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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
สารในชี วิตประจาวัน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นร่ วมกับเทคนิ คเคดับเบิ ลยูแอล (2) เปรี ยบเที ยบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นหลังเรี ย นกับ เกณฑ์ร้ อยละ 70 (3) เปรี ย บเที ย บทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ (4) เปรี ยบเที ยบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 12 คน เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ อง สารในชีวิตประจาวัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้ นฐาน สถิ ติที่ ใช้ ได้แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และการ
ทดสอบโดยใช้เครื่ องหมาย ผลการวิ จยั ปรากฏว่า (1) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อง สารใน
ชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
คาสาคัญ: สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น เทคนิคเคดับเบิลยูแอล ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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Abstract
The purposes of this study were (1) to compare science learning achievements in the topic of Substances
in Daily Life of Prathom Suksa VI students at Ban Najaroen School in Chaiyaphum Province before and after
learning under the 7E inquiry learning management together with the KWL technique; (2) to compare science
learning achievement of the students after learning against the 70 percent criterion; (3) to compare basic science
process skills of the students before and after learning; and (4) to compare basic science process skills of the
students after learning against the 70 percent criterion. The research sample consisted of 12 Prathom Suksa VI
students. The instruments used were learning management plans for the 7E inquiry learning management
together with the KWL technique in the topic of Substances in Daily Life, a science learning achievement test,
and a basic science process skills test. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, and Sign
Test. The research findings showed that (1) the post-learning science learning achievement in the topic of Substances
in Daily Life of Prathom Suksa VI students at Ban Najaroen School, Chaiyaphum province, who learned under
the 7E inquiry learning management together with the KWL technique was significantly higher than their prelearning counterpart achievement at the .05 level; (2) the post-learning achievement of students was higher than
the 70 percent criterion; (3) the post-learning basic science process skills of the students was significantly higher
than their pre-learning counterpart skills at the .05 level; and (4) the post-learning basic science process skills of
the students was higher than the 70 percent criterion.
Keywords: 7E inquiry learning management, KWL technique, Science process skills

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วิท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส าคัญ อย่า งยิ่ งในสั งคมโลกปั จ จุ บัน และโลกอนาคต เพราะวิท ยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่างๆ ดังจะเห็นได้จากเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้และ
ผลผลิตต่างๆ ที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน วิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาวิธีคิด พัฒนาทักษะสาคัญ
ในการค้นคว้าหาความรู ้ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ การตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลาย
มีหลักฐานอ้างอิงสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ทุกคนจึ งจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่ อที่ จะมี
ความรู ้ ความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ ที่ กาลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้ น สามารถนาความรู ้ไป
ใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรมเพื่อให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
ในการจัด การศึ กษาวิ ท ยาศาสตร์ หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 ได้
กาหนดให้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู ้หนึ่ งของหลักสู ตร โดยมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่ อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้โดยใช้
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กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน
มีการทากิ จกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิ จริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (กรมวิชาการ, 2552) ซึ่ งจะเห็น
ได้ว่า วัตถุประสงค์ในการสอนวิทยาศาสตร์ นอกจากจะกาหนดให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระแล้ว
นักเรี ยนจะต้องมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนาความรู ้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาตลอดจนมีค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีจิตวิทยาศาสตร์
แต่อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนก็พบว่าปั ญหาที่ทาให้การเรี ยนการสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ หวังไว้ โดยเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึ กษาที่ เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ซึ่ ง มี
สาเหตุมาจากหลายประการ พอสรุ ปได้ดงั นี้
ด้านตัวครู ครู ผสู ้ อนจัดการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ขาดวิธีการสอนที่
เหมาะสม ส่ วนใหญ่สอนโดยมุ่งถ่ายทอดความรู ้และเนื้ อหาเพียงอย่างเดียว ใช้วิธีการบรรยายมากกว่าที่จะให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในกิ จกรรม ผูเ้ รี ยนไม่ได้ลงมือปฏิ บตั ิ จริ ง ครู ผสู ้ อนมีภาระงานมากไม่ได้เตรี ยมการสอน และที่ สาคัญ
ครู ผสู ้ อนสอนไม่ตรงวิชาเอก
ด้านตัวผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนขาดความสนใจ มีความกระตือรื อร้นน้อย มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของเนื้ อหา
กับชีวิตประจาวัน ขาดทักษะการคิด และทักษะกระบวนการกลุ่ม
ด้านหลักสู ตร เนื้ อหาสาระของหลักสู ตรบางเนื้ อหามี ความซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ รวมถึงสื่ อการ
เรี ยนการสอนมีนอ้ ยและไม่เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
ด้านงบประมาณ งบประมาณมี น้อ ยไม่ เพี ยงพอต่ อการจัด หาสื่ อ วัส ดุ และอุ ปกรณ์ การทดลอง ที่
นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรั บ การจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าวิท ยาศาสตร์ ในโรงเรี ย นของผูว้ ิ จัย เองก็ พ บว่ ายัง ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับไม่น่าพึงพอใจ พิจารณาได้
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัด
ชั ย ภู มิ และผลจากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ปี การศึ ก ษา 2555, 2556 และ 2557 วิ ช า
วิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ50 คือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 45.50, 38.14 และ 44.43 ตามลาดับ และในสาระ
ที่ 3 สารและสมบัติของสาร ได้คะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดเมื่อเทียบกับสาระอื่น
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้วิ จัย เห็ น ว่ า เป็ นปั ญ หาส าคัญ ที่ ต ้อ งแก้ไ ขและพัฒ นาผู ้เรี ย นให้ มี
องค์ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่ พึงเกิ ดขึ้นตามเป้ าหมายของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ซึ่ ง
การแก้ไขปัญหานี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีสอนและเทคนิ คที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ จากการศึกษา
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7E) จะนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยน ตามทฤษฎี ส ร้างสรรค์ความรู ้ เป็ นกระบวนการที่ นักเรี ยนต้องมี การสื บค้นสารวจ ตรวจสอบและ
ค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆ จนกระทัง่ ได้คาตอบหรื อความรู ้ ซึ่ งจะสามารถสร้างเป็ นองค์ความรู ้ของนักเรี ยนเองได้ โดย
Eisenkraft (2003) เป็ นผูใ้ ห้แนวคิ ดการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 7E มีเป้ าหมายเพื่ อกระตุน้ ให้เด็กได้มีความสนใจและ
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สนุกกับการเรี ยน และยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง จะเน้นการถ่าย
โอนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ครู ละเลยไม่ได้ และการตรวจสอบความรู ้ พ้ื นฐานเดิ มของเด็กจะทาให้ครู คน้ พบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้อะไรก่อนที่ จะเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาบทเรี ยนนั้นๆ ซึ่ งจะช่ วยให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และจากการศึกษายังพบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบ KWL มีข้ นั ตอนที่สอดคล้องและ
นามาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7E ได้ ซึ่ งเทคนิ คดังกล่าวเป็ นเทคนิ ค
ที่พฒั นาโดย Ogle (1986) เป็ นแบบแผนการเรี ยนการสอนที่ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คื อ ขั้น K เป็ นขั้นตรวจสอบ
ความรู ้ที่นักเรี ยนมีอยู่แล้วจากประสบการณ์เดิ ม ขั้น W เป็ นขั้นแสดงการอยากเรี ยนรู ้อยากศึ กษาในเรื่ องที่ ตนเอง
สนใจหรื ออยากรู ้อะไรเพิ่มเติมในหัวข้อที่ผสู ้ อนกาหนด และขั้น L เป็ นขั้นสะท้อนสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การให้ผูเ้ รี ยนได้ตรวจสอบสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้กบั สิ่ งที่ รู้มาแล้ว และสิ่ งที่ อยากรู ้เพื่อแก้ไขในสิ่ งที่ รู้
คลาดเคลื่ อ นหรื อ เข้า ใจผิ ด และเรี ยนรู ้ เพิ่ ม เติ ม ในสิ่ ง ที่ ย งั ไม่ ไ ด้เรี ย นรู ้ จะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ย นเชื่ อ มโยงหรื อ เห็ น
ความสัมพันธ์ข องแนวคิ ด ต่ างๆ เพื่ อเข้าใจเนื้ อหาที่ เรี ยนอย่างลึ กซึ้ งและมี ทักษะในการสื บเสาะหาความรู ้ ดว้ ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ั ญา นนทมาตย์ (2557,
ผลการศึ กษาวิจยั โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ของ สุ กญ
น. 104-107) และ พรพิมล คาแสน (2556, น. 87-91) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ โ ดยใช้กระบวนการเรี ย นรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น กับ นักเรี ย นระดับ ชั้น
ประถมศึ กษา พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนและมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และณัฐพล หงส์คง (2556, น.
94-99) ได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ KWL และการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั สองแบบต่างส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนสู งขึ้ น Ebrahim (2004, อ้างถึงใน วรรณภา เสรี รักษ์ , 2556,
น. 30) ได้ทาการศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบของวิธีการสอนแบบปกติ และวิธีการสอนแบบสื บเสาะเป็ นวัฎจักร
การเรี ยนรู ้ 7E ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาของนักเรี ยนประเทศ
คูเวต ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบสื บเสาะเป็ นวัฎจักรการเรี ยนรู ้ 7E มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและเจตคติ สูงกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสาคัญ และ Muzaffar Khan and Muhammad Zafar
Iqbal (2011, pp. 169-178) ได้ศึ ก ษาผลการเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ กับ วิ ธี ก ารสอนแบบดั้ง เดิ ม
(Traditional Lab Method) ในวิชาชี ววิทยา ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เพื่ อศึ กษาผลกระทบของวิธีการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม และยังพบว่าวิธีสอนการทดลอง (Lab) แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ ให้ป ระสิ ท ธิ ผลต่ อการพัฒ นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาชี ววิทยาของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มากกว่าการสอนทดลองแบบดั้งเดิม
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคนิค KWL มาใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนา
เจริ ญ และศึกษาผลของการสอนที่มีต่อการพัฒนาเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนาผลวิจยั ที่ ได้มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและนาไปปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารในชีวิตประจาวัน ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นร่ วมกับเทคนิค KWL
2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิท ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิค KWL กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิค KWL
4) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิค KWL กับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานการวิจัย
1) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3) นักเรี ยนที่ ได้รั บการจัด การเรี ย นรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ ว มกับ เทคนิ ค KWL มี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
4) นักเรี ยนที่ ได้รั บการจัด การเรี ย นรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ ว มกับ เทคนิ ค KWL มี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL เรื่ อง
สารในชีวิตประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ร่ วมกับเทคนิค KWL
ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม(Elicitation Phase)
ร่ วมกับขั้นตอน K ของเทคนิค KWL
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement Phase)
ร่ วมกับขั้นตอน W ของเทคนิค KWL
ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจและค้นหา(Exploration Phase)
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย(Explanation Phase)
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู ้(Elaboration Phase)
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล(Evaluation Phase)
ร่ วมกับขั้นตอน L ของเทคนิค KWL
ขั้นที่ 7 ขั้นนาความรู ้ไปใช้(Extension Phase)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้นั พืน้ ฐาน
- การสังเกต
- การวัด
- การคานวณหรื อการใช้ตวั เลข
- การจาแนกประเภท
- การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
สเปสกับเวลา
- การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การพยากรณ์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยน
บ้านนาเจริ ญ ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 12 คน ได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม
2. รู ปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ประเภทการวิจยั ก่อนการทดลอง แบบแผนวัดก่อนและหลังการทดลองกลุ่ม
เดียว(One-Group Pretest-Posttest Design)
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการทดลอง คื อ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ ว มกับ
เทคนิค KWL จานวน 10 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง ใช้เวลารวม 20 ชัว่ โมง
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 35 ข้อ มีค่า
ความเที่ยง เท่ากับ 0.78
2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.85
4. การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับ
เทคนิค KWL ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
4.1.1 ผูว้ ิจยั เลือกเนื้ อหาบทที่ 4 เรื่ อง สารในชีวิตประจาวัน มาใช้ในการศึกษามีท้ งั หมด 10 แผน
จานวน 20 ชัว่ โมง มีรายละเอียด ดังนี้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องสถานะของสาร จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องการเปลี่ยนสถานะของสาร จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ องการละลาย จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ องการเกิดสารใหม่ จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ องการแยกสารผสม(สารเนื้อเดียว) จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ องการแยกสารผสม(สารเนื้อผสม) จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 เรื่ องสมบัติความเป็ นกรด-เบส ของสาร จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 เรื่ องการจาแนกสารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 เรื่ องการเลือกใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัย จานวน 2 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 เรื่ องผลของการใช้สารต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม จานวน 2 ชัว่ โมง
4.1.2 การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นร่ วมกับเทคนิค KWL เรื่ อง
สารในชีวิตประจาวัน ตามกรอบแนวคิด บทบาทของผูส้ อน และพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่ได้กาหนดไว้
4.1.3 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งในส่ วนที่บกพร่ อง
4.1.4 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ แก้ไขข้อบกพร่ องและปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึ กษาแล้วให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้ อหา จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น
ตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
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4
หมายถึง เหมาะสมมาก
3
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง เหมาะสมน้อย
1
หมายถึง เหมาะสมน้อยมาก
4.1.5 ปรับ ปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนาผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ ซึ่ งเป็ นคะแนนที่คานวณจากแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 อันดับ และพิจารณาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีคุณภาพพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีคุณภาพค่อนข้างต่า
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีคุณภาพต่ามากหรื อควรปรับปรุ ง
กาหนดคะแนนความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยค่าเฉลี่ยของระดับคุ ณภาพที่ ยอมรับได้
ต้องมี ค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้ นไป ซึ่ งผลการประเมิ นปรากฏว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ร่ วมกับเทคนิค KWL มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
4.1.6 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ที่
กาหนดไว้
ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิค KWL
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง สารในชีวิตประจาวัน
จานวน 20 ชัว่ โมง
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การเปลี่ยนสถานะของสาร
จานวน 2 ชัว่ โมง
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติ ข องการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสาร การเกิ ดสารละลาย
การเกิ ดปฏิ กิ ริ ยา มี กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และจิ ตวิ ทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ และน าความรู ้ ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ว 3.2 ป.6/1 ทดลองและอธิ บายสมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความหมายของการหลอมเหลว การระเหย การแข็งตัว การควบแน่น และการระเหิ ดได้ (K)
2. อธิ บายการเปลี่ยนสถานะและสมบัติของสารเมื่อได้รับความร้อนหรื อสูญเสี ยความร้อนได้ (K)
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3. ทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารได้ (P)
4. เป็ นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และมีความกระตือรื อร้นในการเสาะแสวงหาความรู ้ (A)
2. สาระสาคัญ
สารต่างๆ รอบตัวเราจะดารงอยูใ่ นสถานะใดสถานะหนึ่ ง ซึ่ งอาจอยูใ่ นสถานะของแข็ง ของเหลว หรื อ
แก๊ส สารบางชนิดเมื่อทาให้ร้อนขึ้นหรื อเย็นลงจะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็ นอีกสถานะหนึ่งได้
3. สาระการเรียนรู้
การเปลี่ยนสถานะของสาร
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้
1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
3. ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
4. ทักษะการลงความเห็นข้อมูล
5. ทักษะการพยากรณ์
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้ เดิม (Elicitation Phase) ร่ วมกับขั้นตอน K ของ เทคนิค KWL
1. ทบทวนความรู ้ เรื่ อ งสมบัติ ข องสารในสถานะต่ างๆ ซึ่ งนักเรี ย นควรระบุ ไ ด้ว่า สารที่ เป็ นของแข็ ง
ของเหลว และแก๊ส มีมวลและต้องการที่อยู่ ของแข็งมีรูปร่ างและปริ มาตรคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ
ของเหลวมีปริ มาตรคงที่แต่รูปร่ างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเหลวเป็ นของไหล ส่ วนแก๊สมีรูปร่ างและ
ปริ มาตรไม่คงที่ฟงกระจายเต็
ุ้
มภาชนะที่บรรจุ และเป็ นของไหล
2. ครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนช่ วยกันตอบว่า สารในแต่ละสถานะสามารถเปลี่ยนไปเป็ นอีกสถานะหนึ่ งได้
หรื อไม่ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นการเปลี่ยนสถานะของสาร
3. ให้นกั เรี ยนเขียนสิ่ งที่ตนเองรู ้แล้วเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารโดยนักเรี ยนแต่ละคนบันทึกคาตอบ
ของตนเองลงในใบสารวจความรู ้ ของฉัน ในช่ องรู ้อ ะไรบ้างเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนสถานะของสาร จากนั้นร่ วมกัน
อภิปรายและสรุ ปเป็ นความรู ้ของกลุ่ม แต่ละกลุ่มเขียนตารางสารวจความรู ้ของตัวเองลงในกระดาษปรู๊ ฟ
แล้วนาไปติดไว้ที่ผนังห้องเรี ยน
4. ครู พิจารณาว่านักเรี ยนรู ้อะไรมาบ้างแล้ว จะเพิ่มเติมส่ วนไหนบ้าง
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้ างความสนใจ (Engagement Phase) ร่ วมกับขั้นตอน W ของ เทคนิค KWL
1. ครู ต้ งั บีกเกอร์ที่ใส่ น้ าแข็งบนโต๊ะ แล้วถามนักเรี ยนว่า
- ถ้าตั้งน้ าแข็งทิ้งไว้สักครู่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร
- เมื่อนาน้ าซึ่ งเป็ นของเหลวไปต้มต่อไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. ครู ถามคาถามเพื่อกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยน ดังนี้
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- นักเรี ยนอยากรู ้ อะไรเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับเรื่ องการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยนักเรี ยนแต่ละคนบันทึ ก
คาตอบของตนเองลงในใบสารวจความรู ้ของฉัน
3. ให้นักเรี ยนสรุ ปรวมกันภายในกลุ่ม แล้วไปเขี ยนลงในกระดาษปรู๊ ฟที่ ติดไว้ผนังห้องเรี ยน ถ้าหากว่า
นักเรี ยนไม่รู้วา่ ต้องการรู ้อะไรอีกบ้างในเรื่ องนี้ ครู อาจจะตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ความคิดนักเรี ยนว่า
- ทาให้น้ าแข็งเปลี่ยนเป็ นน้ าหรื อไอน้ าได้อย่างไร
- เมื่อสารเปลี่ยนสถานะไปแล้วจะสามารถกลับมาเป็ นสถานะเดิมได้หรื อไม่ อย่างไร
4. ครู พิจารณาเรื่ องที่นกั เรี ยนต้องการรู ้ หากว่ามีกลุ่มที่อยากรู ้เกี่ยวกับการเพิ่มหรื อลดอุณหภูมิมีผลต่อการ
เปลี่ยนสถานะอย่างไร หรื อมวลของสารก่อนและหลังการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไรบ้าง ครู กน็ าข้อ
สงสัยเหล่านี้ มาให้นกั เรี ยนคาดคะเนคาตอบโดยใช้คาถาม ดังนี้
- ถ้านาน้ าแข็งใส่ แก้วแล้วปิ ดฝาให้แน่นตั้งไว้ จากนั้นนาไปตั้งไฟ คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
- มวลของน้ าแข็งก่อนเปลี่ยนสถานะกับมวลของน้ าแข็งหลังเปลี่ยนเป็ นไอน้ าจนหมดเป็ นอย่างไร
- ถ้าตั้งแก้วดังกล่าวทิ้งไว้ให้เย็นคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
- และถ้านาแก้วใบนี้ไปแช่ในช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็นคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร
ถ้าหากไม่มีกลุ่มใดอยากรู ้ประเด็นดังกล่าวหลังจากที่พิจารณาเรื่ องที่นกั เรี ยนต้องการรู ้แล้วครู นาอภิปรายว่า
สิ่ งที่ ทุกกลุ่มต้องการรู ้ลว้ นเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจทั้งสิ้ น แต่ในการทาความเข้าใจเรื่ องการเปลี่ยนสถานะของสารเพื่อตอบ
คาถามเรื่ องที่นกั เรี ยนสงสัยนั้นต้องทาความเข้าใจก่อนว่าสารเปลี่ยนสถานะหนึ่ งเป็ นอีกสถานะหนึ่ งได้อย่างไร แล้ว
ให้นกั เรี ยนคาดคะเนคาตอบ แล้วถามต่อว่าถ้าต้องการตรวจสอบสิ่ งที่คาดคะเนไว้ถกู ต้องหรื อไม่จะทาอย่างไร
ขั้นที่ 3 ขั้นสารวจและค้ นหา (Exploration Phase)
1. ให้ตวั แทนกลุ่มออกมารับใบกิจกรรมที่ 1 สารเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร นักเรี ยนอ่านใบกิจกรรม
2. ครู แนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทดลองว่าควรใช้น้ าแข็งก้อนเล็ก เพราะถ้าใช้กอ้ นใหญ่เกินไป
เมื่อน้ าแข็งเปลี่ยนสถานะเป็ นแก๊สจะมีแรงดันของแก๊สมากเกินไปอาจทาให้ขวดรู ปชมพู่แตกและเกิดอันตรายได้
3. นักเรี ยนทาการทดลองตามขั้นตอนในใบกิจกรรม
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)
1. ให้ตวั แทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทากิจกรรมหน้าชั้นเรี ยน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายตามประเด็นคาถามในใบบันทึกกิจกรรม ดังนี้
- น้ าแข็งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อตั้งทิ้งไว้ 5 นาที แล้วนาไปตั้งไฟ
- น้ าแข็งมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง โดยเขียนอธิ บายเป็ นแผนภาพ
- ถ้าจะทาให้ไอน้ ากลับเป็ นน้ าแข็งจะทาได้อย่างไร
- ปัจจัยที่ทาให้น้ าแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร
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3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายจนได้ขอ้ สรุ ปว่า “น้ าแข็งสามารถเปลี่ยนสถานะหนึ่ งเป็ นอีกสถานะ
หนึ่ งได้ การเปลี่ยนแปลงนี้เรี ยกว่า การเปลี่ยนสถานะ และเมื่อสารเปลี่ยนสถานะแล้วสามารถกลับสู่ สถานะเดิมได้
เมื่อมีการเพิ่มหรื อลดอุณหภูมิ”
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)
1. ครู นาอภิปรายเพิ่มเติม โดยตั้งคาถามว่า
- มวลที่ชงั่ ได้ท้ งั 3 ครั้งเท่ากันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
- ถ้าไม่ปิดปากขวดรู ปชมพู่ให้แน่นจะเกิดอะไรขึ้น
- สารที่อยูใ่ นขวดรู ปชมพู่เป็ นสารชนิดเดิมหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมกับนักเรี ยนว่า เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะในภาชนะปิ ดมวลของสารก่อนและหลัง
เปลี่ยนสถานะมีค่าเท่าเดิม และสารที่เกิดการเปลี่ยนสถานะยังเป็ นสารเดิมเพราะยังแสดงสมบัติเหมือนเดิม ดังนั้นการ
เปลี่ยนสถานะของสารจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสารที่พบในชี วิตประจาวัน
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารที่เป็ นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่ ง
จะมีลกั ษณะแตกต่างกัน จนได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
การหลอมเหลว คือ การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งไปเป็ นของเหลว
การกลายเป็ นไอ คือ การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวไปเป็ นแก๊ส
การระเหย
คือ การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวไปเป็ นแก๊ส โดยเกิดขึ้นเฉพาะบริ เวณ
ผิวหน้าของของเหลว
การเดือด
คือ การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวไปเป็ นแก๊ส โดยเกิดขึ้นพร้อมกันทุกส่ วน
ในของเหลว
การระเหิ ด
คือ การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งไปเป็ นแก๊ส
การควบแน่น คือ การเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สไปเป็ นของเหลว
การแข็งตัว
คือ การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวไปเป็ นของแข็ง
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ร่ วมกับขั้นตอน L ของ เทคนิค KWL
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องการเปลี่ยนสถานะของสารลงในใบสารวจ
ความรู ้ของฉัน และสรุ ปเป็ นความรู ้ของกลุ่มแล้วไปเขียนบันทึกสิ่ งที่เรี ยนรู ้ลงในช่อง “ ฉันเรี ยนรู ้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาร ” ในกระดาษปรู๊ ฟที่ติดไว้ที่ผนังห้อง
2. ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นแผนผังความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาร
จัดทาเป็ นชิ้นงาน

218 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560

ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ขั้นที่ 7 ขั้นนาความรู้ ไปใช้ (Extension Phase)
นักเรี ยนสามารถนาความรู ้เรื่ องการเปลี่ยนสถานะของสารไปประยุกต์ใช้และอธิ บายปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม เช่น การตากผ้า ผ้าแห้งเพราะน้ าเปลี่ยนสถานะเป็ นไอน้ า การทาไอศรี ม การทา
หวานเย็น การหล่อเทียนพรรษา เป็ นต้น
6. สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมและใบบันทึกกิจกรรม
2. กระดาษปรู๊ ฟและปากกาเคมี
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ขวดรู ปชมพู่ ถุงพลาสติก ยางรัดของ น้ าแข็ง เครื่ องชัง่ มวล
ตะเกียงแอลกอฮอล์ ที่ก้ นั ลมพร้อมตะแกรงลวด
7. การวัดและการประเมินผล
วิธีการวัด
เครื่ องมือวัด
เกณฑ์การวัดประเมินผล
1. ตรวจแผนผังความคิด
2. สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
ระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรม
การทดลอง

ฉันรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของสาร (K)
1. รู ้วา่ สารมี 3 สถานะคือของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส
2. รู ้วา่ น้ าแข็งกลายเป็ นน้ าได้
3. รู ้วา่ เมื่อเอาเกลือหรื อน้ าตาลใส่ใน
น้ าแล้วมันหายไป
4. เวลาต้มน้ าแล้วมีไอน้ าขึ้นมาจาก
หม้อ

แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ตามระดับคุณภาพ
(4 3 2 1) ในระดับดีข้ ึนไป

แบบประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมการ
ทดลอง

ตัวอย่ างการตอบคาถามของนักเรียน
ฉันต้องการรู ้อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับ
ฉันเรี ยนรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของสาร (W)
การเปลี่ยนสถานะของสาร (L)
1. อยากรู ้วา่ สารเปลี่ยนสถานะอย่างไร
2. อยากรู ้วา่ การเปลี่ยนสถานะของสารมี
กี่แบบ
3. การเปลี่ยนสถานะของสารคืออะไร
4. อยากรู ้วา่ สารอะไรบ้างที่เปลี่ยน
สถานะได้
5. อะไรที่ทาให้สารเปลี่ยนสถานะ
ฯลฯ

1. รู ้วา่ สารสามารถเปลี่ยนสถานะจาก
สถานะหนึ่งไปเป็ นสถานะหนึ่งและ
กลับมาเป็ นสถานะเดิมได้
2. ได้รู้วา่ น้ าแข็งเปลี่ยนไปเป็ นน้ า
เรี ยกว่าการหลอมเหลว
3. รู ้วา่ ความร้อนทาให้สารเปลี่ยน
สถานะได้
4. ได้รู้วา่ การตากผ้าให้แห้งเป็ นการ
เปลี่ยนสถานะของสาร
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มีข้ นั ตอนในการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบดังนี้
1) ศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ การสร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ จากหนัง สื อ คู่ มื อ วัด
ประเมินผลวิทยาศาสตร์ ตารา เอกสาร และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะของแบบทดสอบ ความตรงเชิ งเนื้ อหา
ค่าความยากง่าย อานาจจาแนก และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ
2) วิ เคราะห์ เนื้ อ หา มาตรฐาน ตัวชี้ วัด และจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อ เป็ นแนวทาง
ในการสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
3) สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารในชี วิตประจาวัน
จานวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่ อง สารในชีวิตประจาวัน ตามตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
5) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และความเหมาะสมกับระดับพฤติ กรรมของการออกข้อสอบ แล้วปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องตามคาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะ
6) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วเสนอ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบเพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามตรงเชิ งเนื้ อ หา ความสอดคล้อ งของข้อ ค าถามกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อค่า IOC สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00
7) ปรับปรุ งแบบทดสอบข้อที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.60 ที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุ ง จากนั้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้งหนึ่ งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของแบบทดสอบแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
8) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วจานวน
53 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านหนองปล้อง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 50 คน
9) ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ คุ ณ ภาพข้อสอบรายข้อโดยหาค่ าความยาก (p) และ
ค่ าอ านาจจาแนก (r) เพื่ อคัด เลื อกข้อสอบให้เหลื อจานวน 35 ข้อ ส าหรั บน าไปใช้จริ ง ซึ่ งคัด เลื อกข้อสอบที่ มี
ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.32 – 0.75 และค่าอานาจจาแนก(r) ตั้งแต่ 0.21- 0.86
10) น าแบบทดสอบจ านวน 35 ข้อ ไปทดลองใช้กับ นั ก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา อาเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภู มิ จานวน 40 คน เพื่ อวิเคราะห์หาความเที่ ยงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson ซึ่ งได้เท่ากับ 0.78
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

11) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ จานวน
35 ข้อ เพื่อนาไปทดลองจริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4.2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพืน้ ฐาน มีข้ นั ตอนในการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐานจากหนังสื อ คู่มือ
วัดประเมินผลวิทยาศาสตร์ ตารา เอกสาร และงานวิจยั ต่างๆ
2) วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐาน ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิเคราะห์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานที่สอดคล้อง ซึ่ งมี 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จาแนก ทักษะการคานวณ ทักษะการวัด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส สเปสกับเวลา ทักษะการลง
ความเห็นข้อมูล ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล ทักษะการพยากรณ์
3) สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน 8 ทักษะ
4) สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน จานวน 50 ข้อ
ให้ครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ตอ้ งการทดสอบตามตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
5) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วปรับปรุ งข้อบกพร่ องตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
6) นาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วเสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิ งเนื้อหา ความสอดคล้องของข้อคาถามกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ตอ้ งการวัดหรื อค่า IOC สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00
7) ปรับปรุ งแบบทดสอบข้อที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.60 ที่อยูใ่ นเกณฑ์ปรับปรุ ง จากนั้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของแบบทดสอบแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
ตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
8) นาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วจานวน 49
ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านหนองปล้อง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 50 คน
9) ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อโดยหาค่าความยาก และค่าอานาจ
จาแนก เพื่อคัดเลือกข้อสอบให้เหลือจานวน 25 ข้อ สาหรับนาไปใช้จริ ง ซึ่ งคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก ตั้งแต่
0.43 – 0.79 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.21-0.86
10) นาแบบทดสอบจานวน 25 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 40 คน เพื่อหาวิเคราะห์หาความเที่ยงของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson ซึ่ งได้เท่ากับ 0.85
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

11) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 25
ข้อ เพื่อนาไปทดลองจริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ดังนี้
5.1 ก่อนดาเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงให้นกั เรี ยนเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอน
วิธีการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL พร้อมทั้ง
แจ้งวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการเรี ยนให้กบั นักเรี ยนได้รับทราบ
5.2 ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ก่อนเรี ยน และทาแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานก่อนเรี ยน
5.3 ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิค KWL เรื่ อง
สารในชีวิตประจาวัน จานวน 10 แผน เวลา 20 ชัว่ โมง
5.4 หลังจากด าเนิ น การสอนทุ ก แผนแล้ว นัก เรี ย นท าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
วิทยาศาสตร์หลังเรี ยน และทาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานหลังเรี ยน
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากที่เก็บรวมรวมข้อมูลแล้วโดยดาเนินการดังนี้
6.1 เปรี ยบเที ย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ย นระหว่างก่ อนเรี ยนกับหลังเรี ยน โดยใช้การ
ทดสอบโดยใช้เครื่ องหมาย (Sign Test)
6.2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
6.3 เปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนกับหลัง
เรี ยน โดยใช้การทดสอบโดยใช้เครื่ องหมาย (Sign Test)
6.4 เปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานของนักเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรี ยนที่ ได้รับการจัด การเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นร่ วมกับ
เทคนิค KWL เรื่ องสารในชีวิตประจาวัน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า
1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์เฉลี่ยหลังเรี ยนสูงขึ้นจากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่า
เกณฑ์ คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 25.83 คิดเป็ นร้อยละ 73.81 เป็ นไปตามสมมติ ฐาน
ที่ต้ งั ไว้
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ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ
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2) นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งขึ้นจากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และเมื่ อ เที ย บคะแนนเฉลี่ ย หลังเรี ย นกับ เกณฑ์ ร้ อ ยละ 70 พบว่ า ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL มี
คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 17.92 คิดเป็ นร้อยละ 71.67 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL เรื่ อง สารในชี วิตประจาวัน สู งขึ้นจากก่อนเรี ยน และเมื่อเทียบ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เพราะการจัดกิ จกรรมแบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ และให้ความสาคัญกับการตรวจสอบ
ความรู ้เดิมของนักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดอย่างอิสระตามความสนใจ แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
ปรึ กษาหารื อ มี กระบวนการที่ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนค้นหาคาตอบและค้นพบองค์ค วามรู ้ ด ้วยตนเอง เป็ นไปตาม
แนวคิ ดของชูแมนที่ให้ความสาคัญ กับกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสพัฒนาความคิ ดของ
ตนเองอย่างเป็ นอิ สระ แล้วแสวงหาคาตอบโดยใช้ระเบี ยบวิธีการศึ กษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ น
ขั้นตอนตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนสู งขึ้น เป็ นผลจากกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นร่ วมกับเทคนิค KWL ที่ประกอบด้วย
ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิมร่ วมกับขั้นตอน K ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดงความรู ้เดิมออกมาโดยใช้การ
สนทนาซักถาม ตั้งค าถามให้ต อบและการทาแบบทดสอบย่อยก่ อนเรี ย น จากนั้นให้นัก เรี ย นเขี ย นสิ่ งที่ รู้แ ล้ว
(K) เพื่ อจะได้รู้ ว่านักเรี ย นมี ค วามรู ้ ม ากน้อยเพี ย งใดต้องเติ มเต็ มส่ วนใดบ้างเพื่ อ วางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้
เหมาะสม
ขั้นสร้างความสนใจร่ วมกับขั้นตอน W เป็ นการนาเข้าสู่เนื้ อหาที่จะเรี ยนโดยใช้วิธีการและสื่ อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ เช่น ใช้ภาพ ของจริ ง การสาธิ ตการทดลอง การตั้งคาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด ยกตัวอย่าง
ข่าวที่น่าสนใจให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบร่ วมกันอภิปราย แล้วเชื่ อมโยงไปสู่ เรื่ องที่จะเรี ยนให้ได้ จากนั้นให้นกั เรี ยน
เขียนสิ่ งที่อยากรู ้(W) เพิ่มเติม จะช่วยให้ครู จดั การเรี ยนที่ตอบสนองความต้องการความสนใจของผูเ้ รี ยน
ขั้นสารวจและค้นหา นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคาตอบโดยทากิจกรรมการ
ทดลอง ทาใบงาน สื บค้นข้อมูลจากใบความรู ้ หนังสื อ แหล่งความรู ้หอ้ งสมุด อินเตอร์เน็ตพร้อมทั้งบันทึกผลที่ได้
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ขั้นอธิ บาย นักเรี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้และออกมานาเสนอ นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายผล
และสรุ ปผลร่ วมกัน ครู อธิ บายและให้ความรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกัน ในขั้นนี้ นักเรี ยนจะได้องค์ความรู ้ใหม่
และเกิดการเรี ยนรู ้
ขั้นขยายความรู ้ นักเรี ยนได้ศึกษาความรู ้เพิ่มเติ มที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ เรี ยนจากใบความรู ้ สื่ อเอกสาร
ต่างๆ และทากิจกรรมทดลองเพิ่มเติม อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู ้เดิมเพื่อขยายกรอบแนวคิดให้กว้างขึ้น
และเขียนแผนผังสรุ ปเรื่ องที่เรี ยน
ขั้น ประเมิ น ผลร่ ว มกับ ขั้น ตอน L เป็ นการประเมิ น การเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นด้วยวิ ธีก ารต่ างๆ ว่า รู ้
อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด ให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบความรู ้ของตนเองและมีโอกาสตรวจสอบซึ่ งกัน
และกัน เช่ น ให้พูดแสดงลาดับขั้นตอนของการแสวงหาความรู ้ในเรื่ องที่ เรี ยนในชัว่ โมง การให้ทาแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ จัด ท าชิ้ น งานของตนเอง และการเขี ย นสิ่ งที่ นัก เรี ย นได้เรี ย นรู ้ (L) ของตนเองแล้ว สรุ ป ร่ ว มกัน
ครู สามารถตรวจสอบความรู ้ของนักเรี ยนได้ นักเรี ยนสามารถตรวจสอบความรู ้ของตนเองได้
ขั้นนาความรู ้ไปใช้ ครู ผูส้ อนกระตุ น้ ให้นักเรี ยนนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ไปปรั บใช้ เช่ น การทาโครงงาน
การนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นและสนุกสนานในการ
ได้ปฏิ บตั ิ กิจกรรมต่ างๆ โดยนักเรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิ จริ ง และได้ช่วยเหลื อกันในการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ได้
ตรวจสอบความรู ้ของตนเองและของผูอ้ ื่น มีการสรุ ปความรู ้ร่วมกัน เป็ นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ นักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ ทาให้มีความเข้าใจในเนื้ อหา ตลอดจนสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการค้นพบไปใช้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ได้ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู ้นิยมหรื อคอนสตรักติวิสต์ (Constructivism)
ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเองโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเชื่ อมโยงกับประสบการณ์
ใหม่ เพื่อค้นหาความจริ ง ความขัดแย้งทางความคิดและความอยากรู ้อยากเห็น เป็ นกลไกสาคัญในการกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ใหม่โดยอาศัยการเชื่อมต่อระหว่างการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
เดิ มกับการเรี ยนรู ้ใหม่ที่อาศัยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั บุคคลอื่น และยังเน้นพัฒนาการทางสติ ปัญญาของ เพียเจต์
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเน้นให้นกั เรี ยนได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางานร่ วมมือกันจนทา
ให้งานสาเร็ จ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างกันโดยมีครู คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือจนในที่สุดได้ขอ้ สรุ ป
ของเนื้ อหา ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างเข้าใจได้ดีมากขึ้ น นอกจากนี้ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ผ่านโมเดล
KWLว่าเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนในเรื่ องการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลรวมทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต ประโยชน์ที่ผูเ้ รี ยนจะได้รับ เช่ น ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมในการสร้ างกระบวนการสร้ างองค์ค วามรู ้
ด้วยตนเอง เป็ นการกระตุน้ ความใฝ่ รู ้ในสิ่ งที่ ผเู ้ รี ยนสนใจจริ งๆ กระตุน้ ให้คน้ คว้าหาคาตอบในเรื่ องที่ตนเองสนใจ
(ทิศนา แขมมณี , 2545)
จากเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้นจึงส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเพิ่มสู งขึ้น
จากก่อนเรี ยนและสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ กญั ญา นนทมาตย์ (2557, น. 104-107)
และ พรพิมล คาแสน (2556, น. 87-91) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนและสู งกว่าเกณฑ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ทธิ พล ใจเย็น (2550) สุ วคนธ์ ผ่านสาแดง (2552) ณัฐฐ์ธมล
สอโส (2553) ในส่ วนที่มีการนากิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนในระดับประถมศึกษาแล้วปรากฏว่าทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มสู งขึ้นจากก่อนเรี ยน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่ งระวี ศิ ริบุญนาม (2551) ณัฐพล หงส์ คง (2556) และนริ นทร์ เคหาบาล (2553) ที่ ได้
ศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลของการสอนโดยใช้ 7E และ การสอนโดยใช้เทคนิ ค KWL ซึ่ งพบว่าการสอนทั้งสองวิธีทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มสูงขึ้น
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้แบบ 7 ขั้น กับการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้
เทคนิค KWL มาใช้ร่วมกัน ซึ่ งเทคนิ ค KWL นี้ จะช่วยกระตุน้ กระบวนการคิดของนักเรี ยนผ่านการเขียนเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดในสิ่ งที่ ตนเองมีความรู ้และสิ่ งที่ ตอ้ งการรู ้เพิ่มเติม และที่ สาคัญในขั้นตอน L นักเรี ยน
ได้ตรวจสอบสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้กบั สิ่ งที่ รู้มาแล้ว และสิ่ งที่ อยากจะรู ้ เพื่ อแก้ไขสิ่ งที่ รู้คลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิด
และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมในสิ่ งที่ยงั ไม่ได้เรี ยนรู ้ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น ซึ่ ง
ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั ปรากฏว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL สู งขึ้นจากก่อนเรี ยน และเมื่อเที ยบคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 พบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติ ฐ านที่ ต้ ังไว้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ ว มกับ เทคนิ ค KWL มี
กระบวนการที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนคิดสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คน้ หาคาตอบและสร้าง
องค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง วิธีการและขั้นตอนที่ใช้หาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ต้ งั แต่ข้ นั
ตรวจสอบความรู ้เดิมร่ วมกับขั้นตอน K จนกระทัง่ ขั้นนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เป็ นการกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมอย่างทัว่ ถึง ใช้คาถามให้คิด รู ้จกั ตั้งคาถามและเกิดปัญหาที่ทาให้อยากเรี ยนรู ้
กระตื อ รื อร้ น ในการท างานโดยใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ร่ วมกัน ปรึ ก ษาหารื อ อภิ ป รายและแสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันเพื่อขยายความรู ้ของตนให้กว้างขึ้น ช่วยกันทางาน ได้ใช้ทกั ษะกระบวนการต่างๆใน
การค้นหาความรู ้และสร้ างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง จากกิจกรรมต่างๆ ที่ผสู ้ อนดาเนิ นการตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้แบบ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิค KWL มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิมร่ วมกับขั้นตอน K เป็ นการใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้แสดงความรู ้เดิมที่
ตนมีอยู่ออกมาโดยให้นกั เรี ยนได้ตอบคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ครู ละเลยไม่ได้เพราะครู จะได้รู้ว่า
นักเรี ยนมีความรู ้มากน้อยเพียงใดจะต้องเติมเต็มส่ วนไหนบ้างให้กบั นักเรี ยน
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ขั้นสร้างความสนใจร่ วมกับขั้นตอน W ครู ผสู ้ อนจะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจมีความกระตือรื อร้นที่จะ
เรี ยน ได้แสดงความคิด ได้ฝึกตั้งคาถามที่ไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิดในสิ่ งที่ตนสนใจอยากรู ้ นักเรี ยนได้ร่วมกันระดม
ความคิด ร่ วมกันจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ได้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การพยากรณ์ ใน
สิ่ งที่ผสู ้ อนเตรี ยมเพื่อสร้างความสนใจของนักเรี ยน
ขั้นสารวจและค้นหา จะได้ใช้ทกั ษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาคาตอบจากกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิ จริ งจากกิ จกรรมและสถานการณ์ที่หลากหลาย ทั้งที่
เป็ นการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการทดลอง การสื บค้นข้อมูลจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ เช่ น ใบกิจกรรม ใบความรู ้ หนังสื อ
เอกสารต่ างๆ ห้องสมุด อิ นเทอร์ เน็ต หรื อสื่ อวีดีทศั น์ เป็ นต้น นักเรี ยนได้สังเกต ได้ใช้การคานวณ การวัด การ
จาแนก มองเห็นความสัมพันธ์ของสเปสกับเวลา รู ้จกั การลงความเห็นข้อมูลและบันทึ กข้อมูลเพื่อเตรี ยมนาเสนอ
ข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ รู ้จกั การแก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นหากแนวทางในการหาคาตอบไม่ถูกต้อง รู ้จกั คาดคะเนคาตอบ
จากข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่
ขั้นอธิ บาย หลังจากที่ นักเรี ยนได้แสวงหาคาตอบมีขอ้ มูลต่างๆ จากการค้นพบแล้วนักเรี ยนได้มีการ
นาเสนอข้อมูลดังกล่าวและมี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ร่ วมกันอภิ ปราย จนได้ข ้อสรุ ปที่ ถูกต้องตรง
ประเด็น
ขั้นขยายความรู ้ ในขั้นตอนนี้ผสู ้ อนอาจจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเสริ มความรู ้ในเรื่ อง
เดียวกันเป็ นการขยายความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ หรื อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากใบความรู ้ หรื อผูส้ อนอธิ บายเพิ่มเติมหรื อตั้ง
ประเด็นปัญหาให้นกั เรี ยนได้อภิปรายและหาข้อสรุ ปร่ วมกัน
ขั้นประเมินผลร่ วมกับขั้นตอน L เป็ นการประเมินด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรี ยนได้รับความรู ้มาก
น้อยเพียงใด อย่างไร ซึ่ งประเมินผลโดยให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด แบบทดสอบ ตอบคาถาม สรุ ปความรู ้ในรู ปแบบ
ผังความคิ ด และประเมิ นโดยให้นักเรี ยนเขี ยนสิ่ งที่ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ เพื่ อตรวจสอบการเรี ยนรู ้ ของตนเองและ
ตรวจสอบการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อแก้ไขสิ่ งที่รู้คลาดเคลื่อนหรื อเข้าใจผิด และตรวจสอบสิ่ งที่ยงั ไม่ได้เรี ยนรู ้ซ่ ึ ง
นาไปสู่การแสวงหาความรู ้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้รับคาตอบในสิ่ งที่ตนเองต้องการรู ้
ขั้นนาความรู ้ไปใช้ เป็ นการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ ซึ่ งครู ได้ใช้คาถามกระตุน้
ให้นักเรี ยนได้แสดงความคิ ดเห็ นเพื่ อน าความรู ้ ไปใช้ให้เกิ ด ประโยชน์ในชี วิต ประจาวัน นักเรี ย นได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระไปสู่การแก้ปัญหา
จากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด ังกล่ าว นักเรี ยนได้ลงมื อปฏิ บัติ และฝึ กฝนการคิ ด อย่างเป็ นระบบโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ทาให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, น. 14)
สาหรั บการวิจยั ครั้ งนี้ ได้นาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น กับการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้เทคนิ ค KWL มาใช้ร่วมกัน โดยนาขั้นตอน K สิ่ งที่นกั เรี ยนมีความรู ้อยู่แล้วมาไว้ร่วมกับขั้นตรวจสอบ
ความรู ้ เดิ ม นาขั้นตอน W สิ่ งที่ นักเรี ยนต้องการรู ้ ในเรื่ องที่ ตนสนใจมาไว้ร่วมกับ ขั้นสร้ างความสนใจ และน า
226 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560

ผลการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่ องสารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านนาเจริ ญ จังหวัดชัยภูมิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ขั้นตอน L สิ่ งที่ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้มาไว้ร่วมกับขั้นประเมินผล ซึ่ งคาถามที่ ว่ารู ้อะไรมาบ้างแล้ว และอยากรู ้อะไร
เพิ่มเติม จะช่วยการกระตุน้ ความคิด ความอยากรู ้อยากเห็นของนักเรี ยนทาให้อยากเรี ยนรู ้และมีความกระตือรื อร้น
นาไปสู่ การใช้ท ักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ในการแก้ปั ญ หาและการแสวงหาความรู ้ รวมทั้งให้ค รู ไ ด้
ตระหนักและยอมรับสิ่ งที่นกั เรี ยนมีความรู ้อยู่แล้วและอยากรู ้เพื่อวางแผนในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรี ยนโดยเน้น ให้นั กเรี ยนมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมทุ กขั้น ตอนได้ลงมื อปฏิ บัติ จริ งในการส ารวจ
ตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อมูล ซึ่ งเป็ นการพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้นกั เรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับ
เทคนิ ค KWL มี ผลคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพิ่ มสู งขึ้ นจากก่ อนเรี ยนและมี คะแนนเฉลี่ ยหลัง
เรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ กญั ญา นนทมาตย์ (2557, น. 104-107) และ พรพิมล
ค าแสน (2556, น. 87-91) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ องการพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น พบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น มี ทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ห ลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ย น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรวดี กิ ตพัฒนาสมบัติ (2556, น. 51) ได้
ศึ กษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิ ดอย่างมี เหตุผลของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ 7E พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ 7E มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีระดับนัยสาคัญสถิติที่ระดับ .01
จะเห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การแสวงหาและค้นพบองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง เกิ ดความกระตือรื อร้น อยากรู ้
อยากเห็ น อยากค้นคว้าหาคาตอบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสนุ กสนานในการมีส่วนร่ วมปฏิ บตั ิ
กิจกรรมต่างๆ เป็ นการฝึ กการใช้ทกั ษะกระบวนการทางสติปัญญาและกระบวนการทางสังคมจากการทางานกลุ่ม
และการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น รวมถึงสิ่ งต่างๆ รอบตัว เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ตน
ค้นพบแก้ปัญหาได้ ถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7
ขั้น ร่ วมกับเทคนิค KWL จึงเป็ นการสอนรู ปแบบหนึ่งที่ครู สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ ค KWL เป็ นรู ปแบบการสอนใหม่ที่
ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้ในการสอนโดยประยุกต์ข้ นั ตอนของเทคนิ ค KWL ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น จากผลการวิจยั ถือว่าน่ าสนใจที่ สามารถทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
และทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ นวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ค รู ผู ้ส อนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ควรนาไปประยุกต์ใช้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1.1 การนารู ปแบบการสอนนี้ ไปใช้ ผูส้ อนต้องศึกษาขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น และเทคนิค KWL ให้เข้าใจและวางแผนการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม ครอบคลุม
เนื้ อหา โดยเฉพาะการกาหนดเวลาที่ พอเหมาะในการสอนแต่ ละเนื้ อหา ตลอดจนการนาสื่ อต่างๆ และการสร้าง
สถานการณ์เพื่อนามาใช้ตอ้ งให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
1.2 ในขั้นตอนที่มีการให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายร่ วมกันจะเห็นว่า นักเรี ยนมักไม่
ค่อยกล้าพูด ครู ตอ้ งกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ให้นกั เรี ยนรู ้วา่ คาตอบของ
ตนเองไม่มีถกู ผิด
1.3 ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง มีส่วนร่ วมใน
กิ จกรรมมากที่ สุดและทัว่ ถึงทุกคน โดยให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะกระบวนการต่าง ๆ ในการศึ กษาค้นคว้า หาความรู ้
เพื่อให้สามารถค้นคว้าหาความรู ้และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองตลอดจนนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ อันจะทาให้เกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนอีกด้วย
1.4 ผูส้ อนควรสร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนให้มีความเป็ นกันเองกับผูเ้ รี ยนเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
1.5 ผูส้ อนควรค านึ งถึ งความแตกต่ างระหว่างบุ คคลในขณะร่ วมท ากิ จกรรมหรื อตอบค าถาม
โดยเฉพาะในขั้นตอนการแสวงหาความรู ้ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้เวลาในการศึ กษาค้นคว้าหาข้อมูลและใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู ้ใหม่ โดยครู ควรมีการชี้ แนะแนวทางในการหาคาตอบมากกว่าการ
บอกคาตอบนั้นแทน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ควรมีการวิจยั และพัฒนาวิธีการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ที่สอดแทรกหรื อบูรณาการ
กับเทคนิ คใหม่ๆ ในระหว่างจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
2.2 ควรมีการวิจยั ประยุกต์ใช้เทคนิค KWL กับวิธีสอนแบบอื่นๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์หรื อวิชาต่างๆ
และในระดับชั้นอื่นๆ
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