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การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามมาตรา 22 - 23 สรุปสาระส าคัญได้ว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่ อและประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาให้เน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กัน มาตรา 24 ก าหนดให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ให้มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติ  รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ในส่วนของการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติ
ด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นสากลและท้องถิ่น  

 แต่ความจริงการจัดการศึกษายังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้  เพราะวิธีการเรียนการสอนไม่เน้นกระบวนการให้
ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนขาดคุณลักษณะช่าง
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สงสัยและใฝ่หาค าตอบ ยังเน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคน สัดส่วนการฝึกปฏิบัติ การฝึกคิด และการอบรมบ่มนิสัยยังมีน้อย
กว่าการท่องบ่นเนื้อหา (คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. 2543 : 2) 

 จากประสบการณ์การเป็นครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พบว่าสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐานว 
8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา มีการเขียนไว้ในค าอธิบายรายวิชา
เท่านั้นแต่การน าไปปฏิบัติได้ถูกละเลยและมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่สอดแทรกไว้ในรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แล้ว ในเมื่อ
ครูไม่ได้มองว่าสาระนี้เป็นหัวใจส าคัญของวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนขาดโอกาสการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 
ทักษะยังผลให้มีนักเรียนจ านวนมากที่รู้สึกไม่ดีกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยคิดว่าท าโครงงานแล้วไม่ได้อะไร และเสียเวลา มี
เพียงนักเรียนกลุ่มเล็กๆ และครูกลุ่มเล็กๆ ที่สนใจเท่านั้นยังคงมีมุ่งมั่น อดทนต่อภาวะกดดันของหลาย ๆด้าน ด้วยความเชื่อมั่นที่
สอดคล้องกับลัดดา ภู่เกียรติ (ลัดดา ภู่เกียรติ. 2544) ที่กล่าวว่าโครงงานหรือโครงการเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและเรียนอย่างมีชีวิตชีวา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง
และผู้อ่ืน รู้จักวิธีการปรับตัวให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักรวบรวมข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนจดจ า
ในสิ่งที่ค้นคว้าและมีความหมายต่อผู้เรียน ที่ส าคัญคือมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน กระบวนการในการท างานช่วยฝึก
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถคิด
หาแนวทางในการน าสิ่งที่ค้นพบไปใช้ในชีวิตจริงและสามารถใช้กระบวนการท างานที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามแผน 
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดีและมีความสุข หากว่านักเรียนได้รับโอกาส
การฝึกและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จนเกิดความเข้าใจด้วยตนเองว่า “วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้” 

 ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือปลูกฝัง 

เจตคติการเรียนรู้แนวใหม่จากสังคมการเรียนรู้เดิมโดยการบอก เล่า และเชื่อต่อๆกันมา (สุธีระ ประเสริญสรรพ์. 2550 : 2) 
เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสร้างข้อค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับเป้าหมาย
การเรียนวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ (สุธีระ ประเสริญสรรพ์. 2550 : 2) ที่กล่าวว่า การเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เพื่อรู้ “ความจริง” ตาม
วิชา แต่เพ่ือ “เข้าใจสภาพที่เป็นจริงทั้งหลายนั้นสัมพันธ์กันจนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เรียกว่า “สามัญลักษณะของ
ธรรมชาติ” หรือที่เรียกว่า หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Science principles )ท าให้เกิดทัศนคติที่เป็นวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมเช่นนี้จึง
จะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และตรงเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง 2545 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) 
ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
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ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 9 ห้องเรียน  

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และ 6/6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม 

 

วธิีการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมาตรา 24 (5) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน และศึกษามาตรฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มาตรฐานที่ 4 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 
5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยและพัฒนาตามโครงการ “การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา ” 

 2. สร้างนวัตกรรมและทดลองใช้นวัตกรรม เรื่องการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา มี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ขั้นสร้างความสนใจ 
2) ขั้นส ารวจตรวจสอบเอกสาร 
3) ขั้นอภิปรายลงข้อสรุป 
4) ขั้นขยายความรู้ 
5) ขั้นประเมินผล 
6) ขั้นการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง “การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งสมิ

หลา – เก้าเส้ง ปี 2553” 
7) ขั้นน าเสนองานวิจัย 

 3. น านวัตกรรมมาหาค่า IOC จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ใน ปีการศึกษา 2551 

 4. น านวัตกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 น าข้อมูลที่เป็นข้อบกพร่องมาปรับปรุงนวัตกรรมและน าภาพที่ได้จากการท าวิจัยมาปรับปรุงนวัตกรรมและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 5. น านวัตกรรมที่ปรับปรุงหลังจากการทดลองใช้ในปีการศึกษา 2551 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2552 จ านวน 1 ห้องเรียน น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในปีที่ 2 มาเพ่ิมเติมปรับปรุง
ภาพประกอบในนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน 

 6. น านวัตกรรมที่ปรับปรุงหลังการทดลองใช้ปีที่ 2ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และ 6/6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2553 จ านวน 2 ห้องเรียน  

 7. รายงานผลการวิจัยและเผยแพร่ 
 

ผลการวจิัย 

การศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สรุปไดด้ังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
(5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. คุณลักษณะด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) 
ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยคุณลักษณะด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 4.10 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

 3. คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่ากับ 4.20 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 และ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

 

อภิปรายผล 

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด มีข้อสังเกตที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/6 
และห้อง 6/7 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยจัดล าดับเนื้อหาชุดกิจกรรมตามความส าคัญของเนื้อหาจากเนื้อหาที่มีความซับซ้อนน้อยที่นักเรียนสามารถสรุปและสร้างข้อค้นพบ
ด้วยตนเองได้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 5 ขั้น คือขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจตรวจสอบ ขั้นอธิบายลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และ
ขั้นประเมินผล แต่ละขั้นนักเรียนจะได้รับการพัฒนากระบวนการคิด ตามแนวคิดของทาบา (อ้างถึงในกิ่งฟ้า สินธุวงษ์. 2550 : 14) ที่
กล่าวว่า “กระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สามารถสอนได้ กระบวนการคิดต้องเป็นขั้นตอน โดยผู้วิจัยได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการคิด 3 ขั้นตอน 
คือ การรับรู้เข้าใจมโนมติและกลุ่มของมโนมติ การรู้จักแปลความหมายข้อมูล การน าความรู้หรือหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยใช้
เทคนิคของกิจกรรม 3 แบบคือ การใช้ค าถามกระตุ้นให้คิด การเปิดโอกาสให้คิด การตอบสนองในรูปของพฤติกรรมที่สังเกตได้ เมื่อ
เสร็จสิ้นแต่ละชุดกิจกรรมนักเรียนจะได้รับการประเมินผลทั้ง 3 ด้านคือ ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดย
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ผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่เพียงพอ นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาล าดับต่อไปได้ ตามกฎแห่งความ
พร้อม ของธอร์นไดค์ (อ้างถึงในอารีย์ พันธ์มณี . มปป. : 123) ที่กล่าวว่า “เมื่อบุคคลพร้อมแล้วได้กระท า ก็จะเกิดความพึงพอใจก็จะ
เกิดการเรียนรู้” กฎแห่งการฝึกหัดที่กล่าวว่า “เมื่อผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระท าซ้ าบ่อยๆย่อมท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง” ซึ่งกฎนี้
เป็นการเน้นความมั่นคงระหว่างการเชื่อมโยงและการตอบสนองที่ถูกต้องย่อมน ามาซึ่งความสมบูรณ์ และกฎแห่งความพอใจที่กล่าวว่า 
“หากอินทรีย์ได้รับความพอใจจากผลของการกระท ากิจกรรมก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรู้ท าให้อินทรีย์อยากเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น” เมื่อ
นักเรียนได้รับการฝึกทักษะอย่างเพียงพอ แล้วผู้วิจัยจึงเสนอเนื้อหาใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ถ่ายโยงเนื้อหาเดิมกับ
เนื้อหาใหม่โดยใช้กระบวนการดูดซึมและดูดซับให้สมดุลการเชื่อมโยงความรู้ และจัดเก็บความรู้ไว้ในโครงสร้างทางปัญญาอย่างมี
ความหมาย สอดคล้องกับทฤษฏีการถ่ายโยงของธอร์นไดค์ (อ้างถึงในกิ่งฟ้า  สินธุวงษ์ . 2550 : 25) ที่กล่าวว่า “การถ่ายโยงจะเกิดขึ้น
ถ้าผลของการเรียนรู้ครั้งแรกสัมพันธ์กับสภาพการณ์ครั้งต่อไป ในด้านเนื้อหา ระเบียบวิธีและทัศนคติ” จากงานวิจัยนี้พบว่าความรู้และ
ทักษะในชุดกิจกรรมชุดต้นๆ จะถูกนักเรียนน ามาเชื่อมโยงกับความรู้ในชุดการเรียนรู้ถัดไปได้อย่างสมบูรณ์ สังเกตได้จากการใช้เวลา 
และค าถามในแต่ละกิจกรรมในชุดหลังๆ น้อยกว่าชุดต้นๆ เมื่อนักเรียนมีความรู้และได้รับการฝึกทักษะกระบวนการที่เพียงพอแล้ว 
ผู้วิจัยได้ออกแบบเพ่ือประเมินการมีความรู้และน าความรู้ ทักษะกระบวนการไปใช้ในการแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร โดยการเสนอ
กิจกรรมชุดที่ 14 “การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งสมิหลา – เก้าเส้ง สงขลา ปี 2553 ” ซ่ึงกิจกรรมหน่วยที่ 14 ผู้วิจัย
ได้การออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริงไม่ใช่เหตุการณ์สมมุติอีกแล้ว ขั้นตอนนี้นักเรียนจะดึงความรู้และทักษะที่
ได้รับการฝึกมาตั้งแต่ต้นมาใช้อย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขของเวลาท าให้นักเรียนต้องตัดสินใจ (น้ าทะเลก าลังขึ้นจะท าอย่างไรต่อไป)  
สอดคล้องกับ ชูแมน (กิ่งฟ้า  สินธุวงษ์. 2550 : 15) ที่กล่าวว่า “ธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเผชิญปัญหาก็จะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติให้
เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหานั้น” จึงสรุปได้ว่าทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ผู้วิจัยได้พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ
ทฤษฏีและความเชื่อของนักการศึกษา เพ่ือให้ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพบรรลุเป้าหมายคิดเอง ท าเอง 
ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ และถ่ายโยงวิธีการเรียนรู้ไปใช้เป็น “เครื่องมือการเรียนรู้” ในสถานการณ์ใหม่ต่อไปได้  
ส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิธีการเรียนรู้และภาคภูมิใจในชิ้นงาน สิ่งที่นักเรียนสร้างด้วยตนเองได้จึงมีความหมายต่อผู้เรียน และ
พร้อมที่จะเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ อีกต่อไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 เรื่อง การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

  2. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนคุณลักษณะด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 
4.10 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการสืบเสาะทั้ง 5 ขั้นในชุดกิจกรรมนักเรียนทุกคน
ได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ ที่ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการใช้ให้ท าโครงงานโดยเริ่มจากชุดกิจกรรมที่ 1 - 
13 ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าการฝึก และท าซ้ าๆ จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะที่แม่นย าชัดเจนขึ้น 

 สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพราะนักเรียนได้สร้างข้อค้นพบและสร้างองค์ความรู้ ได้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ 
(constructivism) อย่างแท้จริง 

 3. คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนร่วมเผชิญสถานการณ์ ร่วมแก้ปัญหา อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือน ระหว่างครู ระหว่างตนเองกับเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่องและยาวนานเพียงพอให้ครูค้นพบพฤติกรรมที่แท้จริงของนักเรียน
ได้ และพบอีกว่าว่า “สังคมและกลุ่ม” จะเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้อยู่ในบรรทัดฐานการยอมรับได้
ของกลุ่ม สอดคล้องกับ ธีระชัย ปูรณโชติ (อ้างถึงในทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 2541 : 37) ที่กล่าวว่าการใช้ให้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือ
วิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ภายในขอบเขตของความรู้และประสบการณ์ตามระดับชั้นของนักเรียนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
รักและสนใจในวิทยาศาสตร์ เกิดความคิดสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อสังเกตนี้จึงเป็นข้อสนับสนุนให้นักเรียน มีคะแนนด้านจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้   

 4. ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/6และ 6/7 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้รายงานได้ออกแบบให้ นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดมากกว่าความจ า นักเรียน
สามารถสร้างข้อค้นพบด้วยตนเองได้ทุกชุดกิจกรรม นักเรียนมีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อความส าเร็จของตนเอง และที่ส าคัญนักเรียนมี
โอกาสได้ออกนอกห้องเรียน ไปเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาให้ก้าวผ่านให้ได้ ด้วยตนเอง เมื่อท าได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นความ
ภาคภูมิใจ สอดคล้องกับ ธีระชัย ปูรณโชติ ( อ้างถึงในทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 2541 : 37)  ที่กล่าวว่านักเรียนจะมีความภาคภูมิใจและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเมื่อท าโครงงานส าเร็จ  

 จากข้อสังเกตนี้จึงเป็นข้อสนับสนุนให้นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด    

 สรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับประวิตร ชูศิลป์ ( 2542 : 27)  ที่กล่าวว่า การสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เจริญงอก
งามครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความคิด หรือพุทธิพิสัย ด้านความรู้สึกหรือเจตพิสัย และด้านการปฏิบัติหรือทักษะพิสัย และสอดคล้องกับ
หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อย่างสมบูรณ์ 
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