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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรยีนที่เรยีนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู ้7 ขั้น (7E) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 25 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยท าการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องสารละลาย จ านวน 5 ชุดกิจกรรม และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรยีน จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ( X )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t 
(Dependent Samples t-test) ผลการวิจัย พบว่า สามารถสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง สารละลาย จ านวน 5 ชุดกิจกรรม ที่มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/82.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05  ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  หลังเรียนรู้
จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู ้7 ขั้น (7E) เรื่องสารละลาย  
มีค่าสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากน้ีผู้เรยีนยังมีความพึงพอใจต่อการเรยีนรู้
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู ้7 ขั้น (7E)  เรื่องสารละลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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ABSTRACT 
 

The aims of this study were to 1. compare students’ learning achievement of both before and 
after employing leaning activities of Chemistry through the inquiry process; 2. explore activities 
for 25 eleventh grade students enrolling in the first semester of 2013 academic year at 
Rajaprajanugroh 23 school under the Bureau of Special Education, Nakhorn Thai distict, 
Phitsanulok province. The research instrument used in this study included 5 learning activities 
based on the use of 7E’s inquiry cycle of Chemistry in topic “Solution”, 30 pre and post-test 
question with 4 multiple choices and the satisfaction questionnaire. The statistics employed 
for data analysis comprised of mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test (Dependent). The 
research findings were as follow : 1) The learning achievement of the students after the 
treatment was higher than the one before the treatment with statistically significance 
difference at the 0.05 level. 2) The student’ satisfaction towards the leaning activities on 
material and their properties through the inquiry process was at high level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนในสงักัดส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ  จัดตั้งขึ้นตามกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการช่วยเหลือ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกจิและสังคมให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ  เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในกลุม่ปานกลางและกลุม่อ่อน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 
(ONET) ประจ าปีการศึกษา 2555 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ  (33.10) 
ระดับสังกัด (33.26) ระดับจังหวัด (33.36) ระดับโรงเรียน (30.99) (ส านักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาต,ิ 2555) 
และสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ของนักเรียนในรายวิชาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 23  พบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีต่ า โดยเฉพาะเรื่อง สารละลาย ท่ีมี
เนื้อหาค านวณเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีนักเรียนยังมีความสนใจในการเรยีนรายวิชาเคมีน้อยมาก ประกอบกับ
นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของวิชาเคมี  และมีความคดิว่าวิชาเคมเีป็นวิชาที่ยากและเป็นสิ่งที่ไกลตัวเกินไป 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23, 2555) 

จากปัญหาข้างต้น สามารถแก้ไขได้โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมแรงจูงใจและสนใจใน
ค าถามทางวิทยาศาสตรใ์ห้กับผู้เรยีน โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยแล้วเกิดเป็นปัญหา เพื่อน าไปสู่
กระบวนการหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการเก็บรวบรวม หลักฐานที่สามารถใช้สรา้ง
ค าอธิบายเพื่อตอบค าถาม มีวางแผนเก็บรวบรวมข้อมลูและจัดล าดบัความส าคญัของข้อมูล พร้อมท้ังสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ในการตอบค าถามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ควรจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
ข้อมูลจากหลักฐานหรือข้อมลูที่มี อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงค าอธิบายเข้ากับกฎ ทฤษฎี หรืองานวิจัยซึ่งเป็นความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ หรือมีการเปรยีบเทียบกับค าอธิบายอ่ืนๆที่อาจเปน็ไปได้หรือที่มีอยู่แล้วได้ว่าเหมือนหรือ
แตกต่างจากหลักฐานและความรูท้ี่ผู้เรียนได้อยา่งไร และส าคัญทีส่ดุ คือ ผู้เรยีนสามารถสื่อสารและแสดงเหตุผล
เพื่อตอบค าถามที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตรไ์ด้ ซึ่งการจัดการเรยีนรู้ในลักษณะนีม้ีความ



สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(Science Inquiry) โดย
ใช้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) (Eisenkraft, 2003) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ในขั้นนี้จะเป็นข้ันท่ีครูตั้งค าถามเพื่อช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรยีนได้แสดงความรู้เดิมออกมา ทั้งนีเ้พื่อครูจะได้ทราบว่า เด็กนักเรียนแตล่ะคนมีพื้นฐานความรูเ้ดิมเท่าไร 
อย่างไร ครูจะได้วางแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง และครูจะได้ทราบว่านักเรียนควรจะเรียนเนื้อหาใดกอ่นที่จะ
เรียนในเนื้อหาหรือรายละเอียดที่เตรียมไว ้
 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นขั้นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือน าเข้าสูเ่รื่องที่สนใจจาก
ความสงสยั ขั้นตอนนีอ้าจเริม่จากความสนใจของตัวนักเรยีนเอง หรอืเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม  โดยเรื่อง
ที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีก่ าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับความรู้เดมิที่เด็ก
นักเรียนเพิ่งเรียนรูม้าแล้ว โดยที่ครูผูส้อนเป็นคนกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม  ก าหนดประเด็นที่จะกระตุ้นโดย
การเสนอประเด็นขึ้นก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเดน็หรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้
ศึกษา 
 3. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) ในขั้นนี้จะต่อเนื่องจากขั้นเร้าความสนใจ ซึ่งเมื่อ
นักเรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะมีการวางแผนก าหนดแนว
ทางการส ารวจตรวจสอบ  การตั้งสมมตุิฐาน การก าหนดทางเลือกทีเ่ป็นไปได ้ จากนั้นลงมือปฏิบัติเพือ่เก็บ
รวบรวมขอ้มลู ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ  วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธ ีเช่น ท าการทดลอง     
ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณจ์ าลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมูล
จากเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป 
 4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ในขั้นนี้เมื่อนักเรียนได้ข้อมลูมาอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูล ข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห ์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
บรรยายสรุป  สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์หรือรูปวาด  สร้างตาราง กราฟ หรืออ่ืนๆ  การค้นพบในด้านนี้
อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ โต้แย้งกับสมมตุิฐานที่ตั้งไว ้หรืออาจจะไม่เกีย่วข้องกับ
ประเด็นที่ได้ก าหนดไว้กไ็ด ้ซึ่งแล้วแต่ผลทีไ่ด้จะอยู่ในรูปใดกส็ามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรยีนรู้แก่
นักเรียนได ้
 5. ขั้นขยายความคิด (Expansion Phase/Elaboration Phase) เป็นการน าความรู้ที่สรา้งขึ้นไป
เชื่อมโยงกับความรูเ้ดิมหรือแนวความคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเตมิ หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆ ได้มากก็แสดงว่ามขี้อจ ากัดน้อย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
เชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆ และท าให้เกิดความรู้สึกกว้างขวางขึ้น 
 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการประเมินการเรียนรูด้้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นตอนนีจ้ะน าไปสู่การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน
ด้านอื่นๆ 
 7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขั้นตอนนี ้ครูจะต้องมกีารจัดเตรียมโอกาสให้นักเรยีนได้
น าสิ่งท่ีได้เรียน น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยทีค่รูจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรยีนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ ไปสร้างเป็นความรู้ที่เรยีกว่า “การถ่ายโอนการเรียนรู้” 

จากความส าคัญของปัญหาที่น าเสนอและแนวทางแก้ไขข้างต้น ผู้วิจยัจึงได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) น ามาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี ในหัวข้อการเรยีนรู้
เรื่อง สารละลาย เพื่อให้เกิดการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนใหม้ีค่าสูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กระบวน 



การเรยีนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) สามารถท าให้เกดิการทบทวน
ความรู้เดิม แล้วกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสงสัยหรือมีปัญหาใหม่อย่างเป็นขั้นตอน มีการเชื่อมโยงความรู้เดิม
กับประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปญัหาในสถานการณ์ใหม่ๆ  ที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

(7E) เรื่องสารละลาย ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีน รายวิชาเคม ีเรื่อง สารละลาย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจร
การเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E)  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 23 อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพฒันา  ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรยีน

ราชประชานุเคราะห์ 23  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  จ านวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 1 ห้องเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง
สารละลาย จ านวน 5 ชุด ตามเกณฑ์ 75/75  ที่ได้จากการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
จ านวน 3 คน กลุ่มทดลองกลุม่เลก็ จ านวน 9 คน และกลุ่มทดลองภาคสนาม จ านวน 18 คน  
 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการ 
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ปฏิบตัิกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อม
ทั้งท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีน และแบบประเมินความพึงพอใจตอ่การเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบ  การตอบค าถามและการปฏบิัติงานตามบตัรกิจกรรมในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท้ัง 5 ชุดกิจกรรม จากนั้นหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวม ก าหนดคา่ใหเ้ป็น E1 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ แลว้การตรวจคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมเีพิ่มเติม 



เรื่อง สารละลาย จ านวน 30 ข้อ หาค่าเฉลีย่ร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ก าหนด คา่ใหเ้ป็น E2 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คอื E1/E2 เท่ากับ 75/75 
 2. น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุม่ตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนแล้วน ามา
วิเคราะหผ์ลหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน ามาเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าสถติิ t (Dependent Samples t-
test)  
 3. น าแบบประเมินความพึงพอใจในการเรยีนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนกลุม่ตัวอย่างมาวิเคราะหผ์ลหาค่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t-test แบบ One Sample  สถิติ

ทดสอบ t-test แบบ Dependent  และค่าอิทธิพล (Effect size)  
ขั้นตอนการวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1  

 
      ขั้นตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชา
เคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วย 
         1.1 ผู้วิจัยศึกษา ออกแบบและสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชา
เคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
         1.2 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชา
เคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงและ
แก้ไข  
         1.3 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ

วงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ ์75/75 
โดยการน าชุดกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 23 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556   
 



   ขั้นตอนที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง 
สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กับนักเรียนกลุม่ตวัอย่าง โดยการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ังก่อนเรยีนและหลงัเรียน จ านวน 30 ข้อ 
  ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรยีนรู ้
 

ผลการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E)  

รายวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ จ านวน 5 ชุด
กิจกรรม  มเีนื้อหารายละเอียด ดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้  
              7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย 

ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

หัวข้อเร่ือง เนื้อหา 

ชุดที่ 1 ความหมายและชนิดของ
สารละลาย 

ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของ
สารละลาย ชนิดของสารละลายและสารละลายใน
ชีวิตประจ าวัน 

ชุดที่ 2 กระบวนการเกิดสารละลาย ประกอบด้วยความรูเ้บื้องต้นของการละลายสาร 
การละลายได้ของสาร และการน าความรู้เรื่องการ
ละลายของสารไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

ชุดที่ 3 ความเข้มข้นของสารละลาย ประกอบด้วยความรูเ้กี่ยวกับความหมายของความ
เข้มข้นในสารละลาย วิธีค านวณหาความเข้มข้น
ของสารละลาย และการน าความรูเ้กี่ยวกับความ
เข้มข้นของสารละลายไปใช้ประโยชน์ 

ชุดที่ 4 การเตรียมสารละลาย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณส์ าหรับการ
เตรียมสารละลาย ขั้นตอนการเตรยีมสารละลาย 
การฝึกปฏิบัติการเตรียมสารละลาย และน าความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมสารละลายไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ชุดที่ 5 สมบัติคอลลเิกตีฟของ
สารละลาย 

ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับจดุเดอืดและจดุเยือก
แข็งของสารละลาย  วิธีการค านวณหาค่าคงท่ีของ
การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและค่าคงที่ของการลดลง
ของจุดเยือกแข็ง รวมจนถึงการน าไปใช้ประโยชน ์

 



 จากเนื้อหาสาระของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ในตารางที่ 1  พบว่าชุดกิจกรรมมีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างเนื้อหาสาระกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ กับสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 2551 อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  ซึ่งมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสดุ และมีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างเนื้อหาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรยีนรู้กับจดุประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรม อยู่ระหว่าง 0.80-
1.00 และทกุองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด  
 2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามเกณฑ์ 75/75 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
              ปีการศึกษา 2556 จ านวน 25 คน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

 

ผลการทดสอบ 
ผล 

สัมฤทธ์ิ 
คะแนนเฉลีย่การท าแบบทดสอบ/ตอบค าถามและการปฏิบัติงานตามบัตรกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมที ่ 1 2 3 4 5 

คะแนน 221 205 194 199 199 621 
เฉลี่ย 8.84 8.2 7.76 7.96 7.96 24.84 

ร้อยละ 88.40 82.00 77.60 79.60 79.60  
E1/E2 81.44 82.8 

 

 จากตารางที่ 2  พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 
ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.44 จาก 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละของประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 81.44 จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ย 24.84 
คิดเป็นร้อยละของประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.80  ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/82.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีไ่ด้ก าหนดไว ้
 3. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด 
                กิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้บบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ส าหรับ 
                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 

การทดสอบ X  S.D. D  S.DD t 
 

Sig. 
 

ก่อนเรียน 11.40 1.732 13.44 2.001 33.57* .000 หลังเรียน 24.84 1.178 
 

       



 จากตารางที ่3 พบว่า นักเรียนท่ีเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้
คะแนนเฉลีย่การท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน  เท่ากับ 11.4 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.732 คะแนนเฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ 38.00 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิหลังเรียน เท่ากับ 24.84 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.178  คะแนน
เฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 82.80  แสดงว่านักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนแตกต่างจาก
เกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  4. ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑร์้อยละ 75 ดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4   ผลการการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
                ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย  
                ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างหลังเรียนกับ เกณฑ์ร้อยละ 75  
 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ร้อยละ 75 

ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มตัวอย่าง 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

t Sig. 

25 30 22.5 24.84 1.178 9.924 0.000 
  
 จากข้อมูลในตารางที ่5 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนเฉลี่ย 24.84 คดิเป็นร้อยละ 82.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 (X  = 22.5) 
ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 และมีคา่อิทธิพลการสอนเท่า 9.924 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ดังตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้าม 
               กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับ 
               นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านปัจจัยน าเข้า 4.55 0.41 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการ 4.66 0.41 มากที่สุด 

ด้านผลผลิต 4.82 0.38 มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.66 0.40 มากที่สุด 

  



จากตารางที ่5 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนวิชาเคมีโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้บบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
วิชาเคมี  เรื่อง สารละลาย ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1. การเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี  เรื่อง 
สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องและความเหมาะสมในดา้นเนื้อหา
สาระและจุดประสงค์การเรยีนรู้มคีวามสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และมีความเหมาะสมด้านองค์ประกอบต่างๆอยู่ในระดับมากท่ีสดุ  และมีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 
81.44 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 82.80 แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/82.80  ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีเ่รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ในภาพรวมมีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E)  รายวิชาเคมี  เรื่อง สารละลาย ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้ังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  รายวิชา
เคมี  เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ที่สร้างขึ้นจ านวน 5 ชุดกิจกรรม ผ่านการพิจารณา
ความสอดคล้องและความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของชุดกิจกรรมจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า ด้านเนื้อหาสาระและ
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ หลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ     
มีความเหมาะสมดา้นองค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีสดุ และเมื่อน ามาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน    
25 คน พบว่านักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระหว่างเรียน 5 ชุดกิจกรรม มีค่าร้อยละ 81.44 และค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ 82.80 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้วิจยัสรา้งขึ้นมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.44/82.80 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนีเ้พราะชุดกิจกรรมการเรยีนรู้
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นนี้ ผู้วิจัยไดจ้ัดท าโดยน าสื่อการเรียนหลายรปูแบบ จัดเข้าไว้ด้วยกัน
เป็นชุดมีความสัมพันธ์กัน และเรยีงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุดประกอบไปด้วยคูม่ือ
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรยีนรู้ที่จัดกจิกรรมเรยีนรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มขีั้น
ตรวจสอบความรูเ้ดิม(Elicitation Phase) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ขั้นส ารวจและคน้หา 
(Exploration Phase) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ขั้นขยายความรู ้(Elaboration Phase)              



ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ขั้นน าความรูไ้ปใช้ (Extension Phase) ตามแนวคิดของ Eisenkraft 
(2003, pp. 57-59) เน้นที่การทบทวนความรู้เดมิแล้วกระตุ้นให้นักเรียนนั้นเกิดความสงสัยหรือปัญหาใหม่เป็น
ขั้นตอนท่ีนักเรียนเช่ือมโยงความรูเ้ดิมกับประสบการณ์ใหม่และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์หรือเชื่อมโยงและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆและยังท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้และลงมอืท า
กิจกรรมด้วยตนเอง เกิดแรงเสริมให้อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น และพยายามค้นหาหลักฐานมาสนับสนนุความ
คิดเห็นของตนก่อนที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (รุ่งระว ีศิริบุญนาม, 2551) จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นาวิน มัตนาวี (2546, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เคมี เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนรู้ด้วยใช้ชุด
การสอนกับเรียนตามคู่มือครู กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 70 คน โรงเรียนช านาญสามัคคี
วิทยา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 35 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนประสิทธิภาพตามเกณฑ ์91.43 / 82.86  
  2.  การศึกษาและเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง 
สารละลาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  
จ านวน 25 คน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู ้7 ขั้น 
(7E) พบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05  สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปวีณา ชาลีเครือ (2553) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์บรูณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมประชา
นิเวศน์ส านักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จ านวนนักเรียน 40 คน ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณา
การ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 จึงสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู ้7 ขั้น (7E) เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสรมิให้นกัเรียนได้
สืบเสาะหาค าตอบของปัญหาด้วยตัวนักเรียนเองโดยใช้กระบวนการทดลอง หรือท ากิจกรรมกลุม่ จึงท าให้เกิด
การเรยีนรู้ได้ดสี่งผลให้มีร้อยละความก้าวหน้าในการเรียนในระดับท่ีสูง 
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี  เรื่อง สารละลาย พบวา่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 25 คน ที่เรียนวิชาเคมโีดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวงจรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี  เรื่อง สารละลาย ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X = 4.66) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ฐิติสิทธ นิลโสม (2552)  ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4           
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา2552 โรงเรียนสังคมวิทยา อ าเภอสังคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย 
เขต 1 จังหวัดหนองคาย จ านวน 1 ห้องเรียน 38 คน ซึ่งไดโ้ดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก   



ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการทีส่ร้างความสนใจให้กับนักเรียน  เพราะนักเรยีนเองไดล้งมือ
ปฏิบัติและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยสิ่งส าคญัที่ช่วยให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งน าไปสู่ความพึง
พอใจ ประกอบด้วย ความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียนในระดับพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สติปัญญา 
ใจ ความสามารถและประสบการณ์เดมิ แรงจูงใจท้ังภายในและภายนอก ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งท่ีเรยีนตรงตามความ
ต้องการ ความปรารถนาและความสนใจของผู้เรียน สิ่งที่เรยีนรู้ใหมน่ั้นสอดคล้องกับประสบการณ์ (เชียรศรี    
วิวิธสิริ,2537) โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามหาวิธีจูงใจโดยการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง ผลที่ตามมาคือ นักเรยีนเกิดความประทับใจ สนใจและมีความ  
พึงพอใจในการเรียนรู้และส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) 
เป็นรูปแบบวิธีการเรียนรู้อีกวิธีหนึง่ที่ท าใหผู้้เรียนเกดิการคดิวิเคราะห์และส่งผลใหผู้้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของสูงกว่าวิธีการเรียนรู้แบบปกติ แต่ยังมีข้อจ ากัดของขั้นการน าไปใช้  เช่น การน าไปอธิบายเหตกุารณ์หรือ
แก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้ันตอนสดุท้ายของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบวงจร 7 ขั้น  
ดังนั้นครูผูส้อนจึงควรจดักิจกรรมการเรยีนรู้หรือยกตัวอย่างที่เน้นให้ผู้เรยีนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน  
    2. เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 7E 
หลังจากแบ่งกลุ่มคละนักเรียนที่มผีลการเรยีนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน แล้ว  ในช่วงแรกๆ ครูผูส้อนต้องช่วย
แนะน าและคอยดูแล ติดตามสังเกตการณ์ปฏิบัติงานอยา่งใกล้ชิด  เนื่องจากนักเรียนอาจจะยังไมเ่ข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง  ซึ่งครูต้องคอยหมั่นสังเกตและให้ความช่วยเหลือแนะน าในการท างานกลุ่มของนักเรียน 
โดยเฉพาะนักเรยีนที่มีปัญหาในการเรียนรู ้เพื่อให้งานของกลุ่มประสบผลส าเร็จมากขึ้น 
    3. ครูผู้สอนควรเป็นผู้กระตุ้นใหผู้้เรยีนช่วยกันตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบและเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ๆ  คอยช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมความคิดนอกกรอบของผู้เรียนท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริง และต้องมีการเตรยีมสื่อ อุปกรณ์  ใบงาน  และใบความรู ้ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการวจิัยและพัฒนาวิธีการเรยีนรู้แบบวงจรการเรียนรู ้7 ขั้น ที่สอดแทรกหรือบูรณาการกับ
เทคนิคใหม ่ๆ เช่น School based training หรือ Knowledge Management เป็นต้น ในระหว่างจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคตติ่อการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

     2. ควรศึกษาตัวแปรอืน่ ๆ ที่เกิดจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบวงจรการเรียนรู ้7 ขั้น และการ
เรียนรู้แบบปกต ิเช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์ความคิดสรา้งสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์เป็นต้น 
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