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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธกี ารเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Gallery Walk) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
The Development of Science Learning Activities by Using 7E Inquiry Cycle
Cooperated with Gallery Walk of Matthayomsuksa 5 Students
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2
วรัญู แกวดวงตา

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของผูเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และแบบปกติ 3) เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู 4) เพื่อศึกษาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง เสียง เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.72 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Lovett )
เทากับ 0.90 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน
5 ขอ คาความยากรายขอ (p) ตั้งแต 0.42 ถึง 0.58 มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต 0.63 ถึง 0.71
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (KR-20 ) เทากับ 0.89 3) แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (rxy) 0.45 ถึง
0.84 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (⍺) เทากับ 0.89 4) แบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเปนแบบสังเกตแบบไมมี
โครงสรางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และทดสอบ
สมมติฐานดวย Hotelling's T2
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตรวจสอบความรูเดิม ผูสอนกระตุนใหผูเรียน
ไดแสดงความรูเดิมออกมาอยางอิสระ และรวมกันอภิปราย 2. ขั้นเราความสนใจ ผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความอยากรูอยากเห็นและนําเสนอความคิดในประเด็นที่จะศึกษา 3. ขั้นสํารวจคนหา ผูเรียนมีการวางแผน
กําหนดแนวทางการตรวจสอบประเด็นปญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ผูสอนทําหนาที่กระตุนให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 4. ขั้นอธิบาย ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและใหเหตุผลในประเด็น
ที่ศึกษาของกลุมลงในกระดาษปรูฟแลวนําไปติดรอบหอง ผูเรียนแตละกลุมศึกษาประเด็นปญหาของกลุมอื่น
กรณีท่ีไมเห็นดวยกับประเด็นที่ศึกษาใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นลงไปบนผลงาน ผูเรียนพิจารณาความเห็น
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ที่เพื่อนกลุมอื่นเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข และรวมกันสรุปเปนความคิดเห็นของหอง 5. ขั้นขยายความรู
ผูสอนทําหนาที่สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูที่สรางขึ้นไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณ
อื่นๆ 6. ขั้นประเมินผล ผูสอนทําการประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยกระบวนการตางๆ และ 7. ขั้นนํา
ความรูไปใช ผูสอนจัดเตรียมโอกาสและกระตุนใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูมี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.08/79.91 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว
2. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอยางมีเหตุผลสูงกวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร โดยการจัดกิ จกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เสียง โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.36
4. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น พบวา ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรูและกระตือรือรนในกิจกรรม
การเรียนรู โดยแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกันภายในกลุม และผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
คําสําคัญ
Abstract

: การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น, กลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู, กิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตร, เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร

The purposes of this research were: 1) to develop science learning activities by
using 7E inquiry cycle cooperated with gallery walk with the efficiency criterion of 75/75,
2) to compare the learning achievement and reasoning ability of Matthayomsuksa 5 students
between learning with 7E inquiry cycle cooperated with gallery walk and the traditional
learning approach, 3) to study the attitude toward science of a students who learned with
the 7E inquiry cycle cooperated with gallery walk, 4) to study the results of knowledge
sharing of the 7E inquiry cycle. The sample group was Matthayomsuksa 5 students which
selected by using purposive sampling technique. The research instruments were: 1) the 40
items of multiple choices of learning achievement test with the range of discrimination
value at 0.25 - 0.72 and reliability value at 0.90, 2) a subjective 5 items of reasoning ability
test with the range of difficulty value at 0.42 - 0.58; the range of discrimination value at 0.63
- 0.71 and reliability value at 0.89, 3) the 15 items of rating scale of attitude toward science
learning activity with the range of discrimination value at 0.45 - 0.84 and reliability value at
0.89. and 4) an unstructured observation form. The statistics were used for analyzing the
collected data were mean, standard deviation, percentage and Hotelling's T2 for testing
research hypothesis.
Research results revealed as the following:
1. The science learning activity by using 7E inquiry cycle cooperated with gallery
walk consist of the steps as following; 1) Elicitation; the teacher encourages students to
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show their prior knowledge for discussion, 2) Engagement; the teacher encourages students
to challenge and present theirs ideas on the issue to be studied, 3) Exploration; the students
construct their plans, examine the issue, collect data for making a conclusion. The teacher
motivates students to take action by themselves, 4) Explanation; the teacher encourages
students to write their opinions and the reasons into the paper proof and stick around the
room. Each group shares their work sheet and others group gives them a suggestion. The
students consider the recommendations and improve their concept. The students make a
conclusion together, 5) Elaboration; the teacher promotes the students an opportunities to
transfer theirs knowledge explain the other situations, 6) Evaluation; the teacher evaluates
students with learning processes, 7) Extension; the teacher supports the students to connect
their knowledge to daily life. The efficiency of science learning activities by using the 7E
inquiry cycle cooperated with gallery walk was of 80.08/79.91.
2. The Matthayomsuksa 5 students who learned through the 7E Inquiry cycle
cooperated with gallery walk had a higher score on learning achievement and reasoning
ability than the students who learned through the traditional learning approach with the
statistically significance (P>0.05).
3. The students who learned through the 7E Inquiry cycle cooperated with
gallery walk had attitude toward science learning at the high level ( X = 4.36)
4. The Matthayomsuksa 5 students who learned by using the 7E Inquiry cycle
showed that they had more eager to learn and could discussed and shared their own ideas
with their friends.
Keywords : 7E inquiry cycle, gallery walk, science learning activities, attitude toward
science
บทนํา

การจัดการศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับผูเรียนในปจจุบัน เนนการเชื่อมโยง
ความรู กับกระบวนการมีทักษะในการคน ควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรูและการแกปญหา ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย
สงเสริมใหพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 92) โดยเลือกตัดสินใจได
อยางมีเหตุผล สงผลใหสติปญญาของผูเรียนเฉียบแหลม สามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดดี (ประพันธศิริ
สุเสารัจ. 2551 : 3) ดังนั้น การฝกคิด โดยเฉพาะการคิดอยางมีเหตุผล จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนา
สติปญญาของเด็กเพื่อที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2556
ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สาระการเรียนรูที่ 5 พลังงาน เปนสาระการเรียนรูที่จังหวัดสระบุรีตองเรงรัด
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ํากวาคะแนนระดับประเทศ คือ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 24.96
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 25.17 (งานวัดผลประเมินผล กลุมบริหารวิชาการ. 2557 : 89) หนึ่งในเปาหมาย
ยุทธศาสตรและตัวบงชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือคนไทยคิดเปนทําเปน แกปญหาได มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถใน
การแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2557 : 59)
ทั้งนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สงเสริมใหผูเรียนพัฒนามิติคุณภาพตามทฤษฎีพหุปญญา
ของเฮาวารด การดเนอร คือ ดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล
การคิดเชิงนามธรรม การคิ ดคาดการณ และการคิ ดคํ านวณทางคณิ ต ศาสตร เพื่ อสนองนโยบายโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลมุงสูมัธยมเชิงปฏิบัติการ โดยยุทธศาสตรพลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษาและระบบการเรียนรู
ใหมสูคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพในมิติการศึกษาเพื่อการมี
งานทํา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4. 2554 : 57) จากปญหาดังกลาวผูสอนจึงตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาความคิดที่เปนเหตุเปนผลเพื่อใช
ในการคนควาหาความรู แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยาน
ที่ตรวจสอบได (ประสาท เนืองเฉลิม. 2557 : 48 ; อางอิงจาก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2546)
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เนนพัฒนาการแกปญหาอยางนักวิทยาศาสตร
กระตุนใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาที่
ถูกตองดวยตนเอง แลวสรุปออกมาเปนหลักการหรือวิธีการแกปญหาที่สามารถนําไปประยุกตใชได มีขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตรวจสอบความรูเดิม ขั้นเราความสนใจ ขั้นสํารวจคนหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู ขั้นประเมินผล
และขั้นนําความรูไปใช โดยผูสอนทําหนาที่แนะนํา ชวยเหลือ จัดสถานการณใหคิดและลงมือตรวจสอบอันจะ
ทําใหการจัดการเรียนรูบรรลุสูจุดมุงหมาย (ประสาท เนืองเฉลิม. 2557 : 107-130) ผูเรียนไดฝกความคิด
ฝกการกระทํา ทําใหจัดระบบความคิดและวิธีแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร (ภพ เลาหไพบูลย. 2542 : 156-157) การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงควรใชการสืบเสาะ
หาความรู (ประสาท เนืองเฉลิม. 2557 : 129 ; อางอิงมาจาก Minner and others. 2010) โดยจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดและตั้งคําถาม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล และพัฒนาเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้น กลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการ
ใหผูเรียนนําเสนอผลงานของกลุมที่ศึกษาเรื่องเดียวกัน ใหกลุมอื่นมาชมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน แสดงความคิดเห็น
อภิปรายภายในกลุม มี 5 ขั้นตอน ไดแก 1. ผูเรียนแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรม 2. ผูสอนอธิบายวิธีการเดินชม
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของกลุมอื่น 3. ผูเรียนแตละกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของกลุมอื่น โดยใชเวลา
ศึกษาผลงาน อภิปราย และสรุปความคิดเห็น 4. แตละกลุมพิจารณาขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขผลงาน
ของกลุมใหสมบูรณ 5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความเห็น (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2555 : 61) ทําใหเกิดเรียนรูอยางทั่วถึงในชั้นเรียนภายในเวลาอันสั้น ดังนั้น
การจัดกิจกรรมตามกลวิธีการสอนเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหผูเรียนไดคิดออกแบบวางแผนปฏิบัติกิจกรรม
สรุปความรู วิจารณความถูกตองซึ่งเปนพื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
และไดพัฒนาการสืบเสาะหาความรู
ผูวิจัยจึงสนใจคนควาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร อีกทั้งยังเปน
การเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการดํารงชีวิตในสังคมโลกและสังคมไทยปจจุบัน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
จะเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมผูเรียนตามเปาหมายการจัด
การศึกษาตอไป
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และแบบปกติ
3. เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. เพื่อศึกษาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
สมมติฐานของการวิจัย
ผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล หลังเรียนแตกตางกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แก ผูเรียนชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ 5 สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี จังหวัดสระบุ รี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ที่เรียนวิชาฟสิกส 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน
10 หองเรียน รวมผูเรียนทั้งสิ้น 363 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 และ 5/5 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ที่เรียน
วิชาฟสิกส 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 รวมจํานวนผูเรียน 64 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
ซึ่งมีคะแนนสาระการเรียนรูที่ 5 พลังงาน ต่ําที่สุด แลวกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการ
จับสลาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง เสียง เปนแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.72 คาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ (Lovett ) เทากับ 0.90
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ
คาความยากรายขอ (p) ตั้งแต 0.42 ถึง 0.58 มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต 0.63 ถึง 0.71 คาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ (KR-20 ) เทากับ 0.89
3. แบบวัดเจตคติ ตอการเรียนวิทยาศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5
ระดับ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (rxy) 0.45 ถึง 0.84 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ(⍺) เทากับ 0.89
4. แบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเปนแบบสังเกตแบบไมมีโครงสราง
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การดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารเพื่อสังเคราะหกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนการศึกษาเอกสารเพื่อ
สังเคราะหกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู
วิทยาศาสตร คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู เนื้อหาเรื่อง เสียง การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
กลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู และนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับ
กลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรูและเครื่องมือวิจัยตอไป
ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรและทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูและเครื่องมือวิจัย โดยนําขอมูลจากระยะที่ 1 มาพัฒนาเปนกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากนั้นนํากิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่ไดไปพัฒนาเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับ
กลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครื่องมือวิจัย โดยนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา นํา
แผนการจัดการเรียนรูที่แกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอผูเชี่ยวชาญ
พรอมแบบประเมิน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง พิจารณาความเหมาะสม ความสอดคลองของสาระการเรียนรู
กับมาตรฐานการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรและทดลองใชการจัดการ
เรียนรูตอไป
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. การเตรียมการ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพของกลุมตัวอยาง จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเรียน
ชี้แจงใหผูเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และแบบปกติ จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-9 เรื่องเสียง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู กับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 ซึ่ง
เปนกลุมทดลอง และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ กับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 ซึ่งเปนกลุม
ควบคุม
3. ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร
4. นําคะแนนที่ไดจากการวัด ไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามมุงหมาย
การวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชาฟสิกส เรื่อง เสียง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตามสมมติฐานการวิจัยโดยใช Hotelling T2
3. ศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. เพื่อศึกษาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น โดยใชสถิติพรรณนาแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ซึ่งมีการ
สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู และบันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู
ผลการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับ
กลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นตรวจสอบความรูเดิม ผูสอนกระตุนใหผูเรียนไดแสดง
ความรูเดิมออกมาอยางอิสระ และรวมกันอภิปราย 2.ขั้นเราความสนใจ เปนการนําเขาสูเนื้อหา ผูสอนกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นและนําเสนอความคิดในประเด็นที่จะศึกษา 3.ขั้นสํารวจคนหา ผูเรียนมีการ
วางแผน กําหนดแนวทางการตรวจสอบประเด็นปญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ผูสอนทําหนาที่
กระตุนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 4. ขั้นอธิบาย ผูสอนสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น
และสรุปความคิดเห็นของกลุมลงในกระดาษปรูฟแลวนําไปติดรอบหอง แตละกลุมไปศึกษาพรอมๆกัน เมื่อ
ศึกษาขอมูลกลุมใดใหวิจารณความถูกตองตามเนื้อหา กิจกรรม คําถาม พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นลงไปกรณี
ที่ไมเห็นดวยกับประเด็นที่ศึกษา แตละกลุมพิจารณาความเห็นที่เพื่อนกลุมอื่นเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
และรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความคิดเห็นของหอง 5. ขั้นขยายความรู ผูสอนทําหนาที่สงเสริมและเปดโอกาส
ใหผูเรียนนําความรูที่สรางขึ้นไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอื่นๆ 6. ขั้นประเมินผล ผูสอนทําการ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยกระบวนการตางๆ และ 7. ขั้นนําความรูไปใช ผูสอนจัดเตรียมโอกาสและ
กระตุนใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 80.08/79.91 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
75/75 ที่กําหนดไว
2. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอยางมีเหตุผล สูงกวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เสียง โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.36
4. ผลการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 5 ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น พบวา ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรูและกระตือรือรนในกิจกรรม
การเรียนรู โดยแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกันภายในกลุม และผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
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อภิปรายผล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ทยาศาสตร ที่ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น โดยใช การจั ด การเรี ย นรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนเทคนิคที่ชวยฝกทักษะการคิด
การถามตอบ การสื่อสารและการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การมีสวนรวม และการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีกระบวนการที่ชัดเจนเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแตการเรียบเรียงหนวยการเรียนรูตาม
เอกสารหลักสูตร คูมือการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และไดผาน
การตรวจสอบแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ ในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
กอนนําไปทดลอง ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชม
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีประสิทธิภาพเทากับ 80.08/79.91 หมายความวา ผูเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ
จากคะแนนกิจกรรมระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 80.08 และคะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทําแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 79.91 แสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหผูเรียนไดคนพบความจริงตางๆ ดวย
ตนเอง ผูเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชา มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู (ภพ
เลาหไพบูลย. 2542 : 123) ผูเรียนไดใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง (วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม. 2554 : 218) สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของวลัยลักษณ คตะวงศ (2555 : 47-85) พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น วิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เทากับ 78.18/77.79 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับผลงานวิจัยของหนูทิศ ทวีลาภ (2555 : 74-115)
พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีคาเทากับ 80.93/79.11
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว
2. ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น
รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอยางมีเหตุผลสูงกวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะการจัดการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น เปนกิจกรรมชวยใหผูเรียนคนควาหาความรูอยางมีหลักการและเหตุผล
ขยายความคิดของตนเองไดอยางกวางขวาง สามารถวางแผนและกํ าหนดวิธีการคนคว าหาความรูโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (สุวิมล เขี้ยวแกว. 2540 : 64) สอดคลองกับผลงานวิจัยของพินิช มหาชัย
(2556 : 127-135) พบวาความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษากับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ และการคิด
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของปุณชรัสมิ์ นามไพรธัญศิริ (2554 :
ไมมีเลขหนา) พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญาทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 อีกทั้งเปนการจัดกิจกรรมรวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเกิดขึ้นอยางทั่วถึงในชั้น
เรียนในเวลาอันสั้น ดวยการเปดโอกาสใหผูเรียนแตละกลุมไดนําผลงานจากการทํากิจกรรมมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน แทนการนําเสนอหนาชั้นเรียน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
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2557 : 7) ทําใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น การตั้งคําถามเพื่อเรียนรูจากการนําเสนอผลงาน และเกิดการ
คิดขั้นสูง (Francek. 2006 : 27-31) สอดคลองกับผลงานวิจัยของอัครวิชช เชิญทอง (2554 : 58-108) พบวา
จัดการเรียนรูที่ใชกลวิธีทํานาย : สังเกต : อธิบาย รวมกับกลวิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในเรื่อง สารในชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวันวิสา ทิพวัตร (2555 : 147-156) มีผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับเทคนิคคําถาม R-C-A ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติ
และคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณไดมาก ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธีสอนนี้ ยังจําเปนตองเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นจึงจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ได สอดคลองกับ John and Dan (2011 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การบูรณาการการสอนรวมกันระหวางกลวิธี
การเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิกิ กิจกรรม : การศึกษาสํารวจการรับรูของผูเรียน โดยผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับ
กลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิกิ และนําวิธีทั้งสองมาบูรณาการกัน เมื่อจบบทเรียนมีการวัดความรู
ของผูเรียน พบวากลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู กับวิกิ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จาก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางดีและมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในหองเรียน ในขณะที่วิกิจะขยายการการเรียนรูออกจากชั้นเรียนที่มีการริเริ่มและ
การอํานวยความสะดวกระหวางการบรรยาย
3. ผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เสียง ดานการเห็นคุณคาตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตร ดานความรูสึกตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร และแนวโนมพฤติกรรมตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร อยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจาก ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมที่เนนการ
ออกแบบการเรียนรูที่ใชวิธีการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ลงมือปฏิบัติดวยตนเองในสิ่งที่ผูเรียนสนใจ
จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนมีอิสระ เชน การทดลอง อุปกรณ หรือสื่อการเรียนรูที่เตรียมไว (ภพ เลาหไพบูลย.
2542 : 156-157) ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ทําให
ความรูที่คงทน โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งในการเรียนรูผูเรียนไดนําเสนอผลงานของกลุมที่
ศึกษาเรื่องเดียวกัน ภายหลังจบบทเรียนใหกลุมอื่นมาชมแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายรวมกันภายในกลุม (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม. มปป. : 552) ทําใหผูเรียนสนุกเพราะได
ทํากิจกรรมยอย ไดแก การวาดภาพ การสืบคนขอมูล การศึกษาผลงานจากกลุมอื่น ไดรับทั้งความรู ไดคิด
ตลอดจนมีสวนรวมในการใหคะแนนผลงานของเพื่อน ทําใหผูเรียนคนพบความรูและสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได สอดคลองกับอลิศรา ศรีสรอย (2554 : 46-87) พบวา ผูเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร และมีเจตคติตอการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
สอดคลองกับปญญฎา อินทวงศ (2553 : 66-112) พบวาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประยุกตใช
ทฤษฎีพหุปญญาแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญาแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยแบบ
สืบเสาะหาความรู 7 ขั้น สามารถพัฒนาเจตคติเชิงวิทยาศาสตรของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ และสามารถ
นําไปประยุกตใชกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาสาระ วิชาอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น พบวา ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรูและกระตือรือรนในกิจกรรม
การเรียนรู แสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกันภายในกลุม ทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน มีการแบงหนาที่กัน
อยางชัดเจน ผูเรียนมีการแขงขันกันตอบคําถาม มีความใฝรูใฝเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 7 ขั้น ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงมีความอยาก
เรียนรูตลอดเวลา มีโอกาสไดฝกคิดฝกทํา เรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและมีความรู ที่คงทนและนําไปใชใน
สถานการณใหมได และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร (ภพ เลาหไพบูลย. 2542 : 156-157)
อีกทั้งกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถฝกการมีสวนรวม การคิด การสื่อสารและการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ ื่น (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2555 : 61) ดังนั้นผูเรียนที่เรียน
ดวยกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรูจึง
มีความใฝเรียนรู สนใจในกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร แสวงหาความรูดวยตนเอง และการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไปของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.1 ผูสอนควรจัดเตรียมเอกสารประกอบการคนควาและวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูเรียน และคอยแนะนําเมื่อผูเรียนมีปญหา เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองและทันตามเวลาที่กําหนด
เนื่องจากกิจกรรมตองใชเวลามาก
1.2 ผูสอนควรกําหนดระยะในการติดผลงานใหหางกันพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน
และเจาของผลงานจะไดไมกังวลกับขอความที่ไมเห็นดวยของกลุมอื่น
1.3 การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบเดิมบางครั้งทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ผูสอนควรใช
คําถามกระตุนความสนใจผูเรียนใหมีความอยากรูอยากเรียนมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาและวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู 7 ขั้น รวมกับกลวิธีการเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Gallery Walk) ในระดับชั้นอื่นๆ
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