
ผลการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 
       

สมฤดี  เล่ียมทอง 
     ดร.สุธีรา นิมิตรนิวัฒน 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเคมี เร่ือง ปริมาณ

สารสัมพันธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังเรียนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู (5E) และเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู(5E) กลุมท่ีศึกษา

เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู  เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู และอนุทินของนักเรียน วิเคราะหขอมูลดวย  คาเฉล่ีย  รอยละ 

และทดสอบคาที   ผลการวิจัยพบวา 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2. แนวทางการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู(5E) ซึ่งทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา

มากย่ิงข้ึนมี 5 แนวทาง คือ 1) ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน 2) เปดโอกาสใหผูเรียนได

นําเสนอผลการทํากิจกรรมแลกเปล่ียนความรูระหวางนักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียน  3) 

นักเรียนเรียนรูผานการสาธิตกิจกรรมของครู  4) เนนทํางานเปนกลุมรวมกับเพ่ือน 5) ให

นักเรียนคิดวิเคราะห ผานการกระตุนดวยคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา  
                                                 

 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 


 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต 

เพราะเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ท่ีเนนพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีวิธีคิดท่ีเปนเหตุเปนผล คิด

สรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ

โดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานตรวจสอบได ซึ่ง สุวิมล แสงศรี (2550)          

ไดกลาวถึงเร่ืองนี้ไวทํานองเดียวกันวา การจัดการศึกษาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาความสามารถ

ดานการคิด ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูและความเขาใจไปใชในการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจเลือก

แนวทางในการแกปญหาท่ีไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืนในสังคม  

 การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของผูเรียน ตองอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของ

ผูสอน วิธีการสอนท่ีกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียนวิธีหนึ่ง คือการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง คือการเรียนท่ีผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการทาง

ปญญา หรือกระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุม และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

และมีสวนรวมในการเรียน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวย

ความสะดวกจัดประสบการณการเรียนใหผูเรียน(พิมพันธ เดชะคุปต, 2553, น.13) วิธีการสอน

วิธีหนึ่งท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางคือ กระบวนการสืบเสาะหาความรู(สสวท. 2546:219) ซึ่ง

ทางสสวท.ไดนําหลักการของกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมาใชและเผยแพรใหแก

ผูสอนท่ัวไป โดยเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 5 ข้ันตอน คือข้ันสรางความ

สนใจ(Engagement) ข้ันสํารวจและคนหา(Exploration) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 

ข้ันขยายความรู (Elaboration) และข้ันประเมินผล (Evaluation)  

 จากประสบการณการสอนวิชาเคมีท่ีผานมา ผูวิจัยสามารถรวบรวมขอมูลไดดังนี้      

1) จากการสังเกตการสอนของครูจํานวน 3 ทานพบวาครูยังสอนแบบถายโอนความรูโดยการ

บรรยาย 2) จากการตรวจแบบฝกหัด และแบบทดสอบวิชาเคมี พบวานักเรียนสวนใหญไม

สามารถตอบคําถามท่ีเปนการคิดคํานวณได  3) จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท้ังใน

หองเรียนและขณะทํากิจกรรมพบวา นักเรียนสวนใหญยังขาดกระบวนคิดท่ีเปนระบบ และความ

ม่ันใจในการแสดงความคิดเห็น 4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเร่ืองปริมาณสารสัมพันธต่ํา คือ มี

เกรดเฉล่ียต่ํา  จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นไดวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรูนาจะ

ชวยแกปญหาของนักเรียนท่ีขาดการคิดอยางเปนระบบและผลสัมฤทธิ์ต่ําได  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํา

การจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรูมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนในวิชาเคมีใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

 

  
 2. วัตถุประสงคในการวิจัย     
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 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ ของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังเรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู(5E) เร่ืองปริมาณ 

สารสัมพันธท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษแหง

หนึ่งในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 44 คน  

 3.2ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  ดาํเนินการวิจัยระหวางเดือน มกราคม-มีนาคม 2557  

โดยใชเวลา จาํนวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ รวมท้ังส้ิน 12 คาบ(12แผน) คาบละ 50 นาที 

 3.3เนื้อหาท่ีใชในการจดัการเรียนรู คือเร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยครอบคลุมแนวคิดเร่ือง มวลอะตอม มวลโมเลกุล 

โมล และสารละลาย  

 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Action research) ซึ่ง

เปนการวิจัยท่ีทําโดยครู เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนและนาํผลมาใชในการปรับปรุง การ

เรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหดีย่ิงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

กับนักเรียน (สุวิมล วองวาณิช,2555) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้คือ วางแผน ลงมือปฏิบัติ สังเกตผล และ

สะทอนผล 

 
 
 
 
 
 
      

1. การวางแผน(plan) 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลเบื้องตน จาก 4 แหลงคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสังเกต

ผานการตอบคําถามและพฤติกรรมระหวางเรียนของผูเรียน แบบฝกหัด และการทดสอบยอย จาก

การเก็บขอมูลเบื้องตนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสูงนัก ระหวางเรียนนักเรียนไม
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คอยมีสมาธิในการเรียน ถาเปนแบบฝกหัดท่ีเนนการคํานวณนักเรียนสวนใหญทําไมไดเนื่องจากมี

การคิดไมเปนระบบ ในการสอบยอยสวนใหญก็ไดคะแนนนอย 

 วิเคราะหขอดี และขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) พบวาการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรูมีขอดีและขอจํากัดคือ เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีไดผลดีเพราะ

นักเรียนไดใชความคิด ลงมือทดลอง และสรุปผลการทดลองหรือทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยทํา

ใหนักเรียนสามารถเขาใจ จดจํา ในส่ิงท่ีเรียนรูไดอยางคงทน คือเขาใจและจดจําไดนาน นอกจากนี้

นักเรียนยังสามารถเกิดทักษะท่ีไดจากการเรียนรูอีกดวย เชน ทักษะการทดลอง การสรุปจากขอมูล 

การทํากิจกรรมกลุม เปนกลุม แตถาหากการสรางสถานการณไมนาสนใจก็อาจสงผลเสียตอ

นักเรียนได คือ นักเรียนเกิดความนาเบื่อตอการเรียน และจากบันทึกหลังการสอนของครู อนุทิน

ของนักเรียนจะทําใหผูวิจัยมีแนวทางในการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู วาจะมีวิธีการสอน

อยางไรทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมากย่ิงข้ึน สามารถทําแบบฝกหัดท่ีเปนคํานวณได และ

เรียนอยางมีความสุข    

2.  การลงมือปฏิบัติ(Action)     
 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาเคมี  เร่ือง ปริมาณสาร

สัมพันธ จํานวน 30 ขอ ประเมินผลนักเรียนกอนท่ีจะสอนโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

หลังจากนั้นจะจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนเวลา 12 คาบ   

ประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม 2557   จากกลุมท่ีศึกษา  44 คน แลวประเมินผลอีกคร้ังหนึ่ง

โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประมาณ

เดือนมกราคม – มีนาคม 2557   

3.  สังเกตผล และสะทอนผล ( Observe , Reflect) 
 จากแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู อนุทินสะทอนการเรียนรูของนักเรียน 

และบันทึกหลังสอนของครู ผูวิจัยไดใชขอมูลดังกลาวมาปรับเปนแนวทางในการสอนคร้ังตอไป 

เปนวงจรตอเนื่อง หลังจากนั้นจึงมีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูท้ัง 12 แผนการสอนแลว พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  และแนวทางการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู(5E) เร่ืองปริมาณ

สารสัมพันธท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 คือ ข้ันสรางความสนใจ 

และข้ันสํารวจและคนหา ควรใชการสาธิตการทํากิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจ และข้ันสํารวจ

และคนหา ข้ันอธิบายและลงขอสรุป และข้ันขยายความรู ควรเปนกิจกรรมท่ีเนนการทํางานกลุม 

และนําเสนอผลการทํากิจกรรมเพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน และสวนการจัดการ

เรียนรูท้ัง 5 ข้ัน ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวม และใชคําถามเพ่ือใหนักเรียนไดแสดง

ความคิดเห็น 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

1. ผูวิจัยใชสถิติพ้ืนฐาน คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน

การวิเคราะห ขอมูลเบื้องตนของกลุมท่ีศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีผลตอการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู(5E) และผลการวิเคราะหอนุทินสะทอนการเรียนรูของนักเรียน   

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนกอนและหลังการเรียน

ดวยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู(5E) ดวยคา t-test (dependent )    

 
6. สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ  ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู(5E)หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 2. แนวทางการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู(5E) เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ

ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวาวิธีการที่ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาท่ี

เรียนมากย่ิงข้ึน มีอยู 5 แนวทาง ไดแก 1) การสอนดวยวิธีการสืบเสาะหาความรูทําใหผูเรียนไดมี

สวนรวม    2) เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลการทํากิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูระหวาง

นักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียน  3) ทําใหเกิดความสนใจและเรียนรูผานการสาธิตการทํา

กิจกรรมของครู  4) ทําใหไดทํางานรวมกับเพ่ือนเปนกลุม  5) ทําใหเกิดการคิดวิเคราะห ผาน

การกระตุนดวยคําถามของครู  

 

7.  การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

พบวา 

  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ  ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู(5E)หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังนี้เพราะวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหา

ความรู (5E)  เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดย

ครูผูสอนคอยกระตุนใหนักเรียนเกิดการสืบคนดวยตนเอง ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เปน

คนชางสังเกต ชางสงสัย พยายามหาขอสรุปทําใหนักเรียนมีการคิดอยางเปนระบบ  

 2) ไดแนวทางการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู(5E) เร่ืองปริมาณสาร

สัมพันธท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีดังนี้ 
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2.1 ข้ันสรางความสนใจ เปนการจัดการเรียนรูท่ีจะนําเขาสูบทเรียน โดยครูใชคําถาม

หรือกําหนดสถานการณ เพ่ือใหนักเรียนสังเกต เปรียบเทียบส่ิงท่ีครูสรางข้ึนกับความรูเดิมของ

นักเรียนและใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือกําหนดประเด็นในการสืบคนขอมูล ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูครูใชวิธีการสอนแบบสาธิต (Demonstration) เพ่ือชวยใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง เห็นส่ิงท่ีเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกิดความเขาใจและจดจําในเร่ืองท่ีสาธิต

ไดดีและนาน  (ทิศนา  แขมณี, 2544) อีกท้ังการใชคําถามของครูจะทําใหครูทราบแนวคิดของ

นักเรียน นักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น ไดคิดอยางตอเนื่องเพ่ือหาคําตอบ ไดถามคําถาม

อยางอิสระในส่ิงท่ีอยากรูเพ่ิมเติม ซึ่งการถามคําถามจัดเปนกระบวนการท่ีนําไปสูการเพ่ิมพูนขยาย

ความรู โดยถามในส่ิงท่ีสงสัยหรืออยากรู และสืบคนขอมูลเก่ียวกับขอสงสัยท่ีมีอยูเพ่ือเปนการขจัด

ขอสงสัยเหลานั้น ดังนั้นในข้ันสรางความสนใจ จึงควรใชแนวทางท่ีครูสาธิตการทํากิจกรรมเพ่ือ

กระตุนความสนใจ การถามคําถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนไดมีสวน

รวม และการคิดหาคําตอบดวยตนเอง 
2.2 ข้ันสํารวจและคนหา เปนการจัดการเรียนรูท่ีครูใหนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรม

รวมกันเปนกลุม นักเรียนจะมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันภายในกลุม และมีปฏิสัมพันธ

กันระหวางครูกับนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา สมาชิกทุกคนในแตละกลุมตองมีสวน

รวมในการทํากิจกรรม มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกแตละคนอยางชัดเจน ซึ่งการทํา

กิจกรรมกลุมนี้จะชวยฝกทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนทักษะสําคัญ

ของการเรียนรูวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของแหวนเพชร วรรณสุทธิ์ (2550) ท่ีวา

นักเรียนมีความภูมิใจท่ีไดศึกษาคนควาดวยตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวาลา ฤทธิ์ฤา

ชัย (2552) ท่ีวานักเรียนพอใจท่ีมีสวนรวมในการคิดแกปญหารวมกับเพ่ือน       ในข้ันตอนนี้จึง

ควรใชทุกแนวทางการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู ไดแก  การที่ครูสาธิตการทํากิจกรรม

เพ่ือกระตุนความสนใจ การทํางานรวมกันเปนกลุม การถามคําถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น การ

จัดกิจกรรมท่ีนักเรียนไดมีสวนรวม การนําเสนอผลการทํากิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนความรูระหวาง

นักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียน การคิดหาคําตอบดวยตนเองและการที่เพ่ือนในกลุมชวย

อธิบายใหฟง 

2.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป และข้ันขยายความรู โดยข้ันอธิบายและลงขอสรุปเปน

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอธิบายความคิดรวบยอดดวย

ตัวของนักเรียนเอง โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายแลกเปล่ียน เช่ือมโยงความรูรวมกัน 

และในข้ันขยายความรูเปนข้ันตอนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดขยายหรือเพ่ิมเติมความรูความ

เขาใจจากข้ันอธิบายและลงขอสรุป นักเรียนนําส่ิงท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืนๆ ได 

การจัดการเรียนรูในข้ันตอนนี้จึงควรใชแนวทางการถามคําถามเพื่อใหนักเรียนแสดงความคิด การ

จัดกิจกรรมท่ีนักเรียนไดมีสวนรวม การทํางานรวมกันเปนกลุม และการนําเสนอผลการทํา

กิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนความรูระหวางนักเรียนกับนักเรียน และครูกับนักเรียน ครูควรเปดโอกาส
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ให นักเรียนไดถกเถียงขอสงสัยกันอยางเต็มท่ี ในขณะท่ีนักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน

ภายในกลุม นักเรียนแตละคนก็จะแสดงความคิดเห็นตามท่ีตนเองเขาใจซึ่งบางคร้ังก็ไมตรงกับ

ความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุม ทําใหเกิดการอภิปรายรวมกันจนนําไปสูขอสรุปของกลุม ซึ่งโคม

เพชร ธรรมโกศล (2549) ไดกลาวถึงผลของการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้วา “นักเรียนในกลุมมี

ความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ และจะมีการเปดโอกาสใหแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน” อยางไรก็ตามแมวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรูจะเนนใหนักเรียนคิด และ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเองแตยังคงตองอาศัยการปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนและครูดวย 

เนื่องจากการปฏิสัมพันธกันนั้นจะเปนการนําส่ิงท่ีไดเรียนรูมาแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน การใช

คําถามของครูก็เปนส่ิงสําคัญ และเปนจุดเร่ิมตนของการจัดการเรียนรูดวยวิธีสืบเสาะหาความรู  

2.4. ข้ันประเมิน ข้ันตอนนี้ผูเรียนจะไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการอธิบายความรู

ความเขาใจของตนเอง ระหวางการเรียนการสอนในข้ันนี้ ครูตองกระตุนหรือสงเสริมใหผูเรียน

ประเมินความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาสใหครูไดประเมินความรู

ความเขาใจและพัฒนาทักษะของผูเรียนดวย เม่ือนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแลวจะรวมกัน

สรุปส่ิงท่ีไดเรียนรู โดยครูเปนผูประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ วานักเรียนมีความรู

อะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด ซึ่งจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเร่ืองอ่ืนๆ 

ตอไป โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกิจกรรม ครูจะตั้งคําถามแลวใหนักเรียนตอบคําถาม

เพ่ือสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูรวมกัน หรือใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ือประเมินการเรียนรู ในข้ัน

ประเมินจึงควรใชแนวทางการถามคําถามเพ่ือใหแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได

มีสวนรวม และการคิดหาคําตอบดวยตนเอง 
 

 

8.  ขอเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบวา ผลการวิจัย นักเรียนสวนใหญจะไมสามารถตอบคําถามในขอท่ี

ใหคํานวณ และโจทยมีความซับซอนได ดังนั้นจึงเสนอวา การใหนักเรียนทําการคํานวณ ควรท่ีจะ

ใหนักเรียนไดฝกทําการคํานวณโจทยใหมากข้ึน เพราะจะสามารถใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด  

และแกไขโจทยปญหาท่ีมีการคํานวณได 
 2. จากการวิจัยพบวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนผูสอนควรคํานึงถึง

ความแตกตางของนักเรียนแตละคนใหมาก เพราะบางคร้ังวิธีการสอนอาจใชไดผลหรือสามารถ

สงผลใหนักเรียนบางคนเกิดการเรียนรูไดดี แตนักเรียนบางคนไมสามารถเกิดการเรียนรูได ดังนั้น

ผูสอนไมควรคิดวาวิธีการสอนท่ีจัดข้ึนเปนวิธีการสอนท่ีดี ใหผูสอนคํานึงดวยวายังมีนักเรียนอีก

สวนไมเกิดการเรียนรู ถึงแมวาจะเปนนักเรียนสวนนอยก็ตาม แตถาการจัดการเรียนการสอนท่ีดี

และมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนจะตองเกิดการเรียนรู ดังนั้นผูสอนควรเตรียมวิธีการสอนไว

หลายแบบ เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาใชได เม่ือพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดข้ึนไม

สามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได 
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