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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สื บ เสาะหาความรู้ 7E ร่ ว มกั บ ผั ง กราฟิ ก เรื่ อ ง สารในชี วิ ต ประจ าวั น กั บ เกณฑ์ ร้ อ ยละ 75
2) เปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของนักเรียน
ดั ง กล่ า ว ระหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองผักขม จังหวัดสระแก้ว
จ านวน 20 คน ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แผนการจัด
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก จานวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มี ค่ า ความเที่ ย งเท่ า กั บ 0.70 และแบบวั ด ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีก าร
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สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจาวันของนักเรียนดังกล่าว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผังกราฟิก ความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ABSTRACT
The purposes of this study were to (1) compare science learning achievement
of Grade 6 students at Ban Khlong Phakkhom school after learning under the 7E inquiry
learning management together with graphic organizers in the topic of substance in daily
life with 75 percent criteria; and (2) compare the ability to apply scientific knowledge
in daily life to the student before and after learning by conducting search-based
learning, 7E together with graphic organizers. The research sample consisted of 20
Grade 6 students who were studying in the first semester of the academic 2019 year
at Ban Khlong Phakkhom school, Sa Kaeo Province, obtained from cluster random
sampling. The instrument used in this study were 9 lesson plans for the learning 7E
inquiry learning management with graphic organizers; a science achievement test have
a reliability at 0.701 ; and The test of ability to apply scientific knowledge have a
reliability at 0.803. Statistics employed for data analysis were the mean, standard
deviation, and t-test.
The Research finding showed that (1) the post-test scores science of learning
achievement of Grade 6 students. was statistically higher than the 75 percent criterion
at .05 revel of significance and (2) the post-test scores ability to apply scientific
knowledge in daily life of The students was statistically higher than their pre-learning
counterpart at the .05 level of significance.
Keywords: 7E Inquiry Learning Management, Science Achievement, Graphic Organizers,
Ability to Apply Scientific Knowledge in Daily Life.
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บทนา
จากอดีตจนถึงปั จจุ บัน วิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์มี ความ
เกี่ย วข้องกับ มนุ ษย์ ทุกคน ทั้งในด้านการดาเนินชีวิตของมนุษย์และการทางาน รวมถึงเครื่องมื อ
เครื่องใช้ที่มนุษย์น ามาใช้อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ทั้งยังช่วยให้
มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถตัดสินใจจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน, 2551) นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม แต่พบว่าการพัฒนาทางด้านการศึกษาและ
สังคมยังอยู่ในระดับที่ด้อยพัฒนา (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2556) กล่ า วว่ า วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความสาคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการศึกษา ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้มีการสังเกต สารวจ
ตรวจสอบ ทดลอง จนทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และมีความรู้ที่คงทน สามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประการหนึ่งที่ระบุไว้ในทุกมาตรฐานของกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ คือการน าความรู้ไ ปประยุก ต์ใช้ ให้ เ กิ ดประโยชน์ อีกทั้งตัว บ่งชี้คุ ณ ภาพ
ของนั ก เรี ย นที่ จ บชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 6 ของหลั ก สู ต ร คื อ นั ก เรี ย นสามารถประยุ ก ต์ใ ช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิตได้ (สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2551) อีกทั้งวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่สาคัญในการสร้างเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตของมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้ น จึงเห็นว่าการพัฒนาความสามารถ
ในการประยุ กต์ ใช้ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นชี วิ ตประจาวันนั้ น ส าคัญ แต่ จากงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การศึกษาระดับของความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
อยู่ในระดับต่า ซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมของประเทศได้
สอดคล้องกับผลการประเมิน PISA ปี ค.ศ. 2000 และปี ค.ศ. 2015 พบว่า นักเรียนไทยมีผลการประเมิน
ด้านวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับพื้นฐานมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกในองค์กร
เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และพั ฒ นา (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556) สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) กล่าวว่า จากผลการประเมิน PISA ของนักเรียนไทย
ตั้งแต่ PISA 2000 ถึง PISA 2015 คะแนนของนักเรียนไทยทั้งสามด้าน คือ ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์
และด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ไม่ถือว่ามีความก้าวหน้า
เมื่ อ ดู ใ นภาพรวมผลการประเมิ น ลดลง แต่ ถ้ า ติ ด ตามดู ก ารขึ้ น ลงของคะแนนในแต่ ล ะช่ ว งของ
การประเมิน (ทุกสามปี) โดยเริ่มจากการประเมินที่มีวิชานั้นเป็นหลัก กล่าวคือ การอ่านตั้งแต่ PISA
2000 คณิตศาสตร์ตั้งแต่ PISA 2003 และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ PISA 2006 พบว่า การอ่านมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ แต่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง ไม่มีนัยสาคัญ
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ทางสถิติจึงถือว่าไม่มีการพัฒนาตรงตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น สอดคล้องกับข้อมูลทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (Trends in International Mathematics
and Science Study 2015; TIMSS 2015) เป็นโครงการที่สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of Educational Achievement;
IEA) ได้ดาเนินการร่วมกัน เพื่ อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการประเมินต่อเนื่องกันใน
ทุก ๆ 4 ปี จากการประเมินพบว่า ประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 456 คะแนน อยู่ในอันดับ
ที่ 26 จากทั้งหมด 39 ประเทศ จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากผลการทดสอบ O-NET PISA และ TIMSS แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนด้อยในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)
น ามาสู่ ก ารวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เน้ น
กระบวนการเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ และเป็นวิธีส อนส าคัญที่ครูวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัด
การเรี ย นรู้ ดังที่ นวลจิ ตต์ เชาวกีร ติพงศ์ (2562) ได้กล่ าวว่ า ครูวิทยาศาสตร์มี ปั ญหาในการจั ด
การเรียนการสอนตามขั้นตอนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดยมีประเด็นปัญหา ดังนี้ ครูไม่เข้าใจ
ความหมายและบทบาทของครู ใ นการสอนแต่ ล ะขั้ น ตอน ครู ข าดการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ล าดั บ
สาระสาคัญที่ต้องการสอนในแต่ละครั้ง ทาให้ครูนาเสนอประเด็นสถานการณ์ที่จะนาไปสู่ข้อสงสัยและ
การสืบค้นกระจัดกระจายทาให้จัดการเรียนการสอนไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ทาให้นักเรียนไม่สามารถ
ตั้งคาถามที่เป็นข้อสงสัย เพื่อนาไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ได้ เมื่อนามาพิจารณาประกอบกับขั้นตอน
ของวิ ธี ก ารสอนแบบ 5E ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการสอนที่ ส าคั ญ คื อ 1) ขั้ น สร้ า งความสนใจ
2) ขั้นสารวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมินผล พบว่า
ขั้นที่ครูมีปัญหา และสอดคล้องกับปัญหาคือ ขั้นที่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ ซึ่งมักพบว่า ในขั้นตอนนี้ครู
มักเป็นผู้นาเสนอประเด็นข้อสงสัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นการสะท้อนถึงความยากลาบากของครู
ในการออกแบบกิจ กรรม สอดคล้ องกับ แนวคิดของ Eisenkraft (2003) ได้ขยายรูปแบบการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น เนื่องจากการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ไม่มีการ
เน้นการถ่ายโอนความรู้ และให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่
ควรละเลย และการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนจะทาให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไร
ก่ อ น ก่ อ นที่ จ ะเรี ย นรู้ ใ นเนื้ อ หา ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
ความหมายและคงทน นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน จึงมีการเพิ่มขั้นตอนการสอน 2 ขั้น คือ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียน (Elicitation Phase) เป็นขั้นที่นักเรีย นได้แสดงความรู้เดิมออกมาโดยครูใช้คาถามในการ
กระตุ้น เพื่อจะได้รู้ ว่านั กเรีย นแต่ละคนมีความรู้เดิมเท่าไร 2) ขั้นการนาความรู้ไปใช้ (Extension
Phase) เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นาสิ่งที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ด้วยการใช้ขั้นตอนการสอนที่เพิ่มขึ้นอาจทาให้นักเรียนมีความสับสนใน
การเชื่อมโยงความคิด ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบว่า การใช้ผังกราฟิกมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนในขั้นนี้ เป็นไปตามที่ ทิศนา เเขมมณี (2550) ได้กล่าวว่า ผังกราฟิกเป็นแผนผังความคิด ใช้ใน
4

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

การพัฒนาทักษะการคิดประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลสาคัญ ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง
ๆ หรือการนาข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายจานวนมากมาจัดระเบียบ ซึ่งทาให้เห็นโครงสร้างของความรู้
เป็นเทคนิคที่นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียน เพื่อช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีนักวิชาการหลายท่านให้
ความสาคัญในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก สามารถช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการจาเนื้อหาที่อยู่กระจัดกระจายมาจัดระเบี ยบ เป็น
เทคนิคที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและคงทน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพรัตน์ สัตระ (2550)
พบว่า การสอนโดยใช้เทคนิ คผังกราฟิกสามารถช่ว ยให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากงานวิจัยของรุจาภา ประถมวงษ์ (2551) และ วิไลวรรณ แก้วอาไพ
(2551) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ สมทรง หางสลัด (2553)
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
จากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะเห็ นได้ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบสื บ เสาะหาความรู้ 7E ร่ ว มกั บ ผั ง กราฟิ ก ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ดี ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจและเล็งเห็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิทยาศาสตร์และความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ ไปใช้
ในชีวิตประจาวันของนักเรียนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ห ลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ านคลองผั ก ขม ที่ เ รี ย นด้ ว ยการจัด การเรี ยนรู้ ด้ว ยวิ ธีก ารสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน กับเกณฑ์ร้อยละ 75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประ
จาวันของนักเรียนดังกล่าวระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด
41 คน จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 1 ห้องเรียน จานวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่ ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7E
เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 9 แผนการเรียนรู้
ใช้เวลาสอน 18 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2.2 แบบวั ด ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบอัตนัยเขียนตอบ จานวน 12 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สาร
ในชีวิตประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสารมารถในการประยุกต์
ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองผัก
ขม จังหวัดสระแก้ว มีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ บทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับ
ผังกราฟิก เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน
1.2 ศึ ก ษาเอกสารรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ 7E ร่ ว มกั บ
ผังกราฟิกเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมในแต่ละขั้นของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ หาความรู้ 7E
1.3 ศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
เพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบเขตของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.4 ก าหนดแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ 7E ร่ ว มกั บ ผั ง กราฟิ ก
เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย 9 แผนการเรียนรู้
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.1 ศึกษาเอกสาร ได้แก่ คู่มือครู แบบเรียน การวัดและประเมินผล และวิธีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
และพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
6

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

2.4 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คือ ให้ 1 คะแนน
เมื่อตอบถูก และให้ 0 คะแนน เมื่อตอบผิด
2.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ระดับพฤติกรรม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
2.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้ า นคลองผั ก ขม จ านวน 20 คน ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการเรี ย นเรื่ อ งสารในชี วิ ต ประจ าวั น แล้ ว เพื่ อ หาค่ า
ความยากง่ายของแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.29 - 0.83 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.17 - 0.75 ได้
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นจานวน 40 ข้อ หาค่าความเที่ยงของแบบวัดผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น โดยวิ ธี คู เ ดอร์ - ริ ช าร์ ด สั น (Kuder and Richardson) ใช้ สู ต ร KR 20 (กั ญ จนา
ลินทรัตนศิริกุล , 2553) ได้ค่าความเที่ยงของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เท่ า กับ
0.701
3. การสร้างแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
3.2 วิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละตัวบ่งชี้ลักษณะความสามารถในการประยุกต์
ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันของ นฤมล ยุตาคม (2542) ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
3.3 สร้ า งแบบวั ด ความสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน เป็นข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ 12 ข้อ ครอบคลุมทั้ง 6 องค์ประกอบ
3.4 นาแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงเชิงเนื้อหาระหว่ าง
แบบวัดกับองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
3.5 ผลการตรวจแบบวั ด ความสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้
ในชีวิตประจาวันของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เมื่อนามาหาค่าเฉลี่ยปรากฏว่าแบบวัดความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1
ทุกข้อ ซึ่งสรุปผลได้ว่าแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดทุกข้อ โดยถือเกณฑ์ว่าแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.5 ขึ้ น ไป
เป็นแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันที่ใช้ได้
3.6 นาแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จานวน 21 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนเรื่องนี้แล้ว เพื่อหา
ค่าความเที่ยงของแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2553) ได้ค่าความเที่ยงของแบบวัดความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ใ นชีวิตประจาวันเท่ากับ 0.730 และ 0.803 ตามลาดับ โดยแบ่ง
ข้อคาถามแบบอัตนัยเป็น ก่อนเรียน 6 ข้อ และหลังเรียน 6 ข้อ ซึ่งถือว่าข้อสอบวัดความสามารถ
ในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีคุณภาพและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pretest) โดยใช้ แ บบวั ด ความสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน จานวน 1 ชั่วโมง
2. ชี้แจงนักเรียนให้ทราบถึงการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7E ร่ ว มกั บ ผั ง กราฟิ ก เรื่ อ งสารในชี วิ ต ประจ าวั น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2562 เพื่อนักเรียนจะได้ ปฏิบัติได้ถูกต้อง แล้วดาเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
จานวน 9 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง
3. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การสอนตามก าหนดจึ ง ท าการทดสอบหลั ง เรี ย น (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน
1 ชั่วโมง และแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน จานวน
1 ชั่วโมง
4. ตรวจผลการสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 ชั่วโมง และแบบวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ที
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
7E ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน กับเกณฑ์ร้อยละ 75

8

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1 ผลการเปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิช าวิ ท ยาศาสตร์ห ลั งเรียนของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารในชีวิตประจาวัน กับเกณฑ์ร้อยละ 75
คะแนน
การทดสอบ คะแนนเต็ม ตามเกณฑ์
ร้อยละ 75
หลังเรียน
40
30
*p< .05

n

X

S.D.

t

p

20

31.70

2.52

3.02*

.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E
ร่ ว มกับ ผั งกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ ย หลั งเรียนเท่ากับ 31.70 (S.D. = 2.52) สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
(30 คะแนน) ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้
ในชี วิ ต ประจ าวั น ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ 7E ร่ ว มกั บ
ผังกราฟิก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในภาพรวม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิ ก
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในภาพรวม
กลุม่
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p< .05

n
20
20

X

6.55
17.20

S.D.
1.54
2.31

t
20.50*

p
0.00

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับ
ผังกราฟิก มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 17.20 (S.D. = 2.31) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้
ในชีวิตประจาวัน จาแนกตามองค์ประกอบย่อยของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จ าแนกตามองค์ป ระกอบย่ อยของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
องค์ประกอบที่

การทดสอบ

จานวน
n

1. การมองเห็นตัวอย่างของความคิด
รวบยอดทางวิทยาศาสตร์จาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. การนาความคิดรวบยอดและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เรียน
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ทางเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3. ความเข้าใจหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เครื่องใช้
ทางเทคโนโลยีภายในบ้าน
4. การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
5. ความเข้าใจและประเมินข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์จากสื่อมวลชน
6. ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
โภชนาการและการดาเนินชีวิต
ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์
มากกว่าการบอกต่อ ๆ กัน และ
มีการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์
กับวิชาอื่น ๆ
*p< .05

ก่อนเรียน

20

1.05 0.83

หลังเรียน

20

3.35 0.58

ก่อนเรียน

20

0.90 0.72

หลังเรียน

20

2.35 0.67

ก่อนเรียน

20

0.90 0.72

หลังเรียน

20

2.55 0.94

ก่อนเรียน

20

1.10 1.20

หลังเรียน

20

2.80 1.36

ก่อนเรียน

20

1.20 1.20

หลังเรียน

20

3.00 1.03

ก่อนเรียน

20

1.40 1.14

X

S.D.

t

p

9.976* .000

6.175* .000

7.468* .000

4.677* .000
5.604* .000

4.723* .000
หลังเรียน

20

3.20 1.20

จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จ าแนกแต่ล ะองค์ป ระกอบย่อยของนักเรียนที่เรียนด้ว ยการจัดการเรี ย นรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ โดยความสามารถในองค์ประกอบย่อยในด้าน การมองเห็นตัวอย่าง
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ของความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ในชีวิตประจาวันมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
และองค์ป ระกอบย่ อยในด้าน การนาความคิดรวบยอดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เรียน ไปใช้
ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้การจั ดการเรี ย นรู้ด้ว ยวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ 7E ร่ว มกับผั งกราฟิก เรื่อง สาร
ในชีวิตประจาวัน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 ที่เป็น
เช่นนี้เพราะ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E มีข้อดีคือ เน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ และมีการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูไม่ควรละเลย การตรวจสอบความรู้
เดิมของนักเรียนจะทาให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความหมายและคงทน ส่วนการสอน
โดยมีผังกราฟิกมาร่วมด้วยยิ่งทาให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ผังกราฟิกแบบต่าง ๆ ในการรวบรวม
ข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายให้เห็นเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันชัดเจนขึ้น เกิดความเข้าใจจดจาเนื้อหาได้ง่าย
และคงทน นอกจากนี้ขั้นตอนการสร้าง ผังกราฟิกครูยังให้นักเรียนร่ วมกันออกแบบกิจกรรมเหล่านี้
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่วนการเลือกแทรกผังกราฟิกในขั้นต่าง ๆ นั้น ผู้วิจัยได้พิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละแผน วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถ
สร้างและใช้ผังกราฟิกในการสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถเลือกใช้ผังกราฟิกได้อย่างเหมาะสม
กับ เนื้ อหา นอกจากนี้ ยั งเน้ น ให้นั กเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน ดังที่ Eisenkraft (2003) ได้กล่าวไว้ จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75 ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E
ร่วมกับผังกราฟิก ที่ช่วยทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบ
ความรู้ เ ดิ ม 2) ขั้ น เร้ า ความสนใจ 3) ขั้ น ส ารวจและค้ น หา 4) ขั้ น อธิ บ าย 5) ขั้ น ขยายความ รู้
6) ขั้นประเมิน 7) ขั้นนาความรู้ไปใช้ โดยในขั้นที่ 5) และ 7) ผู้วิจัยได้สร้างประสบการณ์ ให้นักเรียน
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เป็นการฝึกฝนสติปัญญาทาให้นักเรียนคิด
และแก้ปัญหาเป็น จึงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมทรง หางสลัด (2553) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้
7 ขั้น ประกอบชุดกิจ กรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจาวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
การวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ .05 และสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ กิ่งฟ้า สิ นธุว งศ์ (2547) สรุป ว่า ผั งกราฟิกที่ช่ว ยให้
นั กเรี ย นเกิด การเรี ย นรู้ อย่ างมีความหมายตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล
ที่ ว่ า การสร้ า งความคิ ด รวบยอดด้ ว ยตนเองโดยเชื่อ มโยงความรู้ แ ละประสบการณ์ จะท าให้ เกิด
การเรียนรู้อย่างเข้าใจและคงทนในการเรียนรู้มากกว่าการท่องจา สอดคล้องกับทฤษฎีสร้างความรู้
(Constructivism) ที่ช นาธิป พรกุล (2554) สรุป ว่า โครงสร้างทางปัญญาหรือความรู้เดิมช่ว ยให้
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นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ โดยพยายามนาข้อมูลใหม่เข้าไปเชื่อมต่อในโครงสร้าง
ทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ดังนั้น การเรียนรู้ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้ เดิมของนักเรียน
ดั ง ที่ Hughes Faya Noreen (2005) กล่ า วว่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องผั ง กราฟิ ก เกี่ ย วกั บ การสอน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผังกราฟิกช่วยในการเรียนการสอน ช่วยกระตุ้นความรู้เดิม
ที่ มี อ ยู่ และความรู้ ใ หม่ ที่ รั บ ได้ ดี ขึ้ น ดั ง ที่ ทิ ศ นา แขมมณี (2550) กล่ า วว่ า ผั ง กราฟิ ก นิ ย มใช้
ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพราะผังกราฟิ กเป็นเครื่องมือให้นักเรียนนาเอาข้อมูลที่กระจัด
กระจายจานวนมากมาจัดระเบียบ สามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจและจดจาเนื้อหาได้ง่ายสามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ของนั กเรี ย นที่เรี ย นด้ว ยการจั ดการเรี ย นรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่ว มกับผั งกราฟิก ระหว่าง
ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น พบว่ า ความสามารถในการประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประเมินความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น หลั ง เรี ย นตามลั ก ษณะของ นฤมล ยุ ต าคม (2542)
ซึ่งประกอบด้ว ย 6 ลั กษณะ คือ 1) การมองเห็ นตัว อย่างของความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์
จากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน 2) การนาความคิดรวบยอดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เรียน
ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน 3) ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ท างเทคโนโลยี ภ ายในบ้ า น 4) การใช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน 5) ความเข้าใจและการประเมินข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากสื่อมวลชน 6) การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าการบอก
ต่อ ๆ กันมาหรือการใช้อารมณ์ ซึ่งทั้ง 6 ลักษณะนี้เชื่อมโยงกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับ
ผังกราฟิก ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและการใช้สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินชีวิต มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ล งมือปฏิ บัติ
ทาการทดลอง ซึ่งเป็ น การฝึ กใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาคาตอบและ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันด้วยตนเอง นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจ สรุปเป็นความคิด
รวบยอดจากการทากิจกรรม อีกทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ผู้วิจัยได้
น าข่ า วสารทางวิ ท ยาศาสตร์ สถานการณ์ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวั น เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นเสนอ
ข้อคิดเห็นจากเหตุการณ์ และประยุกต์ความรู้ไปแก้ปัญหาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันของตนเอง เช่น
นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าถ้าเอาปลาใส่ในน้าประปาจะทาให้ปลาตาย เพราะ ในน้าประปามีคลอรีน
สอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบข้ อ ที่ 1 ของ นฤมล ยุ ต าคม (2542) ซึ่ ง ความรู้ เ หล่ า นี้ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการประยุ ก ต์ความรู้ วิทยาศาสตร์ ไปใช้ ในชีวิตประจาวันให้ สู ง ขึ้น สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ นงลักษณ์ วงศ์ถนอม (2547) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแตกต่ า งกั น ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีความสามารถ
ในการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถ
ในการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันสูงกว่านักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า และอรวรรณ สิทธิสิริกุลวัฒน์ (2549) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนว
วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสั ง คม ผลการศึ ก ษาพบว่าผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการประยุ กต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีห ลั งเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิมประภา อินต๊ะหล่ อ (2553)
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง
สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความสามารถในการประยุกต์ความรู้
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40.00 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์ ฟ้าคะนอง (2548) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พบว่า มีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ซึ่งประกอบด้วย
ด้านความรู้ - ความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการประยุกต์ความรู้ไ ปใช้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบองค์ประกอบย่อยของความสามารถในการประยุกต์ความรู้
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันที่พบว่าองค์ประกอบด้านการมองเห็นตัวอย่างความคิดรวบยอด
ทางวิ ท ยาศาสตร์ จ ากประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี ร ะดั บ เพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว่ า ด้ า นอื่ น เป็ น เพราะ
ในกิจกรรมขั้นที่ 7 ขั้นนาความรู้ไปใช้ของทั้ง 9 แผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่สอดคล้ องกับ
องค์ ป ระกอบด้ า น การมองเห็ น ตั ว อย่ า งความคิ ด รวบยอดทางวิ ท ยาศาสตร์ จ ากประสบการณ์
ในชีวิตประจาวัน ถึง 9 แผน จึงทาให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการประยุก ต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ด้านการมองเห็นตัวอย่างความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ในชีวิตประจาวันมาก
เป็นพิเศษ จึงส่งผลให้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็นตัวอย่าง
ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน มีการพัฒ นาสูงขึ้นมากกว่า
ด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับ กฎการฝึกหัดของ ธอร์นไดค์ ที่ว่า ผลการเรียนรู้จะดีขึ้นเมื่อ นักเรียนมีโอกาส
ฝึกฝนบ่อยครั้ง (ธีระยุทธ โพธิ์ทอง, 2557) ส่วนความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน องค์ประกอบที่เพิ่มน้อยที่สุด คือ การนาความคิดรวบยอดและทักษะทางวิทยาศาสตร์
ที่ เ รี ย นไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญหาทางเทคโนโลยี ในชีวิต ประจ าวัน ไม่ มี กิ จ กรรมด้ า นนี้ ใ นขั้ นที่ 7 ขั้ น
การนาความรู้ไปใช้ จึงส่งผลให้ความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้านการนาความคิดรวบยอดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน มีการพัฒนาน้อยที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ครูควรศึกษาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ในแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจเพื่อนาไป
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ ครูต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับใช้ผังกราฟิกในการสอนให้เข้าใจ และ
เลือกผังกราฟิกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถของนักเรียน
2. ครู ค วรอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การใช้ ผั ง กราฟิ ก ก่ อ นการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
มีความเข้าใจและสามารถนาผังกราฟิกไปใช้ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
3. ควรให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมากที่สุด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่คงทน โดยครูเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนาช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา ในกิจกรรมที่มีการทดลอง
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึง
4. ในการท าแบบทดสอบความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ในชีวิตประจาวันแบบอัตนัย ครูควรชี้แจงวิธีทาแบบทดสอบและบอกเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถูกต้องและตรงกัน
5. ควรเพิ่มกิจ กรรมขั้น ที่ 7 ของ 7E ขั้นการนาความรู้ไปใช้ ให้ ห ลากหลายครอบคลุ ม
องค์ประกอบทั้ง 6 ด้านของความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จะทาให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ครบทุกด้าน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก ในวิชาวิทยาศาสตร์
ทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และความสามารในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน
2. ศึกษาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ
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