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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 
เร่ือง กรด-เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน จํานวน 6 ชุดการเรียนรู ใชเวลา 18 คาบ 
โดยเปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง
ในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 และ 5/2 จํานวน 75 คน ไดจากการ
เลือกแบบเจาะจงประชากรนักเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 จํานวน 116 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนศรีบุณยานนท จังหวดั
นนทบรุ ีจากการแบงนกัเรยีนออกเปนกลุมตามคะแนนเฉลีย่ทดสอบกอนเรยีนและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) สามารถแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมเกง 

กลุมปานกลาง และกลุมออน เม่ือวิเคราะหคะแนนผลสมัฤทธ์ิดวยการทดสอบคาทแีบบ

กลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน พบวา นักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออนมีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งสามกลุม และจากการทดสอบดวยสถิติ ANNOVA พบวา นักเรียนกลุมเกงและกลุม
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ปานกลางมีคะแนนความกาวหนาทางผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมออนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  แตนกัเรยีนกลุมเกงมคีะแนนความกาวหนาทางผลสัมฤทธิไ์มแตกตาง
จากกลุมปานกลาง และจากการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา นักเรียน
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน อยูในระดับมาก

คําสําคัญ : ชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร, การเรียนรูที่เชื่อมโยงกับชีวิต
ประจําวัน, การเรียนรูแบบ 5E
Keyword : science inquiry learning packages, context-based learning, 5Es 
learning

ABSTRACT
 This research aimed to enhance learning achievement of 
acid-base by using the developed science inquiry context-based (SICB) 
learning packages, six packages totally 18 periods. The sample of this 
one group pretest-posttest research was 75 Grade-11 students from 
Room 1 and 2, purposively sampled from 116 Grade-11 students in the 
Science-Mathematics plan at Sriboonyanon School, the fi rst semester of 

the academic year 2010. The students were categorized as high-, middle 

and low-achieving students according to mean ± SD of the pretest score. 

The dependent samples t-test analysis revealed that high-, middle, and 

low-achieving students obtained post-achievement score statistically higher 
than that of the pre-achievement score (p<0.05) for all case. The ANNOVA 
analysis also reported that high- and middle-achieving students gained 

in content knowledge statistically higher than low- achieving students at 

p-value less than 0.05. However, high-achieving students gained in content 
knowledge not statistically higher than middle-achieving students. In 
addition, the students were highly satisfi ed with this SICB learning packages.
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บทนํา 
 ปจจบุนัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยมีบีทบาทตอชีวติประจาํวนัของบุคคลและ
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเจริญกาวหนา (Saikwan, 
1993) วิทยาศาสตรเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะ
วิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคนท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
ตางๆ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชเพือ่อาํนวยความสะดวกในชวีติและในการทาํงาน (Wikol, 2007) 
และชวยสงเสริมใหมนุษยมีการพัฒนาความคิด มีเหตุมีผล มีความคิดสรางสรรค มีการ
คดิวเิคราะห มทีกัษะในการคนควาหาความรู มคีวามสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ และมกีารนาํความรูทางวทิยาศาสตรมาใชในการปรบัตวัเขากบัสถานการณและส่ิง
ใหม ๆ  ในสงัคมปจจบุนั (Polarsa, 2006) ครวูทิยาศาสตรตองมคีวามรูแมนยาํในเน้ือหา 
และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเขากับบริบทของชีวิตประจําวันได และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนจากการถายทอดความรูเปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง เชน การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร หรือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนตน 
(Faikhamta, 2008)
 โรงเรียนศรีบุณยานนทเปนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญและเปนหนึ่งในเจ็ด

ศูนยของโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี(พสวท.)  ไดดาํเนนิการจดัการจดัการเรยีนรูตามหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2544 แตจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท ปการศึกษา 

2551-2552 พบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.95 (SD 9.96) และ 32.28 (SD 9.18) ตาม

ลําดับ ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดนนทบุรี  (ตารางที่ 1) เม่ือพิจารณาคะแนนแยกตาม
มาตรฐานการเรยีนรูสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรทีเ่ก่ียวกบัวชิาเคม ีพบวาในมาตรฐาน ว 
3.1 พบวา มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 และ 5.88 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน และ
ในมาตรฐาน ว 3.2 พบวามีคะแนนเฉลี่ย 5.32 และ 5.29 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 

12 คะแนน (The National Institute of Educational Testing Service, 2010)
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชวงช้ันที่ 4 (ม.6) วิชา
วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2551-2552

ระดับ
ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552

mean SD mean SD

โรงเรียนศรีบุณยานนท 34.95 9.96 32.28 9.18

จังหวัดนนทบุรี 36.21 11.35 32.98 9.22

สพท. นนทบุรี เขต 1 33.65 10.28 31.01 8.52

ประเทศไทย 33.70 10.55 31.03 8.67

 จากรายงานผลการเรียนในรายวิชาเคมี ซึ่งมีเรื่อง กรด-เบส เปนเน้ือหาหลัก
ที่ใชสําหรับการประเมินผลการเรียนวิชาเคมีประจําภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปที ่5 แผนการเรียนวทิยาศาสตร-คณติศาสตร โรงเรียนศรีบณุยานนท พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมีในปการศึกษา 2552  2551 และ 2550 
เปน 2.18  2.06 และ 2.24 ตามลําดับ ซึง่ตํา่กวาเกณฑมาตรฐานของโรงเรยีน ทีก่าํหนดไว 
2.50 โดยเฉพาะในปการศึกษา 2552 พบวา มีนักเรียนท่ีได ผลการเรียน 1.5 ถึงรอยละ

24.58 ของนักเรียนทั้งหมด (Division of Academic Administration, 2010) 
ซึ่งจากการวิเคราะหสภาพปญหาในช้ันเรียน พบวาเกิดจากปจจัยหลายดาน ไดแก 
 1) ดานผูสอน พบวาครูยังขาดประสบการณการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเรื่องดังกลาวใหหลากหลาย เนื่องจากไดรับมอบหมายใหสอนวิชาเคมีในระดับชั้น

มธัยมศกึษาปที ่5 เปนครัง้แรก ทาํใหการจดักจิกรรมการจดัการเรยีนรูสวนใหญเปนการ
บรรยาย และใหนกัเรียนทําแบบฝกหดัในหนังสอืเรยีน ซึง่นกัเรียนสวนใหญมกัจะลอกกัน 
 2) ดานนกัเรยีน พบวานักเรยีนสวนใหญขาดความสนใจและความกระตอืรอืรน

ในการเรยีน ขาดแรงจงูใจในการเรยีน ทัง้นีเ้นือ่งจากนกัเรยีนสวนใหญไมสามารถเชือ่มโยง

ความรูที่เรียนใหเขากับชีวิตประจําวัน จึงทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการเรียน
 3) ดานบริบทของโรงเรียน เน่ืองจากเปนโรงเรียนขนาดใหญจงึมกีจิกรรมตาง ๆ  
ใหนักเรียนเขารวมเปนจํานวนมาก ประกอบกับในภาคเรียนที่ 1 เปนชวงของกิจกรรม
กีฬาสีภายใน ซึ่งโรงเรียนกําหนดใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนผูรับผิดชอบ
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หลักในกิจกรรมดังกลาว ทําใหนักเรียนมีเวลาในการเรียนนอยลง สงผลใหนักเรียน
เรียนไดไมเต็มที่ 
 กระบวนการสบืเสาะหาความรูเปนวธิกีารเรยีนรูทีม่ปีระสิทธภิาพในการจดัการ
เรียนรูวทิยาศาสตร (Schwartz,  Lederman and Crawford,  2004) นอกจากนีค้รตูอง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
ใหผูเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรยีนรู และทีส่าํคญัควรเปนกจิกรรมท่ีสามารถเชือ่มโยง
กับชีวิตประจําวันของนักเรียนได โดยการเรียนรูของนักเรียนควรมีการปฏิรูป โดยการ
ลดการเรียนในหองเรียนแบบเกาลงเพื่อใหนักเรียนไดพบกับความหลากหลายของการ
เรียนดวยการสัมผัสจากของจริง จากการทํางาน จากสื่อ จากการเรียนรูแบบมีสวนรวม
โดยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของบุคคลและสังคม (Wasi, 2000) ถา
ครูสอนใหเด็กคิดโดยนําสภาพชีวิตจริงเปนตัวต้ังทุกคร้ัง เด็กจะสามารถคิดวิเคราะห 
วจิารณ เชือ่มโยงปญหาเขาสูปจจยัทางสงัคมทีเ่ปนเหตกุารณเกดิขึน้จรงิ จากส่ิงทีเ่รยีนรู
นําสูความรู ความเขาใจชีวิต ที่ไมตองทองก็จะจํา เพราะทําจริง ใชไดจริง ทุกสิ่งที่เรียนรู
จะสงผลสูการพัฒนาทางปญญาและพฤติกรรมของผูเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคต 
(Faikhamta, 2008)
 กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E (5E Inquiry process) เปนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 

3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู (Elaboration) และ 

5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเปนรูปแบบการสอนท่ีมีการใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่คอนขางชัดเจน มุงกระบวนการแกผูเรียน สอนใหผูเรียนเกิดความ
อยากรูอยากเหน็ เปดโอกาสใหผูเรยีนไดทาํกจิกรรม แสวงหาความรูดวยตนเอง สบืสวน
สอบสวนเพ่ือหาคําตอบสําหรับปญหาใดปญหาหน่ึง โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
เพ่ือใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย ดังนั้นครูจึงตองมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อมุง

เนนใหนักเรียนเปนผูที่เรียนรูและคนพบตัวเองมากที่สุด นักเรียนควรไดรับการกระตุน

สงเสริมใหมีความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเรียน มีความสงสัยเกิดคําถามในส่ิงตาง ๆ

มีความมุงมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหผลนําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล 
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สามารถส่ือสารขอมลูสิง่ทีค่นพบจากการเรียนรูใหผูอืน่เขาใจ และสามารถนําไปแกปญหา
ได (Samran, 1999; Chaowakiratipong, 2000)
 จากท่ีกลาวขางตนจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 5E เปนกระบวน
การจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน ซึ่งชวยให
นักเรียนสามารถสรางความเขาใจแนวคิดในการเรียนรู (Elvan, 2005) ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถในการคดิอยางมีวจิารณญาณ (Satitpibool, 2007) และสงผลใหนกัเรยีน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิาเคมสีงูขึน้ เน่ืองจากเปนการจดัการเรยีนรูทีฝ่กใหผูเรยีน
สามารถสรางความรูดวยตนเองชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของเรื่องที่เรียนกับชีวิต
จริง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริงได (Phoomsawan, 2006) และยังตอง
ใชทกัษะในการทํางานรวมกับเพ่ือน ทาํใหผูเรยีนมีปฏิสมัพนัธระหวางกัน รวมกันคิดรวม
กันทํางาน มีการอภิปรายในกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการสืบเสาะหาความรู
แลวนําเสนอผลงานใหเพื่อน ๆ ในหองเรียนไดรับความรูไปดวยกัน สงผลใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดี และมีความคงทนนานกวา (Polarsa, 2006) นอกจากนี้การใหผูเรียนได
สืบคนขอมูลผานสื่อตาง ๆ เชนอินเทอรเน็ต วารสาร หนังสือพิมพ หรือแหลงความรูที่
หลากหลาย จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะจะตองใช
วิจารณญาณในการพิจาณาเลือกขอมูลท่ีมีขอเท็จจริงมากที่สุดเพื่อมานําเสนอหนาชั้น
เรียน (Satitpibool, 2007) และที่สําคัญการจัดบรรยากาศในหองเรียนใหแตกตางจาก

เดมิโดยใหนกัเรยีนไดเคลือ่นไหวตลอดเวลา หรอืจดัหองเรยีนใหเขากบัสถานการณในการ
เรียนรู และใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดปญหาหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
จะทําใหผูเรียนเรียนอยางสนุกสนาน และพึงพอใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรูนั้น

(Phoomsawan, 2006)
 จากหลักการและเหตุผล รวมถึงผลการวิจัยที่กลาวมาแลว ผูวิจัยเชื่อวาการ
จัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจํา

วันสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ได และนักเรียนมคีวาม

พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง กรด-เบส ซึ่งเปน

กิจกรรมที่อยูในบริบทชีวิตประจําวันของนักเรียน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรู
ดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรทีเ่ชือ่มโยงกับชวีติประจําวนั เรือ่ง กรด-
เบส ภายในกลุมของนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน 
 2.   เพ่ือเปรียบเทียบความกาวหนาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการ
เรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน 
เรื่อง กรด-เบส ระหวางนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน 
 3.   เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกจิกรรมการเรียนรูดวยชดุ
การเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบกอนและหลัง (One-
Group Pretest-Posttest Design) โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
 เคร่ืองมอืทดลอง ไดแก ชดุการเรยีนรูแบบสบืเสาะทางวิทยาศาสตรทีเ่ชือ่มโยง
กับชีวิตประจําวัน (SICB)  เรื่อง กรด-เบส จํานวน 6 ชุด การเรียนรู รวม 18 คาบ คาบ
ละ 55 นาที โดย SICB เปนชุดการเรยีนรูทีผู่วจิยัสรางขึน้เพือ่ใชในการจดัการจดัการเรยีน
รูวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมุงเนนใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติจะ

เก่ียวของกับสิ่งที่เปนบริบทในชีวิตประจําวันของนักเรียน และเปนการใชกระบวนการ
แบบสืบเสาะหาความรูในการศึกษา ทําความเขาใจ และสรางองคความรูในเรื่องนั้น ๆ 
ซึ่งในแตละชุดการเรียนรูจะประกอบดวยใบความรู ใบกิจกรรม สื่อการสอน และแบบ

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (ตารางที่ 1)
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ตารางท่ี 1 เนือ้หาและกจิกรรมทีใ่ชในการจดัการเรยีนรู เรือ่ง กรด-เบส ในแตละชดุการ
เรียนรู

ชุดการเรียนรู คาบ กิจกรรมการเรียนรู / สื่อ

1. ความรูเบื้องตน
และทฤษฎีกรด-
เบส

2 การทดลอง 1 สมบตัขิองสารละลายบางชนดิในชวีติประจาํวนั และ
เกมโดมิโนกรด-เบส

2. การแตกตัวของ
กรด-เบส และ
คา pH

4 การทดลอง 2 การแตกตัวของกรด-เบส และกิจกรรม Hand-on 
การคํานวณคา pH ของสารละลายเทียบกับคา pH จากการวัด
ดวย pH meter

3. ปฏกิริยิาของกรด-

เบส
2 การทดลอง 3 ยาลดกรดกับความเปนกรด-เบสของสารละลาย 

และการทดลอง 4 สารละลายกรดกับสารประกอบ CaCO3 และ
วีดีทัศน เรื่อง ฝนกรด

4. ปฏิกิริยาไฮโดร-
ไลซิส

2 การทดลอง 5 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือบางชนิด และ
เกม XO ไฮโดรไลซิส

5. สารละลาย
บัฟเฟอร

4 การทดลอง 6 ผลการเปล่ียนคา pH ของสารละลาย และการ
เตรียมบัฟเฟอร และกิจกรรม Hands-on การคํานวณคา pH ของ
สารละลายบัฟเฟอรดวยสมการของ Henderson-Hardselbranch

6. การไทเทรตกรด-
เบส

4 การทดลอง 7 การไทเทรตหาปริมาณแอสไพรินในยาแกปวด และ
ปริมาณเบสในยาลดกรด และกิจกรรม Hands-on การสรางกราฟ
การไทเทรต

 เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล

  1.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง กรด-เบส แบบเลอืกตอบชนดิ 

4 ตัวเลือก (เริ่มตนสราง 63 ขอ แลวคัดเหลือ 40 ขอ) จํานวน 40 ขอ ที่มีคาความยาก
งาย (p) อยูระหวาง 0.20 - 0.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.12 - 0.75 
คาความเช่ือมั่น (reliability) เปน 0.81

 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยชุด
การเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันมีลักษณะแบบ
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มาตราสวนประมาณคาของลเิคอรท (Likert rating scale) มรีะดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั 
โดย 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 2 หมายถึง พึงพอใจนอย 3 หมายถึง พึงพอใจปาน
กลาง 4 หมายถึง พึงพอใจมาก และ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด โดยแบบสอบถามน้ี
มีความตรงเชิงโครงสราง (structural validity) ตามวิธิของคารเวอร (Carver’s meth-
ods) เปน 0.72 และมคีาความเชือ่ม่ัน (reliability) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach’s 
method) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coeffi cient) เปน 0.78
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 และ 5/2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนศรีบุณยานนท จํานวน 75 คน ไดจากการ
เลือกแบบเจาะจงจากประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนเรียนคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 3 หองเรียน รวม 116 คน
 การเก็บรวบรวมขอมูล
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
  1.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง กรด-เบส จํานวน 
40 ขอ ใชเวลา 60 นาที 
 2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะท่ีสราง
ขึ้น ใชเวลา 3 คาบตอสัปดาห คาบละ 55 นาที โดยในแตละชุดการเรียนรู ผูวิจัยให

นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ขอ และกอนที่จะเริ่มเรียนในชุดการเรียน

รูถัดไปใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดการเรียนรูนั้น ๆ     
 3.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูทั้ง 6 ชุดการเรียนรู รวมทั้งสิ้น 18 คาบแลว ผูวิจัยให

นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส (ชุดเดียวกันกับแบบ
ทดสอบกอนเรียน สลับตัวเลือกและลําดับขอ) และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ตอการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะ เรื่อง กรด-เบส

 การวิเคราะหขอมูล

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลมา
วเิคราะห ดังนี้
 1.  วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนโดยแบงนักเรียนออก
เปน 3 กลุม ตามเกณฑคาเฉลีย่บวกและลบดวยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรอื mean ± SD 
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โดยกลุมเกง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนกอนเรียนสูงกวา mean ± SD กลุมปานกลาง 
ไดแก นักเรียนที่มีคะแนนกอนเรียนอยูในชวงของ mean ± SD และ mean - SD และ
กลุมออน ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนกอนเรียนตํ่ากวา mean - SD
 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียที่ไดจากการทดสอบ
กอนและหลังเรียน ซึ่งเปนการเปรียบเทียบภายในกลุมของนักเรียนกลุมเกง กลุม
ปานกลาง และกลุมออน ดวยการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน 
(Dependent samples t-test) 

 3. เปรียบเทียบคะแนนความกาวหนาทางการเรียนเฉลี่ยระหวางกลุมของ
นักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน ดวยสถิติ ANNOVA
 4. วเิคราะหความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู
แบบสืบเสาะ เร่ือง กรด-เบส โดยหาคาเฉลี่ย (mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาในคร้ังนี้แบงออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กรด-เบส
 จากการวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส 
พบวา นักเรียนกลุมออนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.31 (SD 0.87) และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 19.75 (SD 5.07) โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ีย

กอนเรียน 9.44 คิดเปนรอยละ 23.59 สวนนักเรียนกลุมปานกลางมีคะแนนเฉล่ียกอน

เรียนเทากับ 14.56 (SD 1.97) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 27.29 คะแนน (SD 

5.90) โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 12.73 คิดเปนรอยละ 
31.83 และนักเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 20.50 (SD 1.22) และ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนเทากับ 34.07 (SD 3.09) โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียน 13.57 คิดเปนรอยละ 33.93 และเม่ือวิเคราะหดวยการทดสอบคาที

แบบกลุมตัวอยางไมอิสระตอกัน (dependent-samples t-test) พบวาคะแนนเฉลี่ย

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีนทัง้สามกลุมสงูกวาคะแนนเฉลีย่กอนเรยีน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 โดยในการสอนดวยชุดการเรียนรู
แบบสืบเสาะผูวิจัยไดใชสื่อท่ีเปนของจริง รูปภาพ หรือสถานการณที่เปนเหตุการณที่
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เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของนักเรียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติเพื่อสํารวจและคนหาดวยตัวนักเรียนเอง
ทาํใหนกัเรียนเกดิความกระตอืรอืรนในการเรยีน มกีารใชกระบวนการกลุมทาํใหนกัเรยีน
ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจในเน้ือหามากข้ึน

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กรด-เบส ดวย
การทดสอบคาทีแบบตัวอยางไมอิสระตอกัน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

กลุมตัวอยาง นักเรียน (คน) คะแนน mean SD t p

กลุมออน 16 กอนเรียน 10.32 0.87 7.48 <0.001*

หลังเรียน 19.75 5.08

กลุมปานกลาง 45 กอนเรียน 14.56 1.97 44.00 <0.001*

หลังเรียน 27.29 5.90

กลุมเกง 14 กอนเรียน 20.50 1.22 16.22 <0.001*

หลังเรียน 34.07 3.09

เฉลี่ยรวมท้ังสาม
กลุม

75 กอนเรียน 14.76 3.64 21.96 <0.001*

หลังเรียน 26.95 6.96

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 เมือ่พจิารณาความกาวหนาทางการเรียน เรือ่ง กรด-เบส พบวา นกัเรยีนกลุมเกง
มคีวามกาวหนาทางการเรยีนสูงทีส่ดุ (รอยละ 35.88) รองลงมาคือนักเรยีนกลุมปานกลาง 

(รอยละ 32.45) สวนนักเรียนกลุมออนมีความกาวหนาทางการเรียนตํ่าที่สุด (รอยละ 

24.06) จะเห็นวานักเรียนกลุมเกงและกลุมปานกลางมีความกาวหนาทางการเรียนที่

ใกลเคยีงกนั ทัง้นีเ้พราะการจดัการเรยีนรูแบบสบืเสาะเนนใหนกัเรียนคนหาความรู และสราง
องคความรูดวยตนเอง ซึ่งนักเรียนกลุมเกงและนักเรียนกลุมปานกลางมีศักยภาพในการ
เรียนรูคอนขางสูง มีความสนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียนมากกวานักเรียน
กลุมออนจึงทําใหเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี สงผลใหมีพัฒนาการในการเรียนอยูใน
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ระดับที่สูง สวนนักเรียนกลุมออนมีศักยภาพในการเรียนรูดวยวิธีการสืบเสาะหาความรู
อยูในเกณฑปานกลาง ประกอบกับมีความสนใจใฝรูคอนขางตํ่า สงผลใหความกาวหนา
ทางการเรียนคอนขางตํ่า
 จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กรด-เบส 
จาํแนกตามชดุการเรียนรูของนกัเรยีน พบวา นกัเรยีนกลุมออน กลุมปานกลาง และกลุม
เกง มีความกาวหนาทางการเรียนต่ําท่ีสุดในชุดการเรียนรู เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส 
โดยมีรอยละของความกาวหนาทางการเรียนเปน 20.00  27.55 และ 23.57 ตามลําดับ 
ทัง้นีเ้นือ่งจากการไทเทรตกรด-เบส ตองใชความรูเก่ียวกบักรด-เบสทีเ่รยีนมาทัง้หมดเพือ่
ทําความเขาใจในเรื่องน้ี ถานักเรียนเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมชัดเจน ก็จะเปนอุปสรรค
สาํหรบัการเรียนในเนือ้หาเรือ่งการไทเทรตได นอกจากนีก้ารไทเทรตยงัตองอาศัยทกัษะ
ดานการคาํนวณเขามาชวยในการเรยีนรู ซึง่นกัเรยีนสวนใหญจะขาดทกัษะดานนี ้จงึทาํให
เรียนในเรื่องนี้ไดไมคอยดี
 นักเรียนกลุมออนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงที่สุดในชุดการเรียนรู เรื่อง 
ปฏกิริยิากรด-เบส โดยมรีอยละของความกาวหนาทางการเรยีนเปน 28.13 ทัง้นีเ้น่ืองจาก
ชุดการเรียนรูเรื่องปฏิกิริยาของกรด-เบส มีกิจกรรมการทดลองที่นาสนใจ ซึ่งนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงเขาสูชีวิตประจําวันได ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน และ
สามารถเรียนไดเปนอยางดี สงผลใหมีความกาวหนาทางการเรียนในเรื่องนี้สูงที่สุด

ตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกตามชุดการเรียนรู เรื่อง กรด-เบส ของกลุม
ออน กลุมปานกลาง และกลุมเกง 

ชุดการเรียนรู คะแนน

เต็ม

กอนเรียน หลังเรียน ความกาวหนา

mean SD mean SD mean % Gain

กลุมออน

1. ความรูเบือ้งตนและทฤษฎกีรด-
เบส

6 1.13 0.34 2.50 1.09 1.37 22.92

2. การแตกตัวของกรด-เบสและ

คา pH

8 2.31 0.48 4.19 1.56 1.88 23.45

3.  ปฏิกิริยาของกรด-เบส 4 1.81 0.40 2.94 0.44 1.13 28.13
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4. ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 4 1.16 0.25 2.12 0.40 0.96 25.63

5. สารละลายบัฟเฟอร 8 1.81 0.40 3.75 1.07 1.94 24.21

6. การไทเทรตกรด-เบส 10 2.18 0.40 4.19 1.17 2.01 20.00

รวมกลุมออน 40 10.32 0.87 19.75 5.08 9.43 24.06

กลุมปานกลาง

1. ความรูเบือ้งตนและทฤษฎกีรด-
เบส

6 1.64 0.53 3.89 1.43 2.25 37.42

2. การแตกตัวของกรด-เบสและ
คา pH

8 3.22 0.42 5.76 1.26 2.54 31.68

3.  ปฏิกิริยาของกรด-เบส 4 1.84 0.48 3.31 0.47 1.47 36.68

4.  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 4 1.42 0.62 2.60 0.65 1.18 29.45

5.  สารละลายบัฟเฟอร 8 2.87 0.55 5.42 1.32 2.55 31.94

6.  การไทเทรตกรด-เบส 10 3.56 0.58 6.31 1.36 2.75 27.55

รวมกลุมปานกลาง 40 14.56 1.97 27.29 5.90 12.73 32.45

กลุมเกง

1. ความรูเบือ้งตนและทฤษฎกีรด-
เบส

6 2.43 0.76 5.36 0.75 2.93 48.80

2. การแตกตัวของกรด-เบสและ
คา pH

8 4.57 0.65 7.71 0.73 3.14 39.29

3.  ปฏิกิริยาของกรด-เบส 4 2.07 0.27 3.93 0.27 1.86 46.45

4.  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 4 2.07 0.27 3.36 0.63 1.29 32.15

5.  สารละลายบัฟเฟอร 8 4.07 0.27 6.07 1.07 2.00 25.00

6.  การไทเทรตกรด-เบส 10 5.29 0.61 7.64 0.84 2.35 23.57

รวมกลุมเกง 40 20.50 1.22 34.07 3.10 13.57 35.88

รวมทั้งสามกลุม 40 14.76 3.64 26.95 6.96 12.19 30.48

 สําหรับนักเรียนกลุมปานกลางและกลุมเกง มีความกาวหนาทางการเรียนสูง

ที่สุดในชุดการเรียนรู เรื่อง ความรูเบื้องตนและทฤษฎีกรด-เบส โดยมีรอยละของความ
กาวหนาทางการเรียนเปน 37.42 และ 48.80 ตามลําดับ โดยนักเรียนทั้งสองกลุมทํา
คะแนนกอนเรียนไดนอยท่ีสุดในชุดการเรียนรูนี้ เนื่องจากเปนเนื้อหาที่ตองทําความ
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เขาใจเกีย่วกบัทฤษฎกีรด-เบสกอนจงึจะสามารถนาํมาอธบิายวาสารใดเปนกรดหรอืเบส 
ดังนั้นถานักเรียนยังไมเคยเรียนมาจะไมสามารถทําขอสอบได แตหลังจากที่นักเรียนได
รับการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะแลว นักเรียนมีรอยละของคะแนน
หลังเรียนในเรื่องดังกลาวคอนขางสูง เนื่องจากในชุดการเรียนรูดังกลาวมีกิจกรรมการ
ทดลองที่ใหนักเรียนไดตรวจสอบสมบัติของสารในชีวิตประจําวันทําใหนักเรียนสามารถ
ทําความเขาใจในเนื้อหาไดงายขึ้น
  2.   ความกาวหนาทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนกลุมออน กลุม
ปานกลาง และกลุมออน
 จากการทดสอบดวยสถิติ ANNOVA เพื่อเปรียบเทียบรอยละคะแนนความ
กาวหนาทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ระหวางนักเรียนกลุมออน กลุมปานกลาง และ
กลุมเกง พบวา นักเรียนกลุมออนมีรอยละของคะแนนความกาวหนาทางการเรียน
ตํ่ากวากลุมปานกลางและตํ่ากวากลุมเกงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คา p เปน 0.044 และ 0.045 ตามลําดับ และกลุมปานกลางมีรอยละของคะแนนความ
กาวหนาทางการเรียนไมแตกตางกับกลุมเกง โดยมีคา p เปน 0.826 (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบทางสถิติ ANNOVA เพ่ือเปรียบเทียบรอยละคะแนนความ
กาวหนาทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ระหวางนักเรียนกลุมออน กลุมปาน

กลาง และกลุมเกง

การเปรียบเทียบระหวางกลุม รอยละคะแนนความกาวหนา p

Mean Difference SD

กลุมปานกลาง กลุมออน 8.24 3.37 0.044*

กลุมเกง กลุมออน 10.33 4.24 0.045*

กลุมเกง กลุมปานกลาง 2.10 3.55 0.826

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  จากตาราง 4 แสดงวาการจดัการเรยีนรูดวยชดุการเรยีนรูแบบสบืเสาะน้ีเหมาะ
สาํหรบันกัเรยีนกลุมเกงและกลุมปานกลางมากกวานักเรยีนกลุมออน เน่ืองจากนกัเรยีน



59
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ดวยชุดการเรียนรู

แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน

วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554

ทั้งสองกลุมมีศักยภาพในการเรียนรูที่คอนขางดี มีความสนใจ ใฝรู ใฝเรียน และมีความ
รับผิดชอบในการทํากิจกรรม ประกอบกับนักเรียนมีความคุนเคยกับการเรียนหรือการ
ทาํกจิกรรมในลกัษณะการสบืเสาะหาความรูมากอน เชนการทาํโครงงาน เปนตน ดงันัน้
เมือ่นกัเรียนไดรบัการจดัการเรียนรูดวยชดุการเรียนรูแบบสืบเสาะซ่ึงมกีจิกรรมท่ีนาสนใจ
และสามารถเช่ือมโยงเขากับบริบทชีวติประจําวัน และไดลงมือปฏิบตัดิวยตัวนกัเรียนเอง 
ไดเรียนรูรวมกันกบัเพ่ือน ไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน จงึสงผลใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูได
ดีและมีคะแนนความกาวหนาทางการเรียนสูง ในทางตรงกันขาม การจัดการเรียนรูดวย
ชดุการเรียนรูแบบสบืเสาะน้ียงัไมคอยเหมาะสําหรบันักเรยีนกลุมออนเทาทีค่วร เน่ืองจาก
นักเรียนในกลุมออนมีศักยภาพในการเรียนรูที่คอนขางตํ่า และไมคอยสนใจในการเรียน
จึงทําใหมีคะแนนความกาวหนาทางการเรียนคอนขางนอย ดังนั้นในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูดวยชดุการเรยีนรูแบบสบืเสาะนีก้บันกัเรยีนกลุมออน ครผููสอนควรปรบัรปูแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูใหแตกตางจากจากนักเรียนกลุมเกงและกลุมปานกลาง 
กลาวคือควรใหนักเรียนกลุมออนเร่ิมเรียนในลักษณะสืบเสาะหาความรูแบบยืนยัน 
โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมการสืบเสาะหาความรูในเรื่องที่มีคนคนพบมาแลวตามที่ครู
กําหนดใหกอนในชวงแรกเพื่อฝกใหนักเรียนคุนเคยกับการเรียนในรูปแบบนี้ หลังจาก
นั้นคอยเพิ่มระดับการสืบเสาะหาความรูเปนแบบนําทางและแบบชี้แนะแนวทางตอไป
ซึง่วธินีีน้าจะชวยใหนกัเรยีนกลุมออนเกดิการเรียนรูดวยวธิกีารสืบเสาะหาความรูไดดยีิง่
ขึ้น (Faikhamta, 2008)

 3. ความพึงพอใจของนักเรยีนตอชดุการเรียนรูแบบสืบเสาะท่ีเชือ่มโยงกับ

ชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส 
 การจัดการเรียนรูดวยชดุกจิกรรมแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรทีเ่ช่ือมโยงกบั
ชวีติประจาํวนั เร่ือง กรด-เบส (ตารางที ่5) พบวานักเรยีนมคีวามพงึพอใจตอชุดการเรยีน
รูนี้ในระดับมาก (4.32) และเมื่อพิจารณาตามดานที่ประเมิน พบวานักเรียนมีความพึง
พอใจตอชุดการเรียนรูนี้ในทุกดานอยูในระดับมาก (4.19 - 4.48) โดยมีความพึงพอใจ

สงูทีส่ดุและตํา่ทีส่ดุในดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการเรยีนรูดวยชดุการเรยีนรู (4.48) และ

ดานสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู (4.19) ตามลําดับ สาเหตุที่นักเรียนมีความพึงพอใจตอ

ชุดการเรียนรูนี้ในระดับมาก เพราะนักเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรูดวยตนเอง มีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกข้ันตอน ไดอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน ๆ ได
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ทํากิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวตลอดเวลา และการที่นักเรียนไดมีโอกาสทําการทดลองซึ่ง
เปนสิง่ทีน่กัเรียนไมคอยมีโอกาสไดทาํมากอน จงึทาํใหนกัเรียนเกิดความกระตือรอืรนใน
การเรียน นอกจากน้ีครูไดใชสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลายประกอบในกิจกรรมการ
เรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น นอกจากน้ีครูมีการแจงคะแนน
การสอบทุกครั้งใหนักเรียนรับทราบ ทําใหนักเรียนไดทราบจุดบกพรองในการเรียนของ
นกัเรียนและหาแนวทางในการพฒันาตนเองใหดขีึน้ สงผลใหนกัเรยีนทีเ่รยีนดวยชุดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรทีเ่ชือ่มโยงกับชีวติประจาํวัน เรือ่ง กรด-เบส มคีวาม
สุขในการเรียน และพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบนี้ในระดับมาก

ตารางท่ี 5 ความพงึพอใจของนกัเรยีนตอการจดัการเรยีนรูดวยชดุการเรยีนรูแบบสบืเสาะ
เรื่อง กรด-เบส

รายการประเมิน mean SD ระดับความพึงพอใจ

1. ดานเนื้อหา 4.28 0.12 มาก

2. ดานสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู 4.19 0.04 มาก

3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.38 0.18 มาก

4. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 4.29 0.24 มาก

5. ดานประโยชนที่ไดรับจากชุดการเรียนรู 4.48 0.10 มาก

เฉลี่ย 4.32 0.14 มาก

อภิปรายผลการวิจัย
 การจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยง

กับชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส สามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นีเ้พราะการจดัการเรยีน
รูดวยวธิกีารสืบเสาะหาความรูฝกใหผูเรยีนสามารถสรางความรูดวยตนเอง มกีารสอนให

ผูเรยีนเห็นความสัมพนัธของเร่ืองท่ีเรยีนกับชวีติจริง ทาํใหเกิดการเรียนรูทีม่คีวามหมาย
ตอผูเรียน (Phoomsawan, 2006) นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา ไดลงมือปฏิบัติจริง 
เรียนรูกระบวนการทํางานกลุม รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน มปีฏิสัมพันธกับเพื่อนและ
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แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน

วารสารวิจัย มข. 1 (2) : กรกฎาคม-กันยายน 2554

ครู มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม กลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรคในการ
สรางผลงาน ตลอดจนสรางองคความรูไดดวยตนเอง (Jomesri, 2010) นอกจากนี้การ
สอนแบบสืบเสาะเนนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนสรางความเขาใจของ
ตนเองเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (Esler and Esler, 1993) ลักษณะกิจกรรมการจัดการเรียนรู
สวนใหญเนนบทบาทของนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดมีอิสระในการแสวงหาความรู
จากขอสนเทศตาง ๆ  ทาํใหนกัเรยีนเกดิการเรยีนรูไดด ี(Polarsa, 2006) ดวยเหตนุีจ้งึสง
ผลใหนกัเรียนมกีารพัฒนาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่ง กรด-เบส ไปในทางท่ีสงูขึน้ 
นอกจากนี้การออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนทํางานเปนกลุม หรือการใชการเรียนรู
แบบรวมมือในข้ันการสํารวจและคนหา ซึ่งทําใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความชวยเหลือระหวางนักเรียนที่เรียนเกง 
ปานกลาง และออน สงผลใหนักเรียนสามารถทําความเขาใจไดดียิ่งขึ้น (Satitpibool, 
2007) 
 จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะมีปจจัยที่สงผล
ตอพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลาวคือ การจัดการเรียนรูแบบ
สบืเสาะเปนการสอนทีมุ่งเนนใหนกัเรยีนไดแสวงหาความรูและคนพบความรูตาง ๆ  ดวย
ตัวนักเรียนเองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ ทําใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจากการเรียนรูในเนื้อหาวิชา โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อให

นักเรียนบรรลุเปาหมาย (Chaowakiratipong, 2002; Dachakup, 2001) นอกจาก
นี้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูที่เรียนเขาสูชีวิต
ประจําวันของนักเรียนยังเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น โดย

ครูควรปฏิรปูการเรียนรูโดยการลดการเรียนในหองเรียนแบบเกาลงเพ่ือใหนกัเรียนไดพบ
กับความหลากหลายของการเรียน ดวยการสัมผัสจากของจริง จากการทํางาน จากส่ือ 
จากการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของบุคคล

และสังคม (Wasi, 2000) 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกระตุนใหนักเรียนไดออกแบบการทดลอง ปฏิบัติ
การทดลอง สรุปและอภิปรายผลการทดลองดวยตัวนักเรียนเอง นอกจากนี้ครูยังจัดให

นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และอภิปรายผลการทดลองของเพ่ือนๆ โดยใช
กิจกรรม Gallery Walk  ซึ่งนักเรียนจะไดเขาไปศึกษาผลการทดลองและเสนอแนะให
กับเพื่อนแตละกลุม หรือถาไมเขาใจก็สามารถเขียนคําถามไวแลวนํามาอภิปรายรวมกัน
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ในชวงทายของกิจกรรม ซึ่งกระบวนการดังกลาวชวยใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น
ตอผลการทดลองไดอยางกวางขวาง ทําใหเขาใจเนื้อหาชัดเจนยิ่งขึ้น (Phoomsawan,

2006) และยังเปนการฝกฝนใหนกัเรียนรูจกัยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ ไดแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือน สงผลใหเกิดการชวยเหลือกันระหวางนักเรียนท่ีเรียนเกง
และที่เรียนออน (Satitpibool, 2007) นักเรียนจึงเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน
 สาเหตทุีน่กัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอการจดัการเรยีนรูดวยชุดการเรยีนรูแบบสบื
เสาะ เรื่อง กรด-เบส อยูในระดับมาก เน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
มีความแตกตางจากกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเดิมท่ีนักเรียนเคยเรียนมา กลาวคือ
กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรยีนรูมากขึน้ จากเดมิทีน่กัเรยีนตองนัง่ฟงการบรรยายจากครอูยางเดยีว นกัเรยีนได
มกีารคิดและวางแผนการทํางานรวมกับเพ่ือนในกลุม ไดลงมือปฏิบตักิจิกรรมตาง ๆ  ทาํให
นกัเรียนไดมกีารเคล่ือนไหวตลอดเวลา สงผลใหไมรูสกึงวง นอกจากน้ีการท่ีนกัเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูดวยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุมและตางกลุมจะ
เปนตัวกระตุนใหนกัเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรยีน (Mokmoongmuang, 2003) 
และการทีค่รใูชคาํถามเพือ่กระตุนการคดิในขัน้ตาง ๆ  ของการเรยีนรู จะทาํใหนกัเรยีนเกดิ
ความทาทายและสนใจท่ีจะสืบเสาะเพ่ือหาคําตอบของคําถามดังกลาว (Phoomsawan, 
2006) นอกจากนี้กิจกรรมที่ออกแบบใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเปนส่ิงที่อยูในบริบทชีวิต
ประจําวันของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูที่เรียนไปสูชีวิตประจําวัน
ได สงผลใหเกดิการเรยีนรูไดงายขึน้ เพราะการนาํสภาพชวีติจรงิมาเปนเปนตวัตัง้ในการ

เรียนรูจะทําใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห เชื่อมโยงปญหาเขาสูปจจัยทางสังคมที่เปน

เหตุการณเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทางปญญาและพฤติกรรมของนักเรียนใน
ปจจุบันและอนาคต (Samran, 1999; Wasi, 2000) ดวยเหตุนี้จึงทําใหนักเรียนมีความ
สุขในการเรียนและพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

สรุปผลการวิจัย
 จากการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เช่ือม

โยงกับชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 5/1 
และ 5/2 โรงเรียนศรีบุณยานนท จํานวน 75 คน โดยมีชุดการเรียนรูทั้งหมด 6 ชุด ใช
เวลารวม 18 คาบ สามารถสรุปผลไดดงันี้ 
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 1) นักเรียนกลุมออนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 10.31 (SD 0.87) และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน 19.75 (SD 5.07) โดยมีคะแนนความกาวหนาทางการเรียนเปนรอยละ 
23.59 สวนนกัเรียนกลุมปานกลางมคีะแนนเฉลีย่กอนเรยีน 14.56 (SD 1.97) และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน 27.29 คะแนน (SD 5.90) โดยมีคะแนนความกาวหนาทางการเรียนเปน
รอยละรอยละ 31.83 และนักเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน 20.50 (SD 1.22) 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 34.07 (SD 3.09) โดยมีคะแนนความกาวหนาทางการเรียน
เปนรอยละ 33.93 จากการทดสอบคาทีแบบตัวอยางไมอิสระตอกัน พบวา นกัเรียนทั้ง
สามกลุมมคีะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
 2) ผลการทดสอบดวยสถิติ ANNOVA เพื่อเปรียบเทียบรอยละคะแนนความ
กาวหนาทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส ระหวางนักเรียนกลุมออน กลุมปานกลาง และ
กลุมเกง พบวา ชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจํา
วัน เรื่อง กรด-เบส สามารถทําใหนักเรียนกลุมออนมีรอยละของคะแนนความกาวหนา
ทางการเรียนตํ่ากวากลุมปานกลางและตํ่ากวากับกลุมเกงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แตนักเรียนกลุมปานกลางมีรอยละของคะแนนความกาวหนาทางการเรียน
ไมแตกตางกับนักเรียนกลุมเกง แสดงวา ชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่
เช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูสําหรับ

กับนักเรียนกลุมเกงและกลุมปานกลาง มากกวานักเรียนกลุมออน
 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เรื่อง กรด-เบส ในระดับมาก (4.32) 

ในทุกๆ ดานของการประเมิน โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดและตํ่าที่สุดในดานประโยชน

ที่ไดรับจากการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู (4.48) และดานสื่อสําหรับการจัดการเรียนรู 
(4.19) ตามลําดับ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
 1) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียน

ที่เรียนดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 
เรื่อง กรด-เบส กับนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบ
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ประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะกับการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีมาตรฐานอ่ืน
 2)  จากผลการวิจยัพบวานกัเรียนกลุมออนซ่ึงไมคุนเคยกับการเรียนในลักษณะ
แบบสบืเสาะหาความรู และสงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนกลุมนีส้งูขึน้ไม
มากนัก ดงันัน้จงึควรทําวจิยัในลักษณะเชนน้ีกบันักเรียนกลุมดงักลาวอีกคร้ัง เพือ่เปนการ
พฒันาชุดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรทีเ่ชือ่มโยงกับชวีติประจําวนัใหเหมาะ
สําหรับนักเรียนทั้งกลุมออน กลุมปานกลาง และกลุมเกง
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