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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถาม

ระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ ระหว่างก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 202 คน กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 
40 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่าคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้
คําถามระดับสูง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 5 เร่ือง สมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุ จํานวน 7 เรื่อง 20 ชั่วโมง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก 

คําสําคัญ :  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  การใช้คําถามระดับสูง 

Abstract 
The objectives of this research were to develop 7E-Learning Activities with Higher Order 

Question on Physical Properties of Materials, compare the learning achievement in science before 
and after 7E-Learning Activities with Higher Order Question and study the students’ satisfaction in 
Prathomsuksa 4 students. The population was Prathomsuksa 4 students in 2021 academic year. 
The sample of 40 students was obtained by cluster random sampling. The research instruments 
included lesson plans using the 7E-learning activities with higher order question, achievement test 
and a satisfaction questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and t-test. 
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The study revealed that the lesson plans to develop learning outcome on Physical Properties 
of Materials for Prathomsuksa 4 Students by using the 7E-learning activities with higher order question 
consisted of 7 lesson plans with 13 teaching hours. The posttest scores after using the 7E-learning 
activities with higher order question were statistically significant higher than the pretest scores of that at 
the .05 level and The student satisfaction with the lesson was at a high level. 

Keywords: 7E-Learning Activities,  Higher Order Question 

บทนํา 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ

บุคคลท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลผลิตต่าง ๆ 
ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นหาความรู้ ใช้ความรู้และทักษะการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถค้นหาข้อมูลหรือ
สารสนเทศ ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล 
ท่ีหลากหลาย และมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์จึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 30) สอดคล้องกับ ราชกิจจานุเบกษา (2562, 18) ท่ีเห็นว่าการพัฒนาประเทศ
จําเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมและศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ เพ่ือนําไปใช้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

เป้าหมายหนึ่งท่ีสําคญัของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือการท่ีผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และวิธีการค้นหาความรู้ใหม่ตลอดจนเป็นคนท่ีมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยวิทยาศาสตร์มีธรรมชาติของเนื้อหาท่ีเน้นให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไปได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันการศึกษาของนักเรียนยังน่าเป็นห่วง ผลการประเมิน PISA 
2015 ในด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกับรายงานของTIMSS สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับตํ่า 
เห็นได้ชัดเจนว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย เนื่องจากในการสอนครูเน้นเนื้อหา
มากเกินไปทําให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิด รวมท้ังทําให้เข้าใจเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคลื่อน ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปีการศึกษา 2563 
ท่ีผ่านมาพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ท่ีร้อยละ 71.50 โดยบทเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 
สมบัติของวัสดุซ่ึงเป็นบทเรียนท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจําวันนั้น 
พบว่านักเรียนยังไม่สามารถตอบคําถามในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการแสวงหาให้ได้มาซ่ึงคําตอบและทักษะการคิดท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556,12) ได้ให้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเน้นกระบวนการที่ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรม
ท่ีหลากหลายท้ังการทํากิจกรรมในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ให้ผู้เรียนได้สังเกต สํารวจตรวจสอบ ทดลอง ด้วย
วิธีการต่าง ๆ จนทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้อย่างมีความหมาย สามารถสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน
เองและมีความคงทนยาวนาน สามารถนํามาใช้ได้เม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Process) เพ่ือฝึกทักษะการแสวงหาความรู้และพัฒนาการคิดข้ันสูงได้ จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็น
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ได้ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รวมท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยระดมกําลังสมองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2560)  นอกจากนี้การใช้คําถามจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด จะทําให้ผู้เรียนมีแง่มุมความคิดท่ีแปลกใหม่นําไปสู่ความเข้าใจและเกิด
การเรียนรู้ตามจดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ และช่วยไล่เรียงความชัดเจนในแต่ละเร่ืองท่ีกําลังคิดได้เป็นอย่างดี ทําให้เกิด
ความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยพัฒนากระบวนการคิด การตีความ การไต่ตรอง การถ่ายทอด
ความคิดและความเข้าใจได้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เป็นรูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ท่ีขยายมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้  การสรุปองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการตั้งคําถาม วางแผนในการหาคําตอบด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความสนใจและสนุกกับการเรียน และยังสามารถ
ปรับประยุกต์สิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสอนท่ีเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
และความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนจะทําให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนท่ี
จะเรียนรู้ในเน้ือหาบทเรียนนั้น ๆ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) 
นอกจากน้ีสุรีรัตน์ พะจุไทย (2558) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้คําถาม
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเช่นเดียวกับ
ณัฐกา  นาเลื่อน (2556) ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการใช้คําถาม
ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ รวมไปถึงศิวพร 
ศรีจรัญ (2560) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้คําถาม
ระดับสูงมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และการคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีได้ศึกษาพบว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูงสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนท่ีเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรู้ท่ีย่ังยืน 

จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําเอาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูงมาพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของผู้เรียน 
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดีย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง

สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ระหว่างก่อนและหลังใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้รว่มกับการใช้คําถามระดับสูง เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 202 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จํานวน 40 คน  จาก 5 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หน่วยท่ี 5 เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ   

3. ระยะเวลาในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 โดยใช้
คู่มือการจัดการเรียนรู้จํานวน  7  แผน รวมท้ังหมดใช้เวลา  20  คาบเรียน 

4. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
 4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง เรื่อง

สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 4.2 ตัวแปรตาม  
  4.2.1  ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ  
  4.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. เครื่องมือที่ใช้วิจัย
 5.1 คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถาม

ระดับสูง ในรายวชิาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 5 เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
 6.1  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน (Pre-test) กับหลังเรียน (Post-test) ด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใชค้ําถามระดับสงู โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6.2  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน 

ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คําถามโดยใช้  t – test แบบ dependent-
Sample test 

 6.3  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการ
ใช้คําถามระดับสูง โดยนําค่าท่ีได้มาหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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สรุปผลการวิจยั 
1. คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 5 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยมี
เนื้อหาสาระดังนี้ เรื่องท่ี 1   วัตถุและวัสดุ 
  เรื่องท่ี 2   ความแข็งของวัสดุ 
  เรื่องท่ี 3   ความเหนียวของวัสดุ 
  เรื่องท่ี 4  สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 
  เรื่องท่ี 5   การนําความร้อนของวัสดุ 
  เรื่องท่ี 6   การนําไฟฟ้าของวัสดุ 
  เรื่องท่ี 7   ประโยชน์ของสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

2. การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถาม
ระดับสูง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 5 เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้  

 2.1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เนื้อหาเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2.2 ศึกษาการสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การใช้คําถามระดับสูง จากหนังสือ เอกสารวิชาการและงานวิจัย  

 2.3 สร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้
คําถามระดับสูง ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 คือ ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นท่ี 2 คือ ขั้นเร้าความสนใจ ขั้นท่ี 3 คือ ขั้น
สํารวจค้นหา ขั้นท่ี 4 คือ ขั้นอธิบาย ขั้นท่ี 5 คือ ขั้นขยายความรู้ ขั้นท่ี 6 คือ ขั้นประเมินผล ขั้นท่ี 7 คือ ขั้นนํา
ความรู้ไปใช้  

 2.4 นําคู่มือการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการ
จัดการเรียนรู้  

 2.5 นําคู่มือการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.6 นําคู่มือการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 2.7 นําคู่มือการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จัดพิมพ์เป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ เพ่ือนําไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยของการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการเรียนรู้ 

ข้อที่ หัวข้อการประเมนิ 
เรื่องที ่1-7 ความ

เหมาะสม   S.D. 
1 สาระสาํคัญ

1.1 ชื่อแผนมีความเหมาะสมและควบคุม ตัวชี้วัด สาระสําคัญ เนื้อหา
จุดประสงค์   กิจกรรม  แหล่งเรียนรู้และการวัดผลและการประเมินผล 

4.51 0.589 ดีมาก 

1.2 ระยะเวลาในแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.37 0.533 ดี 
1.3 สาระสําคัญมีรายละเอียดที่ชัดเจน 4.63 0.584 ดีมาก 
1.4 สาระสําคัญมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ 4.60 0.601 ดีมาก 
2 จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา 

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.60 0.595 ดีมาก 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและ

เจตคติ 
4.43 0.616 ดี 

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลําดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก 4.63 0.569 ดีมาก 
2.4 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา 4.86 0.270 ดีมาก 
3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ 4.77 0.412 ดีมาก 
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน 4.57 0.533 ดีมาก 
3.3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง 4.49 0.533 ดี 
3.4 แผนการจัดการเรียนรู้เขียนโดยใช้กระบวนการสอน 7Es 5.00 0.000 ดีมาก 
3.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน 4.74 0.476 ดีมาก 
3.6 กิจกรรมการเรียนรู้มีการสร้างความสนใจของผู้เรียน 4.91 0.192 ดีมาก 
3.7 กิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดให้ผู้เรียนได้มีการสํารวจและค้นหา 5.00 0.000 ดีมาก 
3.8 กิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดให้ผู้เรียนได้มีการอธิบายและลงข้อสรุป 5.00 0.000 ดีมาก 
3.9 กิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดให้ผู้เรียนได้มีการขยายความรู้ 4.71 0.490 ดีมาก 
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดให้ผู้เรียนได้มีการประเมินผล 4.66 0.519 ดีมาก 
3.11 กิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดให้ผู้เรียนได้มีการนําความรู้ไปใช้ 4.66 0.519 ดีมาก 
3.12 กิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้คําถามระดับสูงที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 4.31 0.505 ดี 
4 สื่อและแหลง่การเรียนรู้ 

4.1 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย 4.20 0.602 ดี 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.46 0.589 ดี 
5 การวัดและประเมินผล 

5.1 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

4.26 0.426 ดี 

5.2 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 4.31 0.505 ดี 
5.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินที่ชัดเจน 4.29 0.441 ดี 
รวม 4.60 0.444 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่าการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 

4. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้
คําถามระดับสูง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
  การใช้คําถามระดับสูง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ก่อนเรียน 40 30 15.98 3.81 10.267 0.00*
หลังเรียน 40 30 23.05 2.98

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 15.98 คะแนน หลังเรียนมีค่า 
23.05 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคัญที่ระดับ 0.05 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

ข้อที่ ประเด็นการประเมิน   S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า 4.65 0.61 มากที่สุด 
2 ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ 4.83 0.44 มากที่สุด 
3 ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.95 0.22 มากที่สุด 
4 ครูใช้คําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดหาคําตอบ 4.88 0.33 มากที่สุด 
5 ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 4.73 0.50 มากที่สุด 
6 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักเรียนมีความสนใจมากข้ึน 4.90 0.30 มากที่สุด 
7 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทดลอง 4.80 0.46 มากที่สุด 
8 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 4.45 0.80 มาก 
9 นักเรียนสามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได้ 4.68 0.57 มากที่สุด 
10 บรรยากาศการเรียนรู้ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน 4.85 0.36 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.77 0.46 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 3 พบกว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 คะแนน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดมี 9 ข้อจากท้ังหมด 10 ข้อ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง

สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก โดยท่ี 
ก่อนการจัดทําคู่มือผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางและแนวทางการจัดทําคู่มือการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง แล้วจึงมีการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ท้ังหมด 5 ท่านท้ังผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวิจัยและด้านเนื้อหาและวิทยาศาสตร์ จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อปรับปรุง
แก้ไขก่อนท่ีจะนํามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง
แต่ละคาบเรียน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือหาความรู้ด้วยตนเองซ่ึงในแต่ละขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นเร้าความสนใจ ขั้นสํารวจค้นหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู้ และขั้นนํา
ความรู้ไปใช้ โดยในแต่ละข้ันครูมีการกระตุ้นด้วยคําถามท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด กระตุ้นความสนใจ 
ตรวจสอบความรู้เดิม ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยครูมีการใช้คําถามท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของบลูม 
มีเร่ิมต้นจากการใช้คําถามง่าย ๆ ในระดับเริ่มต้นท้ังคําถามเก่ียวความรู้ความจํา ความเข้าใจ ไปสู่คําถามในระดับสูง
ท้ังคําถามท่ีให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

 2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 15.98 คะแนน หลังเรียนมีค่า 23.05 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบ
พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริม
กระบวนการคิด สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีความสอดคล้องกับ ศิวพร ศรีจรัญ (2560) ท่ีกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูงมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีเหตุผล รวมถึงรัตยา สงอุปการ (2561) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 7 ข้ันตอนร่วมกับเทคนิคการใช้คําถาม มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้
คําถามระดับสูง เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกระบวนการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ มีการศึกษาค้นคว้าและได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีการใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยครูมีการใช้คําถามส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีให้ความสนใจต้ังใจเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน มีความ
กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริกา ฉวีศักด์ิ 
(2559) ได้ทําการวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้นตอน (7Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นเดียวกับ ณัฐวดี บุญรัตน์ 
(2562) ได้วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป
 1.1 การท่ีครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนหรือใช้เกมในการสอนพบว่าจะทําให้

นักเรียนมีความสนใจ เกิดความสนุกสนานและมีความสุขไม่เกิดความเครียดกับการเรียน จึงพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้น่าสนใจมากย่ิงข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูง เรื่อง สมบัติทาง

กายภาพของวัสดุ ช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น จึงควรนําไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ  

 2.2 ในการทําวิจัยในคร้ังต่อไปจะพัฒนานักเรียนในขั้นท่ี 7 คือ ขั้นนําความรู้ไปใช้ ให้มากข้ึนเพ่ือให้
นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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