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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยกึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรียบเทยีบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการ

ใช้ค�าถามระดับสูงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ 

ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนกับก่อนเรียน 

3) เปรียบเทียบการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 4) เปรียบเทียบการให้เหตุผล

ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการ

ใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนกับก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 2 ห้องเรียน 100 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

กลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ�านวน 50 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ�านวน 50 คน ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้
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ค�าถามระดับสูง แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดการให้

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

การทดสอบค่าที

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง พนัธะโคเวเลนต์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้

แบบสบืเสาะหาความรูโ้ดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05

3. การให้เหตผุลทางวทิยาศาสตร์ เรือ่ง พนัธะโคเวเลนต์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ทีไ่ด้รบัการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

4. การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคญั : การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้ค�าถามระดบัสงู ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน การให้เหตุผลทางวทิยาศาสตร์

Abstract
This study was a quasi-experimental research. The objectives of this research were 

1) to compare learning achievement on covalent bond of students after using an inquiry based 

approach emphasizing higher order questions with that after using a traditional instruction, 2) to 

compare learning achievement on covalent bond of students before and after using the inquiry 

based approach emphasizing higher order questions, 3) to compare scientific reasoning on covalent 

bond of students after using the inquiry based approach emphasizing higher order questions with 

that after using the traditional instruction, and 4) to compare scientific reasoning on covalent 

bond of students before and after using the inquiry based approach emphasizing higher order 

questions. The participants of this research consisted of two classrooms from 10th grade students 

at Chonradsadonumrung School in the first semester of academic year 2014, which were randomly 

selected by using cluster sampling. One classroom was an the experimental group (n=50) taught 

with the inquiry based approach emphasizing higher order questions whereas the other was a 

control group (n=50) taught with the traditional instruction. The research instruments were the 

inquiry based instruction emphasizing higher order questions lesson plans, the traditional approach 

lesson plans, a learning achievement test, and scientific reasoning test on covalent bond. The 



- 58 -

Journal of Education Vol.26 No.2 May - August 2015

data were analyzed using means, standard deviation, independent samples t-test and dependent 

samples t-test.

The research findings were summarized as follows:

1. The post-test mean scores of learning achievement on Covalent Bond of 10th grade 

students after using the inquiry based approach emphasizing higher order questions were statistically 

significant higher than that after using traditional instruction at the .05 level. 

2. The post-test mean scores of learning achievement on Covalent Bond of 10th grade 

students after using inquiry based approach emphasizing higher order questions were statistically 

significant higher than the pre-test mean scores of that at the .05 level.

3. The post-test mean scores of scientific reasoning on Covalent Bond of 10th grade students 

after using inquiry based approach emphasizing higher order questions were statistically significant 

higher than that after using traditional instruction at the .05 level.

4. The post-test mean scores of scientific reasoning on Covalent Bond of 10th grade students 

after using inquiry based approach emphasizing higher order questions were statistically significant 

higher than the pre-test mean scores of that at the .05 level.  

Keywords : Inquiry based approach, Higher order questions, Learning achievement, Scientific 

reasoning 

บทน�า
การศกึษาวทิยาศาสตร์ท�าให้คนพฒันาวธิคิีด ทัง้

คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 

คิดแก้ปัญหา มีทักษะที่ส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้

ข้อมูลที่มีหลากหลาย และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบ

ได้ (กรมวิชาการ, 2551) และในปัจจุบันสถานศึกษาต่าง

ให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ก�าหนดไว้

ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี

ความส�าคญัสูงสดุ กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ดังนั้นการ

พฒันากระบวนการเรยีนรูค้วบคูก่บัการพัฒนาองค์ความรู้

วทิยาศาสตร์จงึมคีวามส�าคญัมาก กระทรวงศกึษาธกิารจงึ

ได้ก�าหนดนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร ข้อที ่8 สนบัสนนุ

องค์ความรูเ้กีย่วกับวทิยาศาสตร์ และได้ก�าหนดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 

2552-2561) โดยก�าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 

คนไทย และการศึกษาไทยมคีณุภาพ และมาตรฐานระดบั

สากล ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ข้อที่ 1.1 คือ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในวิชาหลัก เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ จากการ

ทดสอบระดบัชาตมิคีะแนนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 50 และ

ผลการประเมินโครงการ PISA ในปี 2012 พบว่าคะแนน

ของการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในส่วน

ของการประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งด้าน

วิทยาศาสตร์ ไทยอยู่อันดับที่ 47 ได้ 444 คะแนน จาก

ค่าเฉลี่ยฯ 501 คะแนน สูงขึ้นจากคะแนนปี 2009 ซึ่งอยู่

ที่ 425 คะแนน แต่อย่างไรก็ตามคะแนนค่อนข้างต�่าจาก
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ค่าคะแนนเฉลีย่ซ่ึงบ่งบอกว่าเด็กนักเรียนไทยยงัไม่ประสบ

ผลส�าเร็จเท่าทีค่วร ในด้านการเรยีนวทิยาศาสตร์ (สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการก�าหนดเป้าหมาย

การจัดการศึกษา ตลอดจนเป้าหมายยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน แต่จากการวิเคราะห์ผล

การประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ 

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554-2556 พบว่ามีปัญหาคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า คือ 27.90 33.10 และ 30.48 ตาม

ล�าดับ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ม.ป.ป.) 

ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียต�่ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลคะแนนการสอบในรายวิชาเคมีปลายภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงพบว่าไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้สอน

โดยเฉพาะ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีมี

รายละเอียดมาก ส่วนใหญ่ท�าความเข้าใจได้ยากและมี

ประเด็นย่อยที่ต้องท�าความเข้าใจจ�านวนมาก ยากต่อ

การเชื่อมโยงความรู้ (ธนายุต จันทราเขต, สัมภาษณ์ : 

22 พฤศจิกายน 2556) ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ จึงจ�าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าวิธี

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่จะท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น

ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ด ้วยแนวคิดของ

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและนักการศึกษา ทฤษฎีการ

เรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง จะเห็นได้ว่าผู ้สอนจะต้องใช้รูปแบบ 

กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายเพื่อให้ได้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอย่างแท้จริง ซ่ึงการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู ้เป็นการเรียนรู ้ผ ่านกระบวนการ

แสวงหาความรู้ซึ่งเป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็น

ทักษะวิธีคิดอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ ผู้เรียนต้องใช้

กระบวนการคิดทีห่ลากหลายโดยเฉพาะการคดิวเิคราะห์ 

การคิดวิจารณญาณ และการคิดสร ้างสรรค ์  ฝ ึก

การวางแผนและออกแบบการทดลองโดยใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ทักษะการ

เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูย้งัส่งเสรมิทกัษะชวีติ ทกัษะ

การท�างานร่วมกับผู้อื่นและทักษะสังคมให้แก่นักเรียนใน

ทางอ้อมด้วย การเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรูม้ลีกัษณะ

ส�าคัญ คือผู้สอนจัดเตรียมปัญหา ค�าถามและทฤษฎีให้

ผู้เรียน ส่วนการออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลการ

ทดลอง แปลผลการทดลองและการลงข้อสรปุให้ผูเ้รยีนได้

ออกแบบด้วยตนเอง (วลัลภ คงนะ, 2555) โดยข้ันตอนใน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

คอื 1) การสร้างความสนใจ (Engagement) 2) การส�ารวจ

และค้นหา (Exploration) 3) การอธิบายและลงข้อสรุป 

(Explanation) 4) การขยายความรู้ (Elaboration) และ 

5) การประเมิน (Evaluation) (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) ซึง่ผูเ้รยีนจะได้ใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ

หาความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคิดวิเคราะห์ และเจตคติของผู้เรียนได้ ดังผลงานวิจัย

ของสุธารพิงค์ โนนศรีชัย (2550) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผลการ

ศึกษาพบว่านักเรียนร้อยละ 80.95 ของจ�านวนนักเรียน

ทัง้หมดมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยาผ่านเกณฑ์

ที่ก�าหนดคือร้อยละ 75 และผลงานวิจัยของศรีบุญตาม 

โจมศรี (2553) ท่ีได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องพันธะเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วัฏจักรการ

สบืเสาะหาความรู ้(5E) ร่วมกบัแผนผงัมโนมต ิผลการวจิยั

พบว่านักเรียนร้อยละ 80.95 ของนักเรียนท้ังหมดมีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดร้อยละ 70 ข้ึนไป

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดแบบ

วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
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ที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของผู ้สอนในการกระตุ ้นให้เกิด

ประเด็นในการค้นหาค�าตอบ ซึ่งการเรียนรู ้โดยใช้

ค�าถามเป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนป้อนค�าถามให้ผู้เรียนตอบ 

อาจตอบเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ ่มย่อย หรือตอบ

ทั้งชั้นเรียน การตอบอาจใช้วิธีการพูด การเขียน ฯลฯ 

ผู ้สอนจะพิจารณาค�าตอบแล้วให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

หรือถามคนอื่นกลุ ่มอื่นจนกว่าจะได้ค�าตอบที่ถูกต้อง

เหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด, 2537) การใช้ค�าถามขั้นสูง

เป็นค�าถามที่ส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความคิด น�าความรู้และ

ประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานสรุปหาค�าตอบ ส่งเสริมให้

เด็กมคีวามคดิสร้างสรรค์และเกดิทกัษะในการคดิอย่างมี

ระบบ นอกจากน้ันยงัเป็นค�าถามทีเ่ปิดโอกาสให้ผูต้อบได้

แสดงความคิดเห็น ตลอดจนกระตุ้นให้ได้ลองแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545) ซึ่งค�าถามระดับ

สูงแบ่งได้เป็น 7 ชนิดดังน้ี 1) ค�าถามให้อธิบาย เป็น

ค�าถามท่ีผู้ตอบจะต้องน�าความรู้และประสบการณ์เดิม

มาเป็นพื้นฐานสรุปหาค�าตอบ 2) ค�าถามให้เปรียบเทียบ 

เป็นค�าถามที่มีจุดมุ่งหมายให้คิดเปรียบเทียบของสองสิ่ง

ว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะคล้ายกันหรือต่างกันอย่างไร 

3) ค�าถามให้จ�าแนกประเภท เป็นค�าถามเพื่อส่งเสริมให้

ผู้ตอบรู้จักจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่โดยใช้เกณฑ์ของตนเอง

หรอืของผูอ้ืน่ หรือบอกเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจดักลุม่ทีผู่อ้ืน่ท�า

ไว้ 4) ค�าถามให้ยกตวัอย่าง เป็นค�าถามทีต้่องการให้ผูต้อบ

บอกชื่อ หรือยกตัวอย่างของสิ่งที่ก�าหนดให้ โดยอาศัย

ทักษะการสังเกต และมีความรู้ความจ�าเรื่องต่างๆ เป็น

พื้นฐานในการหาค�าตอบ 5) ค�าถามให้วิเคราะห์ เป็น

ค�าถามที่ให้คิดค้นหาความจริงหรือแยกแยะเรื่องราว

เพ่ือหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ

ให้นักเรียนได้คิดค้นหาความจริงต่างๆ ที่ประกอบขึ้น

มาเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ 6) ค�าถามให้สังเคราะห์ 

เป็นการผสมรวมสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปให้เกิดเป็น

ของใหม่ขึ้นมา และ 7) ค�าถามให้ประเมินค่า เป็นค�าถาม

ที่มีจุดมุ ่งหมายให้ได้พิจารณาคุณค่าของสิ่งของก่อน

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักประเมินค่าของสิ่งต่างๆ โดย

ใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นจริง และเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว

มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนก่อนตัดสินใจ (พิมพันธ์ 

เดชะคุปต์, 2545) ดังผลงานวิจัยของอาการ์ด (Agard, 

1977) ทีไ่ด้ศกึษาผลการใช้ค�าถามของครทูีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมได้

รับการสอนโดยครูให้ข้อมูล กลุ่มทดลองท่ี 1 ใช้ค�าถาม

แบบสืบสวนระดับสูง และกลุ่มทดลองท่ี 2 ใช้ค�าถาม

แบบสืบสวนระดับต�่า ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่ม

ทดลองท่ีสอนโดยใช้ค�าถามระดับสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนสงูกว่านกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ีสอนโดยใช้ค�าถามระดบั

ต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียน

กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีสอนโดยครูให้ข้อมูลซ่ึงไม่มีการใช้

ค�าถาม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป้าหมายยุทธศาสตร์

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผลการประเมินการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินโครงการ PISA ใน

ปี 2012 ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้และการใช้ค�าถาม

ระดับสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้

ค�าถามระดับสูง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง 

เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัครวูทิยาศาสตร์ในการใช้กิจกรรม

การเรียนรูใ้นการส่งเสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการ

ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับเด็กและเยาวชนไทย

ให้สูงขึ้นไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 

พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูงกับ

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

2. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 

พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง 

หลังเรียนกับก่อนเรียน

3 .  เ พ่ือ เปรี ยบ เที ยบการให ้ เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้

ค�าถามระดับสูงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

4 .  เ พ่ือ เปรี ยบ เที ยบการให ้ เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้

ค�าถามระดับสูง หลังเรียนกับก่อนเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรือ่ง พนัธะโคเวเลนต์  

ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ
หาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง สูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรือ่ง พนัธะโคเวเลนต์  
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ
หาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน

3. การให ้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร ์  เรื่อง 
พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง 
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

4. การให ้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร ์  เรื่อง 

พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ ใช ้ ในการวิจัยครั้ งนี้ ได ้แก ่ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 9 ห้องเรียน 

จ�านวน 450 คน

2. กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง 

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จ�านวน 2 ห้องเรียน 

ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

จ�านวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 

จ�านวน 50 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ�านวน 

50 คน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย

1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ

รู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

2) การจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง พันธะ

โคเวเลนต์

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2) การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหาในสาระ

การเรียนรู้ที่ 3 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 

2551 เรือ่ง พันธะโคเวเลนต์ ประกอบด้วยเนือ้หาย่อยดงัน้ี 

การเกดิพนัธะโคเวเลนต์ ชนดิของพันธะโคเวเลนต์ โมเลกุล

ท่ีไม่เป็นไปตามกฎออกเตต การเขียนสตูร การเรยีกช่ือสาร

โคเวเลนต์ ความยาวพันธะ พลังงานพันธะ แนวคิดเกี่ยว

กับเรโซแนนซ์ รูปร่างของโมเลกุล สภาพข้ัวของโมเลกุล
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โคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และ

สารโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ด�าเนนิการใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลา 5 สัปดาห์ ๆ  ละ 

3 ช่ัวโมง รวมทัง้สิน้ 15 ชัว่โมง โดยผูว้จิยัเป็นผูด้�าเนนิการ

วิจัยด้วยตนเอง

วิธีด�าเนินการวิจัย 
การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจัิยในก่ึงทดลอง (Quasi-

experimental research) ด�าเนินการทดลองตาม

รูปแบบการวิจัย Pretest-Posttest, Nonequivalent 

Control Group Design (สมโภชน์ อเนกสุข, 2554) ซึ่ง

มีการสุ่มประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน

และหลังการวิจัย แสดงรูปแบบการวิจัยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการวิจัย Pretest-Posttest, 

Nonequivalent Control Group Design

G
1
 O

1
 X

1
 O

2

G
2
 O

3
 - O

4

สญัลักษณ์ทีใ่ช้แทนรปูแบบการวจิยั มดีงัต่อไปนี้

G
1
 แทน กลุ่มทดลอง

G
2
 แทน กลุ่มควบคุม

O
1
, O

3
 แทน การทดสอบก่อนเรียน

X
1
 แทน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง

O
2
, O

4
 แทน การทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้น

การใช้ค�าถามระดับสูง แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน และแบบทดสอบ

วัดการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ

หาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง เป็นแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ

แสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและใช้กระบวนการคิด

ที่มีเหตุผลประกอบกับการใช้ค�าถามระดับสูง จ�านวน 

7 แผน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ มีการใช้ค�าถามระดับสูง 7 

ประเภท ได้แก่ ค�าถามให้อธิบาย ค�าถามให้เปรียบเทียบ 

ค�าถามให้จ�าแนกประเภท ค�าถามให้ยกตัวอย่าง ค�าถาม

ให้วิเคราะห์ ค�าถามให้สังเคราะห์ และค�าถามให้ประเมิน

ค่า เพื่อน�าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นส�ารวจและค้นหา มีการ

จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือเข้าสู่กิจกรรมการส�ารวจ

และค้นหา โดยมีการอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อให้ได้ข้อสรุป

และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันภายในกลุ่ม 3) ขั้น

อธิบายและลงข้อสรุป มีการน�าเสนอผลการส�ารวจและ

ค้นหาของผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกันสรปุ

ผลการส�ารวจและค้นหา 4) ขั้นขยายความรู้ ให้ผู้เรียน

น�าสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้

และทักษะในสถานการณ์ใหม่โดยมีการใช้ค�าถามระดับ

สูง 7 ประเภท ได้แก่ ค�าถามให้อธิบาย ค�าถามให้เปรียบ

เทียบ ค�าถามให้จ�าแนกประเภท ค�าถามให้ยกตัวอย่าง 

ค�าถามให้วิเคราะห์ ค�าถามให้สังเคราะห์ และค�าถามให้

ประเมินค่า และ 5) ข้ันประเมินผล ครูประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักเรียนซึ่งทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการ

ประเมินการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้างมากน้อย

เพียงใดเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบ

ทดสอบย่อยเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 

น�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้น

การใช้ค�าถามระดับสูง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ เสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมและ

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึงได้ค่าความเหมาะสมอยู่

ระหว่าง 4.20-5.00 ซึง่ถือว่ามค่ีาความเหมาะสมมากท่ีสดุ

และค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 
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2. แผนการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ เป็น

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วัฏจักรการเรียนรู้

แบบ 5E ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ขั้น

สร้างความสนใจ มีการน�าเข้าสู ่บทเรียนหรือทบทวน

ความรูเ้ดมิ 2) ขัน้ส�ารวจและค้นหา มกีารจดัแบ่งนกัเรยีน

เป็นกลุม่เพ่ือเข้าสูกิ่จกรรมการส�ารวจและค้นหาโดยมกีาร

อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในกลุ่ม 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป มีการน�าเสนอผลการส�ารวจ

และค้นหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้สอนและผู้เรียนร่วม

กันสรุปผลการส�ารวจและค้นหา 4) ขั้นขยายความรู้ให้ผู้

เรียนน�าสิง่ทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูไ้ปประยกุต์ใช้หรอืขยายความ

รู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่ๆ และ 5) ขั้นประเมินผล 

ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งทดสอบเป็นราย

บุคคลเพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้

อะไรบ้างมากน้อยเพียงใด เป็นการวดัและประเมนิผลโดย

ใช้แบบทดสอบย่อยเพือ่ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เรียน น�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง พันธะ

โคเวเลนต์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมินค่า

ความเหมาะสมและดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่า

ความเหมาะสมอยูร่ะหว่าง 4.20-5.00 ซึง่ถอืว่ามค่ีาความ

เหมาะสมมากทีส่ดุและค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) อยู่

ระหว่าง 0.80-1.00

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ เป็นเครื่องมือใช้ในการประเมิน

ผลความรู้ ความสามารถด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดขอ

งบลูม 6 ด้าน คือ ความรู้ความจ�า ความเข้าใจ การน�าไป

ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่ง

เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ 

ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความยาก 

(p) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.63 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่

ระหว่าง 0.22 – 0.62 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76

4 .  แบบทดสอบวัดการให ้ เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ เป็นเครื่องมือท่ี

ใช้ในการประเมินความรู้ ความสามารถในการให้เหตุผล

ทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ การอธิบายตามหลักการ

วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ และการลงข้อสรุปของข้อมูล

อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัว

เลอืก จ�านวน 12 ข้อมค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) จาก

การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านอยู่ระหว่าง 0.8-1.00 

มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.65 ค่าอ�านาจ

จ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.52 และมีค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ 0.85

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองและ

เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

1 .  ติดต ่อขอความร ่ วมมือจากโรง เรี ยน

ชลราษฎรอ�ารุง จังหวัดชลบุรี 

2. ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการทดสอบ

ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบทดสอบวัดการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์กับ

นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

3. ด�าเนนิการทดลองด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูงกับกลุ่ม

ทดลองและการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม 

4. ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการทดสอบ

หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และแบบทดสอบวัดการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์กับ

นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบ

ฉบับเดิม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติมีดังนี้
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1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD)

2. สถติใินการหาคุณภาพของเครือ่งมอื ได้แก่ ค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอ�านาจ

จ�าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 วิธีของ

คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-richardson)

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่

3 . 1  การทดสอบค ่ าที  ( t - tes t  fo r 

independent samples)

3.2 การทดสอบค่าท ี(t-test for dependent 

samples) 

ผลการวิจัย
เมื่อด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน�า

คะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและแบบทดสอบวัดการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

มาท�าการวเิคราะห์ ได้ผลการวจิยัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรือ่ง พนัธะโคเวเลนต์ ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีน

รูแ้บบสบืเสาะหาความรูโ้ดยเน้นการใช้ค�าถามระดบัสงูกบั

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

กลุ่ม n คะแนนเต็ม X SD t p

กลุ่มทดลอง 50 30 24.02 2.245

8.439* .000

กลุ่มควบคุม 50 30 18.94 3.616

* p<.05

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียน ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนกับก่อนเรียน แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนกับก่อนเรียน

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X SD t p

หลังเรียน 50 30 24.02 2.245
20.150* .000

ก่อนเรียน 50 30 13.42 3.375

* p<.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2

3. ผลการเปรียบเทียบการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

กลุ่ม n คะแนนเต็ม X SD t p

กลุ่มทดลอง 50 12 10.02 1.363

6.650* .000

กลุ่มควบคุม 50 12 7.72 2.031

* p<.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่

ได้รับการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูโ้ดยเน้นการใช้ค�าถามระดบัสงู สงูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3

4. ผลการเปรียบเทียบการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนกับก่อนเรียน แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนกับก่อนเรียน

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม X SD t p

หลังเรียน 50 12 10.02 1.550
19.190* .000

หลังเรียน 50 12 4.62 1.363

* p<.05

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียน

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4



- 66 -

Journal of Education Vol.26 No.2 May - August 2015

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยผู ้วิ จัยแบ ่งประเด็นส�าคัญ

ในการน�าเสนอการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 2 

ประเด็น คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะ

โคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ

จัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูโ้ดยเน้นการใช้ค�าถาม

ระดับสูง และ 2) การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการ

ใช้ค�าถามระดับสูง มีรายละเอียดดังนี้ 

1 .  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น เ รื่ อ ง 

พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่ี

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้น

การใช้ค�าถามระดับสูง สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้เนื่อง

มาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ผู้วิจัย

ได้น�ามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่ง

เสริมให้ผู้เรียนเป็นส�าคัญ 5 ขั้น คือ 1) การสร้างความ

สนใจ (Engagement) เป็นการน�าเข้าสู่บทเรียนหรือ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยด้วยการใช้ค�าถามระดับ

สูง 7 ประเภท ได้แก่ ค�าถามให้อธิบาย ค�าถามให้เปรียบ

เทียบ ค�าถามให้จ�าแนกประเภท ค�าถามให้ยกตัวอย่าง 

ค�าถามให้วิเคราะห์ ค�าถามให้สังเคราะห์ และค�าถาม

ให้ประเมินค่า เพื่อน�าเข้าสู่บทเรียน 2) การส�ารวจและ

ค้นหา (Exploration) มีการวางแผนก�าหนดแนวทาง

ในการส�ารวจตรวจสอบหรือศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร

อ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 3) การอธิบายและลง

ข้อสรปุ (Explanation) เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะห์ 

แปลผล สรุปผล 4) การขยายความรู้ (Elaboration) 

เป็นการน�าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม

หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และ 5) การประเมิน 

(Evaluation) เป็นการประเมนิความรู ้ทกัษะกระบวนการ

ทีน่กัเรยีนได้รบั ซึง่จะเหน็ได้ว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูงดังกล่าว

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้ อีกทั้งยังมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้ผู ้

เรียนได้ใช้ความคิดและค้นคว้าด้วยตนเอง รู ้จักการ

วางแผนในการท�ากิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มอย่างเป็น

ระบบ รวมไปถึงได้แสดงออกตามความสามารถของ

ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา ประชากูล และ

ประสาท เนืองเฉลิม (2553) ที่ได้เสนอไว้ว่าการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการ

พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้

ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยผู้สอนมีบทบาท

ในการตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ

ทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางใน

การแก้ปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเองแล้วสรุปออกมาเป็น

หลักการหรือวิธีการในการแก้ปัญหาและสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ และข้อดีของการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้คือการพัฒนาศักยภาพทางความคิด ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึง ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ได้

เสนอไว้ว่า ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มี

ดังนี้คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ได้

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจึงมีความอยากเรียนรู้อยู่ตลอด

เวลา ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและวิธีเสาะแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ท�าให้ความรู้คงทน

และถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือท�าให้สามารถจดจ�า

ได้นานและน�าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วยผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนผู ้เรียนสามารถ

เรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น

ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนด้วยและผู้เรียน

จะเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

และยังมีการใช้ค�าถามระดับสูงซ่ึงเป็นเทคนิคส�าคัญ

ในการเสาะแสวงหาความรู ้ที่มีประสิทธิภาพ เป ็น

กลวิธีการสอนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู ้ ท่ีพัฒนาทักษะ
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การคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความ

คิดอย่างมีเหตุผล สามารถน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของกัญญา วีรยวรรธน (2536) ซึ่ง

ได้เสนอไว้ว่าการใช้ค�าถามเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

เรยีนรู ้ช่วยให้ผู้เรยีนสร้างความรู ้ความเข้าใจ และพัฒนา

ความคิดใหม่ ๆ กระบวนการถามจะช่วยขยายทักษะ

การคิดอย่างมีเหตุผลและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอีกทั้งช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจให้กระจ่างขึ้น ได้

ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านการเรียนการสอนก่อให้เกิดการ

ทบทวน การเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆ ส่งเสริม

ความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของสุธารพิงค์ โนนศรีชัย (2550) ที่ได้

ศึกษาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซ่ึงพบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาชีววิทยามีนักเรียนร้อยละ 80.95 ของ

จ�านวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดและสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผล

งานวจัิยของ ศรีบญุ ตามโจมศร ี(2553) ทีไ่ด้ศึกษาผลการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งพนัธะเคมชีัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 

โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแผนผัง

มโนมติผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คดิเป็นร้อยละ 80.95 และ

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะ

โคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้

ค�าถามระดับสูง สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น

ไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และ 4 ทั้งนี้เนื่องมาจากการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ช่วย

ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยได้ศึกษาหาความ

รูด้้วยตนเอง โดยมคีรเูป็นผูอ้�านวยความสะดวกให้เท่านัน้ 

และการท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะ

ในการปฏิบัตกิจิกรรมท่ีครจูดัให้อกีด้วย นอกจากนีใ้นการ

จดัการเรยีนรูย้งัมีการใช้ค�าถามระดบัสงู 7 ประเภท ได้แก่ 

ค�าถามให้อธบิาย ค�าถามให้เปรยีบเทียบ ค�าถามให้จ�าแนก

ประเภท ค�าถามให้ยกตวัอย่าง ค�าถามให้วเิคราะห์ ค�าถาม

ให้สงัเคราะห์ และค�าถามให้ประเมนิค่า รวมในการจดัการ

เรียนรู้ซึ่งค�าถามระดับสูงมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

จดัการเรยีนรูแ้ละเป็นการกระตุน้ความคดิของผูเ้รยีน ถ้า

ผู้สอนมีความสามารถในการใช้ค�าถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์

ได้ดี โดยเฉพาะหลักสูตรมัธยมศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่ง

ให้ผู้เรียนได้คิด ได้แก้ปัญหา ได้วิเคราะห์ ได้หาแนวทาง

เลือกปฏิบัติท่ีเหมาะสม ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ผู ้สอนต้องมีทักษะในการถามค�าถามที่มีประสิทธิภาพ 

จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและการให้เหตุผล ดัง

ท่ีหลักสูตรมุ่งหวัง อีกท้ังค�าถามระดับสูงยังเป็นค�าถามท่ี

ต้องการค�าตอบมากกว่าการให้นกัเรยีนบอกข้อความจริง 

ความหมาย ความจ�า และต้องการส่งเสริมให้นักเรียนใช้

ความคิดในระดับสูงในการตอบค�าถามและช่วยพัฒนา

นักเรียนในด้านของทักษะความคิดและการให้เหตุผล ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ (Dewey, 1956) 

ท่ีเสนอว่าการเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิด

จากการปฏิบัติ นอกจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) แล้วยังมีการใช้ค�าถาม

ระดับสูงร่วมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง กัญญา วีรยวรรธน 

(2536) ซ่ึงได้เสนอไว้ว่า การใช้ค�าถามเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรยีนรู ้ช่วยให้ผูเ้รยีนสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

และพฒันาความคดิใหม่ๆ กระบวนการถามจะช่วยขยาย

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน อีกทั้งช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจให้กระจ่าง

ข้ึน ได้ข้อมูลป้อนกลับท้ังด้านการเรียนการสอน ก่อให้

เกิดการทบทวน การเช่ือมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆ 
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ส่งเสรมิความอยากรู้อยากเหน็และเกดิความท้าทาย รวม

ไปถึง พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545) ได้เสนอไว้ว่าการใช้

ค�าถามยังสามารถส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความคิดน�าความ

รู้และประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานสรุปหาค�าตอบ 

ท�าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะในการ

คิดอย่างมีระบบ นอกจากน้ันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้

ตอบได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนกระตุ้นให้ได้ลองแก้

ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นค�าถามมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน 

ดังที่ จิราพร อัครสมพงศ์ (2536) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าผู้สอน

มีความสามารถในการถามค�าถามท่ีมีประสิทธิภาพ จะ

ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้

ดี โดยเฉพาะหลกัสตูรประถมศกึษาและมธัยมศกึษาฉบบั

ปัจจุบัน มุ่งให้ผู้เรียนได้คิด ได้แก้ปัญหา ได้วิเคราะห์ ได้

หาแนวทางเลือกปฏบิติัทีเ่หมาะสม ดังนัน้ จึงจ�าเป็นอย่าง

ย่ิงทีผู่ส้อนต้องมทีกัษะในการถามค�าถามทีม่ปีระสทิธิภาพ 

จงึจะช่วยให้ผู้เรียนมีทกัษะการคิดและการให้เหตุผล ดังที่

หลักสูตรมุ่งหมายไว้ จากความส�าคัญของการใช้ค�าถาม

ระดบัสูงซ่ึงจะช่วยส่งเสรมิการคิดระดับสงูและสร้างความ

มีเหตุผลให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงหากใช้ค�าถามระดับสูงอย่างต่อ

เนื่องจนผู้เรียนคุ้นเคย จะช่วยพัฒนาความคิดและการ

ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของอินสน สมเกต (2533) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้

ค�าถามระดับสูงที่มีสัดส่วนต่างกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบ

ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคมุอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 และนักเรียน

ทั้งสองกลุ่มมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะเห็นได้ว่าการใช้ค�าถาม

ร่วมในการจัดการเรียนรู้นั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนและช่วยในการพฒันาการคดิอย่างมี

เหตุผลของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของอรุณรัตน์ 

พ่วงทพิากร (2532) ทีไ่ด้ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการใช้

ค�าถามระดับต่างๆ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา

อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบ

ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ค�าถามระดับสูงสามารถ

ช่วยให้นกัเรยีนพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได้มากกว่า

การสอนโดยใช้ค�าถามระดับต�่าเพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้

โดยเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง ช่วยให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง โดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

ท�าการทดลองด้วยตนเอง และการท่ีผู้เรียนปฏิบัติและ

เรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ

เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะในการคิดอย่าง

มีเหตุผลอีกด้วย ดังนั้นจึงสามารถขยายขอบข่ายของ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้

ค�าถามระดับสูงในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น 

ฟิสิกส์ ชีววิทยา เป็นต้น

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเน้นการใช้

ค�าถามระดับสูง ที่มีต่อตัวแปรอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 

เนือ่งจากเป็นสิง่จ�าเป็นในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ และ

สามารถน�าสิ่งต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ในวิชาอื่น และเกิด

ประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวันของนักเรียน
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