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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความสูร้ ว่ มกับเทคนิค
POE วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (3) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน และ (4) ศึกษา
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านวังแร่ จ�ำนวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
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ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ (3) แบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์และค่าการทดสอบเครื่องหมาย
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 (3) เจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ (4) คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนอยู่ในช่วงระดับสูงและคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในช่วงระดับกลาง-สูง
ค�ำส�ำคัญ: การสืบเสาะหาความรู้ เทคนิคการสอนแบบ POE เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ABSTRACT
The research was the study the students’ learning achievement and scientific toward science subject
using inquiry learning management with POE technique. The purposes of this research were: (1) To compare
students’ learning achievements before and after learning; (2) To compare post-learning achievement scores
with the 70 percent score criterion; (3) To compare attitudes towards science subject before and after learning;
and (4) To study relative gain score of learning achievement and attitude towards science subject. Sample
consisted of 7 Mathayom Suksa III students at Ban Wangreaschool, an education expansion school in
Sawankhalok district, Sukhothai province during the second semester of the 2019 academic year, obtained
by cluster random sampling. The employed research instruments were learning management plans, a science
learning achievement test, and a scale to assess attitude towards science. Statistics employed for data
analysis were the percentage, mean, standard deviation, relative gainscore, and sign test.
The research findings revealed that (1) the students’ post-learning achievement were significantly higher
than their pre-learning counterpart achievements at the .05 level; (2) the students’ post-learning achievement
were significantly higher than the 70 percent score criterion at the .05 level; (3) the students’ post-learning
attitude towards science was significantly higher than pre-learning counterpart attitudes at the .05 level; and
(4) the relative gain score of students’ learning achievements was at high level and the relative gain score of
attitudes towards science was at middle-high level.
Keywords: Inquiry learning, POE Technique learning achievement, Attitude towards science
บทน�ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
ส่งผลให้ทกุ คนต้องได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กั บ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 75) และในปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยท�ำให้การสื่อสารและการเดิน

ทางติดต่อโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด คือวิถชี วี ติ อยูก่ บั เทคโนโลยีมาก
ขึ้น ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างมาก
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, น. 134-135) โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่ สามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมเทคโนโลยีได้เป็น
อย่างดีตามจุดเน้นส�ำคัญที่การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ
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เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่
หลากหลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวม มีความสามารถใน
การคิดและการจัดการที่น�ำไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555, น. 1)
จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ, 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบว่า คะแนน
เฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33.52 ซึง่ เป็นคะแนน
เฉลีย่ ทีต่ ำ่� กว่าระดับประเทศ อาจเป็นเพราะวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นวิชาที่ยากส�ำหรับนักเรียนจากการสังเกตและรวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ของครู พบ
ว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุโขทัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ท� ำ ให้ ก ารจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการท� ำ กิ จ กรรมทาง
วิทยาศาสตร์มขี อ้ จ�ำกัด ครูสว่ นใหญ่จงึ จัดกิจกรรมการเรียน
รู้ด้วยวิธีบรรยายมากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผูเ้ รียนลงมือท�ำ ดังทีด่ วงเดือน พินสุวรรณ์ (2558, น. 10-34)
กล่าวว่าสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู
วิทยาศาสตร์สว่ นใหญ่ คือ จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บรรยาย ถึงร้อยละ 84.62 จึงท�ำให้ครูมบี ทบาทเป็นผูอ้ ธิบาย
ความรู้ให้แก่นักเรียน มากกว่าการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เฉื่อยชาด้วยการฟัง อ่านต�ำรา และไม่เห็นความ
ส�ำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คิดว่าเป็นเรื่องยากและ
ไกลตัว
จากปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
เอกสารและงานวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูส้ ง่ เสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูท้ าง
วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ผู้เรียนมีผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น และมี เ จตคติ ที่ ดี ต ่ อ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ เป็นกระบวนการทีใ่ ห้อสิ ระทางความคิดแก่นกั เรียน ท�ำให้
ได้องค์ความรู้ที่คงทนถาวร เนื่องจากเกิดจากการศึกษา
ค้นคว้า ส�ำรวจ ตรวจสอบ รวมถึงทดลอง ทีเ่ ปิดโอกาสให้คน้

พบด้วยตนเองซึ่งเป็นกระบวนการที่จ�ำเป็นต่อการแสวงหา
และศึกษาข้อความรู้ต่าง ๆ ค�ำถามที่เหมาะสมจะสามารถ
น�ำผู้เรียนไปสู่การค้นพบข้อความรู้ตามความเข้าใจของ
ตนเองสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 141;
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2562, น. 8-9) และการจัดการเรียน
การรูด้ ว้ ยกลวิธที ำ� นาย สังเกต อธิบาย (Predict, Observe,Explain) หรื อ POE ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น โดย White and
Gunstone ในปี 1992 เป็นแนวคิดเชิง constructivism เป็น
วิธกี ารทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มขี นั้ ตอนการน�ำเสนอสถานการณ์
และให้ นั ก เรี ย นท� ำนายผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ล่ ว งหน้ า ก่ อ นท� ำ
กิจกรรมโดยผูเ้ รียนอาจจะมีความรูเ้ ดิมมาก่อน และน�ำผลที่
ได้จากการสังเกตมาอธิบายและเปรียบเทียบกับสิง่ ทีท่ ำ� นาย
ไว้และหากผลที่ได้ไม่ตรงกับที่ท�ำนายไว้ เขาจะเกิดความ
สงสั ย และอยากรู ้ ค� ำ อธิ บ าย ซึ่ ง ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นจะรู ้ สึ ก
สนุกสนานในช่วงทีท่ ำ� กิจกรรมหรือท�ำการทดลองเกิดความ
ท้าทายในการค้นหาความรูเ้ พือ่ ตรวจสอบผลการท�ำนายของ
ตนเอง ท�ำให้นักเรียนได้ความรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง
(ทิศนา แขมมณี, 2556, น. 94)
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะน�ำการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผนวกกับเทคนิค POE มา
ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต ่ อ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุโขทัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค
POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง
การเคลื่อนที่และพลังงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ต ่ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
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ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค
POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาคะแนนพั ฒ นาการสั ม พั ท ธ์ ข อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง
การเคลื่อนที่และพลังงาน

ความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่
และพลังงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการตั้งค�ำถามการรวบรวมประจักษ์
พยาน แล้วสร้างค�ำอธิบายทีเ่ กีย่ วกับสิง่ นัน้ เป็นแนวคิดหลัก
กฎ หรือทฤษฎีซง่ึ มีขน้ั ตอนทีส่ ามารถส่งเสริมให้นกั เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเต็มที่ (สถาบันส่งเสริมการสอน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น. 20; สุคนธ์ สินธพานนท์,
ศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ 2558, น. 49-50) และเทคนิคท�ำนาย อธิบาย สังเกต (POE)
รู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรือ่ ง แรง การเคลือ่ นทีแ่ ละพลังงาน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมี
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ความท้าทายในการหาความรู้ (Haysom & Bowen, 2010)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่น�ำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
ศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหา เสาะหาความรูบ้ รู ณาการร่วมกับเทคนิค POE เพือ่ ศึกษาผล
ความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และ ที่ มี ต ่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเจตคติ ต ่ อ วิ ช า
พลังงาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
วิทยาศาสตร์ที่มีพฤติกรรม 4 ด้าน ตามแนวคิดของ สถาบัน
3. เจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยม ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2546,
ศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหา น. 14-15) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ผนวกกับเทคนิค POE
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นส�ำรวจและค้นหา ผนวกกับ
		
ขั้นที่ 1 ท�ำนาย และขั้นที่ 2 สังเกต
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปผนวกกับ
		
ขั้นที่ 3 อธิบายผล
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
2. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
2.1 การเห็นความส�ำคัญและประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์
2.2 ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์
2.3 ความสนใจในวิทยาศาสตร์
2.4 การแสดงออกหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอ�ำเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน
		 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านวังแร่ อ�ำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 7 คน ที่ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2559ก, น. 3-38)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความ
รู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรือ่ ง แรง การเคลือ่ นทีแ่ ละพลังงาน
จ�ำนวน8แผน รวม18 ชัว่ โมง ด�ำเนินการสร้างโดยใช้ขนั้ ตอน
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามทีก่ ำ� หนดและหาคุณภาพด้วยวิธกี าร
หาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยวิ เ คราะห์ ค ่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) จากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ ระหว่าง
0.67-1.00
		 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงานเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อมีค่าความ
ยาก (p) ระหว่าง 0.25 – 0.75 ค่าอ�ำนาจการจ�ำแนก (r)
ระหว่ า ง 0.33 – 0.67และค่ า ความเที่ ย งเท่ า กั บ 0.91
(กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2559ข, น. 9-50)
		 2.3 แบบวัดเจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบ
ด้วยข้อความเชิงนินาม 22 ข้อ ข้อความเชิงนิเสธ 8 ข้อ รวม
30 ข้อ มีคา่ ความเทีย่ งทัง้ ฉบับโดยใช้วธิ สี มั ประสิทธิแ์ อลฟา

(α - Coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ 0.90 (สมคิด
พรมจุ้ย, 2560, น. 13-51)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 3.1 ให้ นั ก เรี ย นท� ำ การทดสอบ โดยใช้ แ บบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ท� ำ แบบวั ด เจตคติ ต ่ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ่ อ นการจั ด การ
เรียนรู้
		 3.2 ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับ
เทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน จ�ำนวน 8
แผน รวม 18 ชั่วโมง
		 3.3 หลังจากด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ครบทุก
แผนแล้ว ท�ำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดิม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติตอ่
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานและใช้สถิติการทดสอบเครื่องหมาย (Sign
test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนและใช้สถิติการ
ทดสอบเครื่องหมาย (Sign test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และหาคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE ค�ำนวณโดย
ใช้สูตรคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์และแปลผลตามเกณฑ์
ระดับพัฒนาการ โดยใช้เกณฑ์ของศิริชัย กาญจนวาสี
(2552, น. 266 - 267) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์เทียบระดับพัฒนาการ
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์
76 - 100
51 - 75
26 - 50
0 - 25

ระดับพัฒนาการ
พัฒนาการระดับสูงมาก
พัฒนาการระดับสูง
พัฒนาการระดับกลาง
พัฒนาการระดับต้น

Ratchaphruek Journal Vol.19 No.1 (January - April 2021)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)

81

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
		 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
7
7

X
9.71
23.43

S.D.
µ0 (70%)
2.21		
1.27

r
0*

Sign TestSig. (1-tailed)
0.032

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น ก่ อ นเรี ย น เท่ า กั บ 9.71 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.21 และหลังเรียน มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
23.43 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.27 จากการทดสอบ
เครือ่ งหมายพบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนกับเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับ
เทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงานดังตาราง
ที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
		 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน
การทดสอบ
หลังเรียนเทียบเกณฑ์

n
7

X
23.43

S.D.
1.27

µ0 (70%)
21

r
0*

Sign Test Sig. (1-tailed)
0.032

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หลั ง เรี ย น มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 23.43
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.27 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน)
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
7
7

X
3.13
4.10

S.D.
0.50
0.25

r
0*

Sign TestSig. (1-tailed)
0.032

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน เท่ากับ
3.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 หลังเรียน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.25 จากการทดสอบเครื่องหมายพบว่า เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

4. คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นและเจตคติ ต ่ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE เรือ่ ง แรง การเคลือ่ นทีแ่ ละ
พลังงาน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE
		 เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน
คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนน
ระดับ
พัฒนาการ พัฒนาการ
สัมพัทธ์
8
22
63.63
สูง
11
23
63.16
สูง
12
25
72.22
สูง
6
24
75.00
สูง
9
22
61.90
สูง
12
23
61.11
สูง
10
25
75.00
สูง

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน หลังเรียน คะแนน
ระดับ
พัฒนาการ พัฒนาการ
สัมพัทธ์
3.77
4.23
37.39
กลาง
3.57
4.33
53.15
สูง
3.10
3.93
43.68
กลาง
3.37
4.33
58.89
สูง
3.03
3.97
47.71
กลาง
2.77
4.27
67.26
สูง
2.30
3.67
50.74
สูง

จากตารางที่ 5 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์ ระหว่างร้อยละ 61.11 – 75.00 ซึ่งมีพัฒนาการอยู่ในระดับสูงและคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ระหว่างร้อยละ 37.39 – 67.26 ซึ่งมี
พัฒนาการอยู่ในระดับกลางถึงสูง
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อภิปรายผล
1. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็น
ไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะหาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE ช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่คงทนถาวร ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัดเจนโดย
เฉพาะขัน้ ส�ำรวจและค้นหาผนวกกับขัน้ ท�ำนาย (P) และขัน้
สังเกต (O) ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้แสดง
ความรูเ้ ดิมออกมา จากนัน้ ลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน นักเรียน
จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ท�ำให้นักเรียนทราบข้อมูลที่ต้องการ
และเกิดแนวคิดจากการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ซึง่ จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนรู้ พบว่า นักเรียนทุกคนมี
ความตัง้ ใจและใส่ใจในการเรียนรูเ้ ป็นอย่างมาก มีการศึกษา
หาความรูจ้ ากแหล่งความรูต้ า่ ง ๆ จากหนังสือแบบเรียน ใบ
ความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งใบความรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้
นั้น ๆ และขณะท�ำกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของเรื่องนั้น ๆ
ก็ตั้งใจปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่กำ� หนดได้เป็นอย่างดี มีการ
ตอบค�ำถามและมีปฏิกิริยาตอบโต้ในการเรียนรู้อยู่ตลอด
จนท�ำให้สามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้ ถึงแม้ว่า
บางกิจกรรมมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การท�ำกิจกรรม ผู้วิจัยได้ดัดแปลงอุปกรณ์จากวัสดุในท้อง
ถิน่ เช่น การประดิษฐ์ถว้ ยยูเรกาเพือ่ ใช้ในการทดลอง เป็นต้น
ท�ำให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ นับว่าการผนวก
เทคนิค POE กับการสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ทิศนา แขมมณี
(2560, น. 108) กล่าวไว้ว่า วิธีสอนแต่ละวิธีจะต้องมีองค์
ประกอบและขั้นตอนส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้นอยู่ ซึ่ง
ท�ำให้วิธีนั้นแตกต่างไปจากวิธีอื่น แต่ไม่ได้หมายความว่า
ขัน้ ตอนนัน้ จะให้ผลสูงสุด เราจ�ำเป็นต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ
เข้าช่วย เพื่อให้ได้ผลสูงสุดและสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ
ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้อ งกับผลการศึก ษาของ พัด ตาวั น
นาใจแก้ว (2557, น. 7-8) ที่ศึกษาการใช้การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยวิธีการสอนแบบท�ำนาย สังเกต
อธิบาย ท�ำให้มโนมติเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
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2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
เรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ผนวกกั บ เทคนิ ค POE
นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้แสดงความรู้เดิมออกมาและ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูก้ ระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ สนใจก่อให้เกิดการอยากรู้
ซึ่งจากการที่นักเรียนเป็นผู้สนใจ ค้นคว้า หาค�ำตอบด้วย
ตนเอง เกิดการเรียนรูจ้ ากการค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์และ
น� ำ มาสรุ ป เป็ น องค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล ท� ำ ให้
นักเรียนเห็นถึงความส�ำคัญของวิชานั้น ๆ (ชยพัทธ์ ศรีกรด,
2558, น. 110-111) เมือ่ ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ
หาความรู้ ผนวกกับเทคนิค POE ท�ำให้นักเรียนเกิดความ
ท้าทายและความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นความ
ตั้งใจใส่ใจและให้ความสนใจในการท�ำกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
ท�ำให้พฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปให้ทางทีด่ มี ากขึน้ จนกระทัง่
เห็นความส�ำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ท�ำให้นักเรียนทุกคน
มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการเรียนรูท้ สี่ ง่ ผลจากการท้าทาย
ความสามารถ ประกอบกับความตัง้ ใจและใส่ใจในการเรียน
รูเ้ ป็นอย่างมากของตัวนักเรียน อีกทัง้ ในการท�ำกิจกรรมเกิด
ความสนุกสนาน และความภูมใิ จในการสร้างองค์ความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง จึงท�ำให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่
ดีขึ้นนั่นเองสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร แหลมแก้ว
(2557, น. 190-198) เปรี ย บเที ย บเจตคติ ใ นการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบท�ำนาย สังเกต
อธิบาย กับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่สอนโดยทั้ง 2 วิธี มีเจตคติ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก
4. นักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ผนวกกับ
เทคนิค POE มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนในระดับสูงและมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์
ของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับกลางถึงสูง ไม่ว่า
นักเรียนจะมีความสามารถทางการเรียนระดับใดการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ผ นวกกั บ เทคนิ ค POE
ก็สามารถท�ำให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการของผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
		 1.1 ครูผู้สอนควรสร้างสื่อเสริมเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาจ
ประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างสถานการณ์เพื่อเร้า
ความสนใจในการสืบเสาะหาความรูเ้ พือ่ ให้เกิดประสิทธิผล
สูงขึ้น
		 1.2 ครูผู้สอนควรแนะน�ำให้นักเรียนเข้าใจขั้น
ตอนการเรี ย น กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ
กิจกรรมต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ให้ค�ำ
แนะน� ำเมื่ อ เกิ ด ปั ญหา และอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
นักเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
สื บ เสาะหาความรู ้ ผ นวกกั บ เทคนิ ค POE ที่ มี ต ่ อ ความ
สามารถด้านอืน่ ๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
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