบัติของวัสดุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลวจัิยไปใช้

1.1 ขอ้เสนอแนะในการนำาผลวจิยัไปใชก้าร
จดัการเรยีนการสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง
วทิยาศาสตร์สามารถนำาไปพัฒนาความสามารถใน
การให้เหตุผลเชงิวทิยาศาสตรแ์ละพฒันาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีน โดยครคูวรกระตุน้ผูเ้รยีน
ให้เกดิความอยากรู ้ดว้ยการตัง้คำาถาม สรา้งสนใจ
คน้หาคำาตอบรว่มกบักลุม่ และฝกึความรบัผดิชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�ผลวิจัยครั้ง
ต่อไป 

2.1 ควรพัฒนากระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ในชั้นอื่นๆ และกลุ่มสาระอื่นๆ 

2.2 ควรนำาเน้ือหาทีเ่ปน็ปญัหามาใชใ้นการ
ฝกึทักษะการคิดเชงิวทิยาศาสตรใ์นทุกระดับชัน้เพือ่
ฝกึใหน้กัเรยีนคดิเชงิวทิยาศาสตร์ใหม้คีวามตอ่เนือ่ง

2.3 ควรศึกษาองค์ประกอบเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น และ ควรส่งเสริม
การทำาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
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