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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และการท างานเป็นทีมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 41 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 เ ร่ือง 

สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ แบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทมี และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ความถี่ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทแีบบไม่อสิระต่อกนั และการเปรียบเทยีบกบัเกณฑ ์

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 

สบืเสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ความสามารถในการท างานเป็นทมีของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อยู่

ในระดับมากและสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

Abstract 

 The purposes of this research on the effect of learning process with inquiry method to 

enhancing analytical thinking abilities and team work were to compare analytical thinking abilities 

and team work of Mathayom Suksa IV students between before and after having inquiry-process 

learning and study student’s satisfaction on inquiry-process learning. The samples were 41 students 

in Mathayom Suksa IV of Satriwitthaya 2 School in second semester of academic year 2016 by 

cluster random sampling. The research instruments were inquiry-process learning on Fundamentals 

of science II topics with biomolecules, petroleum, and polymer teaching plans, students 

achievements test, analytical thinking abilities test, team work abilities test and student’s satisfaction 

on inquiry-process learning test. The collected data were analyzed by means, percentage, frequency 

, standard deviation, t-test dependent and one sample t-test.   

 The research findings were summarized as follows:  

1. After the experiment, an experimental group had an average score of learning 

achievement result higher than before the experiment at .01 level of significance. 

2. After the experiment, an experimental group had an average score in analytical 

thinking ability higher than before the experiment at .01 level of significance. 

3. After the experiment, an experimental group had an average score in team work 

ability higher than before the experiment at .01 level of significance. 

4. After the experiment, an experimental group had an average score of satisfaction on 

inquiry-process learning was high level and higher than standard at .01 level of significance. 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบันและในอนาคต เป็นสิ่งที่ ช่วยพัฒนาให้เกิด

เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา

วิธีการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ รวมทั้งช่วยให้มีทักษะในการค้นหาความรู้ 

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ซ่ึงสามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้

ประโยชน์มากที่สดุและรู้เทา่ทนัต่อเหตุการณ์ต่างๆ   

 ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนไทยต้องมุ่งเน้นให้เดก็แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา

ตนเองเหน็ได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 ว่าด้วยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
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แก้ไขปัญหา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  จากรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่า คะแนนเฉล่ียในรายวิชา

วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มต ่าลงทุกปี ยังไม่ได้สร้างคนให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ซ่ึงส่งผลต่อขีด

ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) และจากผล

การทดสอบนานาชาติด้านการคิดวิเคราะห์ (PISA) เยาวชนไทยมีผลการทดสอบอยู่ในระดับค่อนข้างไม่

เป็นที่น่าพอใจ  

 ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ

เปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะที่จ าเป็น 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการท างาน

เป็นทมี มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สรุปข้อมูลต่างๆ 

ที่ควรรับรู้ด้วยความสมเหตุสมผล ควรที่จะพัฒนาให้เกดิข้ึนกบัทุกคน (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2549) 

ซ่ึงการจัดการเรียนรู้เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถด้านการคิด (สุวิทย์ มูลค า. 

2547)  ดังน้ันผู้สอนควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีสอนรูปแบบหน่ึงที่เน้นนักเรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยน าแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) นักเรียนได้จากการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางความคิด ช่วยให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนที่ให้

นักเรียนค้นหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล (พิมพันธุ์ เดชะคุปต์. 2544 :56) ซ่ึง

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  เป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

(Analytical Thinking) (ยุวรี ไชยโพนงาม. 2557) และส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นทมีได้ดี  เหมาะสม

กบัการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการท างานเป็นทีม ซ่ึงการจัดการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบน้ีจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏบัิติ ค้นหา สืบค้น และมีการท างานร่วมกัน  สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้เกดิการคิดวิเคราะห์และส่งเสริมการท างานเป็นทมี  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสบืเสาะหาความรู้    

  2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการสบืเสาะหาความรู้    
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 3. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการท างานเป็นทมีก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้    

  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้  

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถใน

การท างานเป็นทมีหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดอยู่ในระดับมาก 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่

ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 418 คน 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการ วิ จัยค ร้ัง น้ี  ไ ด้แก่  นักเ รียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเ รียน 

สตรีวิทยา 2 ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน  รวม 41 คน ซ่ึงแต่ละห้องการจัดการเรียนเป็นแบบคละผลการ

เรียนและคุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละห้องคล้ายคลึงกนั 

 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

 ตัวแปรตามคือ 

      1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน   

    2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

   3. ความสามารถในการท างานเป็นทมี 

   4. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้   

 เนื้ อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรี

วิทยา 2 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเน้ือหาในหนังสือเรียนวิชา 
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สารและสมบัติของสาร ของส านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จ านวน 3 หน่วย แบ่ง

ออกเป็น สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ 

 ระยะเวลาด าเนินการวิจยั   

 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ี ใช้เวลา  6 สปัดาห์ รวม 22 ช่ัวโมง โดยท าการ

ทดสอบก่อนเรียน 2 ช่ัวโมง  ด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ 18 ช่ัวโมง  และทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 

 

 

เครือ่งมือทีใ่ชแ้ละการสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรียนรูก้ารดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้มีขั้นตอนการสรา้ง ดงันี้  

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 

 2. ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสตูรสถานศึกษา

โรงเรียนสตรีวิทยา 2  

 3. วิเคราะห์และเลือกเนื้อหาสาระ เพ่ือน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีข้ันตอนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ จ านวน 3 แผนการ

จัดการเรียนรู้ ใช้เวลาด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 18 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นกระตุ้น 2. ขั้นสบืเสาะ 3.ขั้นน าเสนอ  4.ขั้นประยุกต์  

และ 5.ขั้นประเมินผล 

 4. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 5.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมิน

ความสอดคล้องของแผนการสอนด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

1.00 และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

 6. น าแผนการจัดเรียนรู้เร่ือง สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้จริงกบักลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

 1. ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีารสร้างแบบทดสอบปรนัย 

 2. วิเคราะห์เน้ือหาสาระ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

3. สร้างแบบทดสอบเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  

4. น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

5. น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่า

อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จ านวน 38 ข้อ  

6. น าแบบทดสอบ จ านวน 38 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 จ านวน 40 คน 
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7. หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยก าหนดค่าความยากตั้งแต่ 0.20 -

0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพจ านวน 30 ข้อ และน าไปหาค่าความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 

200-201) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.90 

8. ไ ด้ แบบทดสอบที่ มี คุณภาพ เ ป็น ไปตาม เกณฑ์ที่ ก  า หนด  จ านวน  4  ด้ าน  คื อ  

ความจ า จ านวน 9 ข้อ ความเข้าใจ จ านวน 13 ข้อ การประยุกต์ใช้ จ านวน 5 ข้อ และการคิดวิเคราะห์

จ านวน 3 ข้อ  

3. แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์มีขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 2. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซ่ึงผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก                       

วรรณา โรจนะบุรานนท ์(2557) เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

 3. น าแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 4. น าแบบวัดเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าค่าดัชนี

ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จ านวน 29 ข้อ  

 5. น าแบบวัด จ านวน 29 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 จ านวน 40 คน 

 6. หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยก าหนดค่าความยากตั้งแต่ 0.20-

0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพจ านวน 28 ข้อและน าไปหาค่าความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศและ อังคณา สายยศ.

2538:200-201) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.91 

 7. ได้แบบวัดที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด จ านวน 5 ด้าน คือ การจัดการข้อมูล 

จ านวน 6 ข้อ การพิจารณาใช้เหตุผล จ านวน 6 ข้อ การพิจารณาหาความสัมพันธ์ จ านวน 6 ข้อ การสรุป

ข้อมูล จ านวน 4 ข้อ การประเมินผลข้อมูลและการน าผลประเมินไปใช้ จ านวน 6 ข้อ  

4. แบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีม มีขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

 1.  ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามวัดความสามารถในการท างานเป็นทมี 

 2. เขียนนิยามเชิงปฏบัิติการของความสามารถในการท างานเป็นทมี 

 3. สร้างแบบวัดตามนิยามปฏิบัติการเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) จ านวน 30 ข้อ วัด 3 ด้าน คือ 1.ด้านความเป็นผู้น า 2.ด้านการเป็นสมาชิกที่ดี และ 

3.ด้านกระบวนการทมี 

 4. น าแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 5. น าแบบวัดเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าค่าดัชนี

ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00    
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 6. น าแบบวัดที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 จ านวน 40 คน น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความ

เช่ือมั่นของแบบวัด โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach) 

(ล้วน สายยศและ องัคณา สายยศ. 2538:200-201) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.90 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ีต่อการเรียนรู ้มีขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

 1. ศึกษาแนวคิด วิธกีารสร้างแบบประเมินจากหนังสอื เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสร้างแบบสอบถามแบบการประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม

แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert.1986:182) ซ่ึงประกอบด้วยประเดน็แบบสอบถาม 2 ด้าน คือ 1. ด้านเน้ือหา 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนการรู้ 

 3. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 4. น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามี

ค่า 1.00  

 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 จ านวน 40 คน น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความ

เช่ือมั่น ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ

และ องัคณา สายยศ. 2538:200-201) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.89 

 6. ได้แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไปใช้กับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จ านวน 41 คน ซ่ึงผู้วิจัย

ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  

 2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทมี 

 3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 6 สัปดาห์ รวม 22 ช่ัวโมง โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 2 

ช่ัวโมง ด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้  18 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 

 4. ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด

ความสามารถการคิดวิเคราะห์ แบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทมี และแบบสอบถามความพึงพอใจที่

มีต่อการจัดการเรียนรู้  

 5. ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ได้ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ

ประเมินผลในขั้นต่อไป 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสบืเสาะหาความรู้โดยการทดสอบค่าท ี(t- test dependent samples) 

 2. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการสบืเสาะหาความรู้โดยการทดสอบค่าท ี(t- test dependent samples) 

 3. เปรียบเทยีบความสามารถในการท างานเป็นทมีจากคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้โดยการทดสอบค่าท ี(t- test dependent samples) 

 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสบืเสาะหาโดยการทดสอบค่าท ี( One Sample t – test ) 

 

ผลการวิจยั 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

คะแนน N x  S.D. ∑ D ∑ D
2
 df t P 

ก่อน

เรียน 

41 10.80 2.56 468 5610 40 28.24* .00 

หลงัเรียน 41 22.22 3.07    

*p < .01      

 จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

คะแนน N x  S.D. ∑ D ∑ D
2
 df t p 

ก่อน

เรียน 

41 12.76 2.85 382 3758 40 26.76* .00 

หลงัเรียน 41 22.07 3.08    

*p < .01      

 จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหา

ความรู้ นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบความสามารถในการท างานเป็นทมีของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

คะแนน N x  S.D. ∑ D ∑ D
2
 df t p 

ก่อน

เรียน 

41 4.09 0.38 12.22 5.15 40 9.82 .00 

หลงัเรียน 41 4.39 0.37    

*p < .01    

จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการท างานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหา

ความรู้ 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจต่อ

การจดัการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

x  
S.D. 

ระดบั

ความเห็น 

คะแนน

เกณฑ ์
t P 

1. ด้านเน้ือหา 4.26 0.38 มาก 3.50 12.87

* 

.00 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.34 0.33 มาก 3.50 16.12

* 

.00 

รวม 4.30 0.28 มาก 3.50 18.09

* 

.00 

*p < .01     

 จากตารางที่ 4 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 

สรุปผลการวิจยั 

 ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2 เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการท างานเป็นทีม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปรากฏผลดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3. ความสามารถในการท างานเป็นทมีของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้อยู่ใน

ระดับมากและสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การท างานเป็นทมี เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการท างานเป็นทมี  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 สามารถ

น ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 

1 ที่ต้ังไว้  แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักเรียนมีการคิดอย่าง

เป็นระบบ นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 

พยายามหาข้อสรุปจนเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองที่ศึกษา โดยลงมือปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนมีความ

เข้าใจในการเรียนรู้มากข้ึนและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 156-157) ที่กล่าว

ว่า การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกและกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธี

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและสามารถจดจ าได้นาน น าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย 

และสอดคล้องกับแนวคิดของบาส คอนเทน็ และคาริน (Bass Contant & Carin. 2009: 88) กล่าวว่า 

การสอนที่นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยผู้เรียนจะสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในเน้ือหาด้วยตนเอง และสอดคล้องกบังานวิจัยของ วรุณยุภา ขยันกิจ (2557:บทคัดย่อ) ที่ได้

ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้แผนผังความคิดกบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

5  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้

แผนผังแนวคิดสงูกว่าก่อนเรียนสงูกว่าร้อยละ 50 

 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 

2 ที่ ต้ังไว้  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยนักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เกิด

กระบวนการทางความคิด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ปัญหา โดยพยายามหาข้อสรุป เกิดการ

ตัดสินใจในการเลือกเหตุผลมารองรับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ท าให้

นักเรียนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบจนน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ภพ เลาห

ไพบูลย์ (2542: 156-157) กล่าวว่า นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเตม็ที่ด้วยการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองและสอดคล้องกบัแนวคิดของ แคร์รีน และซูนอล (Carin and Sunol: 1975: 10) กล่าวว่า การ
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สอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่เน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการทางปัญญา จึงช่วยเพ่ิม

ศักยภาพทางปัญญาและสอดคล้องกบังานวิจัยของยุวรี ไชยโพนงาม (2557:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนซ่ึงนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงูกว่าก่อนเรียน 

3. ความสามารถในการท างานเป็นทมีของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 

3 ที่ต้ังไว้  แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ส่งเสริมท าให้เกิดการท างาน

เป็นทมี เน่ืองจากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและช่วยกันของทมี ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น ท ากิจกรรม

ร่วมกนัได้น าไปสู่การใช้กระบวนการจัดการและการตัดสนิใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือให้การท างานเป็นไปด้วยดี 

โดยการท างานเป็นทมีไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่าน้ัน แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทีม การ

เรียนรู้เกี่ยวกบักระบวนการท างานของทมีจึงมีความส าคัญ สอดคล้องกบัแนวคิดของ จอยซ์และเวล (Joyce 

& Weil. 1986: 67) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ฝึกให้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมณี 

(2545: 139)กล่าวว่า การท างานร่วมกนัท าให้บุคคลได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันในทมี ซ่ึงท าให้เกิดการพัฒนา

ตนเองนอกจากน้ีมีการช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง เป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทมี จากการสอบถาม

ของผู้วิจัยพบว่า สมาชิกในทมีปฏบัิติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มีการปฎิสัมพันธ์ระหว่างทมีท า

ให้การท างานส าเรจ็ลุล่วงไปได้ดี “แบ่งหน้าที่ตามความถนัดของตนเอง”  “ช่วยกันคิด ช่วยกันท า สนุกดี”  

“ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ได้รับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือน” สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทวุฒิ มูลแสง 

(2558:บทคัดย่อ) การพัฒนาทกัษะการท างานเป็นทมีโดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทกัษะการท างานเป็นทมีอยู่ในระดับดี   

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สูง

กว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 

ที่ต้ังไว้แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้เป็นที่น่าสนใจ สนุกสนานและนักเรียนมีความพอใจในกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมอยากร่วมท ากิจกรรมกับ

เพ่ือนๆ โดยให้นักเรียนเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้โดยมีการลงมือปฏบัิติ เกิดทกัษะการค้นคว้า

หาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงและส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน สอดคล้องกับเเนวคิด

ของ แครธวูลและคณะ (Krathwohl et, al 1964: 95) กล่าวว่า การลงมือปฏบัิติในสิ่งที่นักเรียนสนใจ

ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดข้ึนหลังจากการท ากิจกรรมต่างๆ อาจแสดงในรูปของความ

สนุกสนาน และความยินดี จากการสอบถามของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนให้ความสนใจต่อกิจกรรมเพราะเป็น

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนไม่เคยได้มีโอกาสได้ลงมือท า เป็นกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ เกิดการคิดวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปออกมาเพ่ือเป็นองค์ความรู้ของตนเองจึงจะสามารถ

น าไปแก้ปัญหาได้ “บรรยากาศในการท างานเป็นกันเอง”  “มีความสนุกในการท ากิจกรรม”  “น ามา
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน” สอดคล้องกับงานวิจัย เรณู วารีศรี (2554:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

การสอนแบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

การสอนแบบวัฎจักรการสบืเสาะหาความรู้อยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้เสนอแนะ 

  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

ดังน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะประสบผลส าเรจ็ได้ดีน้ัน ขึ้นกับปัจจัยหลาย

อย่าง เช่น ผู้สอนต้องมีเทคนิคการต้ังค าถามที่หลากหลาย การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ

ความสามารถในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก หลังจากการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

แสดงให้เหน็ว่าผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียบรู้ได้ดีขึ้ น ดังน้ันครูและผู้บริหารควรมีนโยบายในการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับวิธีอื่นๆ ที่

สามารถส่งเสริมหรือช่วยพัฒนาให้นักเรียนได้มีทกัษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  

2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการศึกษาหาความรู้กับตัวแปรอื่นๆ 

เช่น ความคงทนต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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