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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันาชดุการเรยีนการสอนทีเ่น้นวธิสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และเท

คนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1/E2 = 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและ

สมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนการสอน และ 3) ศึกษาจิตวิทยา

ศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท�า ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

1 จ�านวน 37 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการเรียนการสอน เรื่องสารและสมบัติ

ของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

t-test – Dependent

ผลการวิจัยปรากฏว่า 

1. ชุดการเรยีนการสอนทีผู่วิ้จัยพฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ 82.81/83.15 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก�าหนด

ไว้ โดยชุดการเรียนการสอนแต่ละชุดมีประสิทธิภาพเรียงตามล�าดับดังนี้ 86.55, 84.92, 80.03, 82.37, และ 80.20 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบ

ว่าคะแนนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

**อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

***อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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3. จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธี

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the instructional package focus on inquiry 

method and SQ3R technique on the topic substance and their property for prathomsuksa 6 students 

having efficiency according to the standard criterion 80/80; 2) to compare the achievement in 

science process on the topic substance and their property for prathomsuksa 6 students between 

the pretest and the posttest of using the instructional package; and 3) to study scientific mind of 

prathomsuksa 6 students by using the instructional package. The sample in this research was the 

prathomsuksa 6 students during the second semester of the academic year 2010 of Watrajsat-

thatham school, Area Office of Elementary Chachoengsao, Area 1. chosen by cluster sampling. 

The instruments were used in this study consisted of the science instructional package focus on 

inquiry method and SQ3R technique on the topic substance and their property for prathomsuksa 

6 students, the science was achievement test, and scientific mind test. The data were statistically 

analyzed by mean, standard deviation and t-test – dependent.

The results were indicated that: 

1. The development of instructional package was efficiency at 82.81/83.15 under 80/80 

criterion. Each unit had efficiency at 86.55, 84.92, 80.03, 83.37, and 80.20 sequentially. 

2. Posttest scores of the science on the topic substance and their property for prathomsuksa 

6 students learning achievement of instructional package were significantly higher than those of 

pretest ones at the .01 level. 

3. Scientific mind of students were taught by using instructional package focus on inquiry 

method and SQ3R technique were ranked at the high level.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตของทุกคน ทั้งในการด�ารงชีวิตประจ�าวันและใน

งานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�านวย

ความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน ล้วนเป็นผลของความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

นัน้ มุง่หวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเน้นการเชือ่ม

โยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้า

และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะ

หาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท�ากิจกรรมด้วย

การลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบั

ชั้น (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) 
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จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ ปรากฏว่ามปัีญหาด้าน

ครูผู้สอนพบว่า ครูขาดเทคนิคการสอนและกระบวนการ

จัดประสบการณ์การเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนที่สนองต่อความแตกต่างและความ

สนใจของเด็กเป็นรายบุคคล ปัญหาด้านนักเรียน ได้แก่ 

นกัเรียนเบือ่หน่ายการเรยีน ไม่เหน็ความส�าคญัและความ

จ�าเป็นของกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ และนกัเรยีน

ขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครองในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

การเรียน เป็นปัญหาที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนต�่า (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 

2545, หน้า 6) นอกจากนี้ จากการศึกษาเทคนิคการ

สอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพ

วิทยาศาสตร์ จากสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน พบว่านักเรียนบางส่วนมีพื้นฐานความรู ้

วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ และครูใช้เทคนิคการสอนบาง

อย่างน้อย ได้แก่ การสาธิต การให้นักเรียนค้นคว้า การ

ท�ารายงาน การนิเทศภายในเพื่อช่วยเหลือครูในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ยังท�าได้น้อยเช่นกัน (อารมณ์ 

เพชรชื่น, 2548, หน้า 80) 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543, หน้า 91) กล่าวว่า 

การฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ�าเป็น

ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามา

ช่วย เป็นสื่อทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้แก่ชุดการเรียนการสอน 

เป็นการน�าเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม มารวมไว้ด้วยกัน 

มีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ สะดวกต่อการน�าไปใช้

และช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น ในส่วนของครู การสอน

ด้วยชุดการเรียนการสอน จะท�าให้ครูสามารถถ่ายทอด

เนื้อหาวิชาที่สลับซับซ้อนและเป็นนามธรรม ทั้งยังช่วย

สร้างความมั่นใจให้ครูด้วย ด้านนักเรียนได้เรียนรู้ไปทีละ

ขั้นตามความสามารถ ความสนใจของนักเรียนเอง ท�าให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

สถาบันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ(2547, หน้า 

6-8) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถ 

กระบวนการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้ 

(Inquiry process) จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝัง

ให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดของตนเอง สามารถหาความรู้

หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ การจัดการให้นักเรียนเรียนแบบ

สืบเสาะความรู้ 

มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการ

น�าเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองจาก

ความสงสยั เป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนสร้างค�าถามก�าหนด

ประเด็นที่จะศึกษา 

2. ขั้นส�ารวจและค้นหา (Exploration) 

เป็นการวางแผนก�าหนดแนวทางการส�ารวจตรวจสอบ

ตั้งสมมติฐาน ก�าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ

เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล

อย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

เป็นการน�าข้อมลู ข้อสนเทศทีไ่ด้มาวเิคราะห์ แปลผล สรปุ

ผล และน�าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ แต่ผลที่ได้จะอยู่ใน

รูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน�า

ความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิด

ท่ีได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน�าข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบาย

สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมิน

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้

อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่ควรจะ

ปรับแก้ไข เพื่อจะน�าความรู้ไปประยุกต์ในเรื่องอื่นต่อไป

และท�าให้เกิดวงจรการเรียนรู้ใหม่
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เมือ่จบขัน้การประเมนิ ผูส้อนควรใส่ค�าถามน�าใน

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีศ่กึษาโยงไปสูเ่รือ่งใหม่ ซ่ึงจะเป็นการ

เริ่มขั้นแรกของวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5Es 

คือ ขั้นการสร้างความรู้ใหม่ไปตามขั้นตอนจนถึงขั้นการ

ประเมิน ซึ่งเรียกกระบวนการสอนนี้ว่า สืบเสาะหาความ

รู้ 5Es cycle

กล่าวได้ว่าการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ที่ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ สร้างแนวคิด 

(Concept) เรื่องที่จะเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน กิจกรรม

การเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้

จริง กระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา ส�ารวจ

ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ  จะท�าให้ผู้เรียน

เกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความ

หมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียน

เอง ดังนั้นการที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้จึงต้อง

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) 

สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550, หน้า 61-62) กล่าว

ถึงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การอ่าน

ด้วยเทคนคิ SQ3R หรอืการอ่านแบบมส่ีวนร่วม (Active 

Reading) ว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อ

บรรลุวตัถปุระสงค์ให้นักเรยีนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจจน

สามารถพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความ

คดิระดบัสงูได้นัน้จะเกดิขึน้ได้เมือ่มกีารจัดการเรยีน การ

สอนในลักษณะของการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วม 

(Active teaching and learning) เพราะนักเรียนเป็น

ผู้ท�ากิจกรรม ความคิดเห็นหรือผลงานของนักเรียนได้

รับการยอมรับ สามารถพัฒนาทักษะในการจัดการองค์

ความรูจ้ากประสบการณ์ทีค่รจัูดให้ อย่างไรก็ตาม คนส่วน

ใหญ่มักคิดว่าการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบสืบเสาะหาความ

รู้ (Inquiry) นั้น ต้องให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส�ารวจ

ตรวจสอบเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบัว่า การอ่าน

ด้วยเทคนิค SQ3R จากเนื้อหาสาระ บทความต่าง ๆ ใน

หนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ อินเทอร์เน็ต เป็นวิธีหนึ่งที่

ส�าคัญในการท�าให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะของการ สืบ

เสาะหาความรู้ได้

เทคนิคเอสคิวสามอาร์ (SQ3R) เป็นเทคนิคการ

อ่านอย่างหนึง่ทีถ่กูออกแบบว่ามปีระสทิธภิาพในการอ่าน 

โดย Deese, J, & Deese, E.K. (1979, P. 42) อ้างถึง

ใน ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542, หน้า 169) กล่าวว่า 

วธิอ่ีานแบบ SQ3R นี ้มวีธิกีารอ่านสัน้ๆ เพ่ือให้จ�าง่าย คอื 

Survey Q3R หรือ SQ3R มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) Survey 

(S) ขัน้ส�ารวจ หมายถงึ การส�ารวจหนงัสอื ดชูือ่ผูแ้ต่ง ชือ่

หนังสือ ค�าน�า เพื่อดูจุดมุ่งหมาย และแนวคิดของผู้แต่ง 

ส�ารวจสารบัญ ดัชนี อภิธานศัพท์ ภาคผนวก บทสรุป 

แบบฝึกหัด เพ่ือตรวจสอบสาระท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ

ทุก ๆ ที่ และอ่านส�ารวจเนื้อเรื่องทั้งเล่มอย่างรวดเร็ว 2) 

Question (Q) ขั้นตั้งค�าถาม หลังจากการอ่านขั้นส�ารวจ

เสร็จแล้วต้ังค�าถาม ถามตนเองว่า สิ่งท่ีต้องการทราบ

คืออะไร และต้ังค�าถามจากเนื้อเร่ือง ท่ีอ่านตามล�าดับ

หวัข้อเรือ่ง ในแต่ละย่อหน้า 3) Read (R1) ขัน้อ่านอย่าง

รอบคอบ เป็นการอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจับใจ

ความส�าคญัในแต่ละย่อหน้า ขดีเส้นใต้เฉพาะส่วนทีส่�าคญั 

ให้ความสนใจค�า วลี หรือประโยคที่พิมพ์ตัวเอนหรือตัว

หนา การอ่านในขั้นน้ีอ่านเพ่ือตอบค�าถามท่ีผู้อ่านต้ังไว้ 

4) Recite (R2) ขั้นจดจ�า เมื่อเข้าใจค�าตอบ และเน้ือ

เร่ืองจากการอ่านแล้ว ควรพยายามจดจ�าข้อความท่ีส�าคญั 

โดยการจดบนัทกึย่อหรอืขดีเส้นใต้เพือ่เตอืนความจ�าของ

ตนเอง 5) Review (R3) ขั้นทบทวน เป็นการทบทวน

เรื่องราวทั้งหมดจากการอ่านบันทึกย่อ และท�าบันทึกย่อ

จากความจ�าว่าถกูต้องและจ�าได้หรือไม่ ทบทวนจดุส�าคญั

ใหญ่ ๆ และจุดส�าคัญรองลงมาอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงสนใจ

ท่ีจะน�าวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ และเทคนิค

เอสคิวสามอาร์ (SQ3R) ซึ่งเป็นเทคนิคการฝึกอ่านท่ี
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ท�าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน มีความสามารถ

ในการอ่านและการคิดมาผสมผสานในการสร้างชุดการ

เรยีนการสอน เรือ่ง สารและสมบัตขิองสาร ส�าหรบันักเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถ

อ่านใบความรู้ ใบกิจกรรม และศึกษาเอกสารต่างๆ ได้

ด้วยตนเอง อันจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตร์สงูขึน้ รวมทัง้มจิีตวิทยาศาสตร์

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่พฒันาชดุการเรยีนการสอนทีเ่น้นวิธสีอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่อง

สารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยตั้งค่า

เป้าหมาย E1/E2 = 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ เรือ่งสารและสมบัตขิองสาร ของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นวธิสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และเทคนคิเอส

คิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3. เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการ

เรียนการสอนทีเ่น้นวธิสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และเท

คนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและ

สมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังได้

รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธี

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ 

เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน

3. จติวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นวธิสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และเทคนคิเอส

ควิสามอาร์ เร่ือง สารและสมบตัขิองสาร มจีติวทิยาศาสตร์

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. เป็นแนวทางส�าหรับการน�าไปใช้ในการ

พฒันาการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ส�าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านการอ่านค่อน

ข้างน้อย

2. ได้สื่อการเรียนการสอนท่ีนักเรียนลงมือ

ท�ากิจกรรม และค้นคว้าหาค�าตอบได้ด้วย ตนเอง ซึ่ง

สามารถน�ามาใช้จัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ได้สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย และเป็นแนวทางครูผู้สอน

พฒันาสือ่ นวตักรรมการศกึษากลุม่สาระการเรยีนรูต่้าง ๆ  

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2553 

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียน

ที่ก�าลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
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ราษฎร์ศรัทธาท�า ต�าบลบางขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2553 จ�านวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Clus-

ter sampling) 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ก�าหนดเนื้อหาตามสาระ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกน

กลาง กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกน

กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

ระยะเวลา 

ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2553 ใช้เวลาในการทดลอง 24 ชั่วโมง

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

1 ตวัแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรยีนการสอนโดย

ใช้ชดุการเรยีนการสอนท่ีเน้นวิธสีอนแบบสบืเสาะหาความ

รู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง สารและสมบัติของสาร 

 2.2 จติวทิยาศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการ

เรียนการสอนทีเ่น้นวธิสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และเท

คนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอน

ที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิว

สามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยผู้วิจัยได้

ใช้รูปแบบการทดลองโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มเดียว (One Group Pretest 

– Posttest Design) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. ชุดการเรียนการสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและ

สมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 

5 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 เรื่อง สารและองค์ประกอบของสาร

ชุดที่ 2 เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง 

ของเหลว และแก๊ส

ชุดที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสาร

ชุดท่ี 4 เร่ือง การแยกสาร มีเนื้อหาประกอบ

ด้วย การแยกสารเนื้อผสม และการแยกสารเนื้อเดียว

หรือสารละลาย 

ชุดที่ 5 เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

ในการวจิยันี ้ผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างและพฒันาแบบทดสอบขึน้ 

มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 60 ข้อ 

3. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบถาม

ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ�านวน 30 ข้อ 

วธีิการสร้างเครือ่งมอืและการหาประสทิธิภาพ

ของเครื่องมือ

1. ชุดการเรียนการสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและ

สมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีวิธีการสร้าง โดยศึกษาต�ารา เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง มีโครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดและสาระ

การเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร จากนั้นน�าชุดการเรียน

การสอนท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
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แนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจ

สอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) 

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุด

ประสงค์เชิงพฤตกิรรม (IOC : Index of item objective 

congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้น

ไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของชุดการเรียนการสอนพบว่าค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 

– 1.00 ถือได้ว่าชุดการเรียนการสอนมีความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหาและตามโครงสร้าง รวมทั้งน�าชุดการเรียน

การสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try-out) กับ

นักเรียนแบบกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง และยังไม่ได้เรียนเรื่อง สารและสมบัติของสาร 

เพื่อหาข้อบกพร่อง ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา

ที่ใช้ กิจกรรม เวลา และปัญหาที่เกิดจากเรียนรู้โดยใช้ชุด

การเรียนการสอนในแต่ละชุด จากนั้นปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

โดยปรบัปรงุความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ในเนือ้หา และ

บัตรงานให้ชัดเจนขึ้น 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี

วิธีการสร้างโดยศึกษาจากต�ารา เอกสารเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผล วางโครงสร้างของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนในแต่ละเนือ้หา พฤตกิรรมการเรยีน

รู้ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 4 

พฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ความจ�า ความเข้าใจ การน�า

ความรู้ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จ�านวน 90 ข้อ น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ที่สร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน�า จากนั้นเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยง

ตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยใช้ดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 

(IOC : Index of item objective congruence) ซึ่งให้

คะแนนข้อค�าถามแต่ละข้อ

อย่างหนึ่งอย่างใด โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก

ข้อค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC อยู่

ระหว่าง 0.60 -1.00 ซ่ึงถือได้ว่ามีความเท่ียงตรงตาม

เน้ือหา และตามโครงสร้าง หลังจากน้ันน�าแบบทดสอบ

ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเคยเรียนเร่ือง 

สารและสมบัติของสารมาแล้ว ตรวจให้คะแนน และ

วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก โดย

ใช้เทคนิค 25% โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ที่

มีค่าอยู่ระหว่าง .20 - .80 และมีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 

.20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .15-.90 ได้

ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง -.20 - .80 ได้ท�าการคัด

เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ตั้งแต่ .50 

ขึ้นไป มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 - .80 และมีค่า

อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป น�ามาเป็นแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 60 ข้อ น�าคะแนน

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาความ

เชือ่มัน่ โดยใช้สตูร KR 20 ได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั .90 

3. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ มีวิธีการสร้างโดย

ศึกษาต�ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วางโครงสร้างของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดย

มข้ีอความในแบบสอบถามเกีย่วกบัความรู้สกึ การกระท�า 

และการแสดงออกถึงคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนท่ีเกิด

จากการปฏิบัติตนของนักเรียน

ในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการวัด ได้แก่ 

ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับ

ผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิด

เหน็และยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ ความมเีหตผุล 

และการท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ จ�านวน 
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50 ข้อ น�าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น เสนอต่อ

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และปรับปรุง

แก้ไขแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน�า เพื่อให้มีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Con-

tent validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index of 

item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ในการคัด

เลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC 

อยู่ระหว่าง .60 – 1.00 และคัดเลือกแบบวัดจิตวิทยา

ศาสตร์ทีม่คีวามเทีย่งตรงตามเนือ้หา (Content validity) 

ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป น�ามาเป็นแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

จ�านวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่1 ซึง่เคยเรยีนเรือ่งสารและสมบัตขิองสาร จากนัน้ตรวจ

นับคะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบทุกรายการประเมิน 

เพ่ือให้ได้คะแนนรวมรายฉบับวิเคราะห์หาค่าความเชื่อ

มัน่โดยใช้สมัประสทิธิแ์อลฟา (Cronbach’s Alpha coef-

ficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .81 

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ท�าการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน (Pre test) 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสาร

และสมบตัขิองสาร จ�านวน 60 ข้อทีผู่วิ้จัยสร้างขึน้ บันทกึ

ผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนส�าหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียน

การสอนที่สร้างขึ้น รวบรวมข้อมูลเพื่อน�าคะแนนไป

วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E1

3. ท�าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน (Post test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

เพื่อน�าคะแนนไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ E2 และ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน

4. ให้นักเรียนท�าแบบสอบถามวัดจิตวิทยา

ศาสตร์โดยใช้แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดย

การหาค่า E1/E2 และค่าเฉลี่ย (X)

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุด

การเรียนการสอน โดยใช้การทดสอบที (t – test) แบบ 

Dependent

3. การวิเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการวิจัย
1. ชุดการเรียนการสอนท่ีผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น 

มีประสิทธิภาพ 82.81/83.15 เป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80 ที่ก�าหนดไว้ โดยชุดการเรียนการสอนแต่ละชุดมี

ประสทิธภิาพเรยีงตามล�าดบัดงันี ้86.55, 84.92, 80.03, 

82.37, และ 80.20 

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์เรือ่งสาร

และสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พบว่าคะแนนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. จติวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปทีี่ 6 ที่ไดร้ับการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนที่เน้นวธิี

สอนแบบสบืเสาะหาความรู้ และเทคนคิเอสควิสามอาร์ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากอภปิรายผลและข้อเสนอแนะการ

วิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้
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อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธี

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ 

เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 พบว่าชุดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 82.81/83.15 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 

ชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ด�าเนินการอย่าง

เป็นระบบโดยศึกษาเอกสาร ต�ารา วารสาร และงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับชุดการเรียนการสอน วางโครงสร้างของ

ชุดการเรียนการสอน น�าชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น 

เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน�า พร้อมทั้งน�าชุดการเรียน

การสอน และแบบประเมินชุดการเรียนการสอนเสนอ

ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content validity) และตามโครงสร้าง ผ่านการทดลอง

ใช้กับนักเรียนแบบกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบความถูก

ต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาที่

ใช้ แล้วน�าข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

สมบูรณ์ และมีคุณภาพ ส่งผลให้ ชุดการเรียนการสอน

ที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิว

สามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นชุดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสนใจ มีความ

พอใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง

แท้จริง ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 

แต่ละขั้นตอนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน

และชุดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยว

กับการสร้างชุดการเรียนการสอนของนพพร ไทยเจริญ 

(2549) ทีไ่ด้ท�าการสร้างชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและหินในท้องถิ่น ส�าหรับนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ผลการวิจัยพบว่า ชดุการสอนกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและหินในท้องถิ่น 

ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

สอดคล้องกบังานวจิยัท่ีเกีย่วกบัการสร้างชดุการเรียนการ

สอนของบราวเลย์ (Brawley, 1975) ได้ท�าการวจิยัเกีย่ว

กับประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสื่อประสม (Multi 

Media Instructional Module) เพ่ือใช้สอนเร่ืองการ

บอกเวลาส�าหรับเด็กเรียนช้า ผลการวิเคราะห์การใช้ชุด

การสอนระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง พบว่า กลุม่

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ หลังได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการ

เรยีนการสอนท่ีเน้นวธิสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และเท

คนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนด้วย

ชุดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ทั้งนั้ชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู ้และเทคนคิเอสควิสามอาร์ เรือ่งสารและสมบตัิ

ของสาร ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้าง

ขึ้นเป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยให้ผู้เรียน

เข้าใจเนื้อหาได้ดีและมากขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดการเรียนรู้ได้ดี ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับบุญเกื้อ ควรหาเวช (2543, 

หน้า 91) ได้กล่าวว่า การฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ จ�าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเข้ามาช่วย ซึ่งได้แก่ ชุดการเรียนการ

สอน เป็นต้น ชุดการเรียนการสอนเป็นการน�าเอาวัสดุ

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสมมารวมไว้ด้วยกนั มกีระบวนการผลติ

ที่เป็นระบบ สะดวกต่อการน�าไปใช้ และชุดการเรียนการ

สอน เป็นสื่อทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ครูสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาท่ี

สลับซับซ้อนและเป็นนามธรรมให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น 

ท้ังยงัช่วยสร้างความมัน่ใจให้ครูด้วย ด้านนกัเรียนได้เรียน

รู้ไปทีละขั้นตามความสามารถ ความสนใจของนักเรียน
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เอง ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของนงคราญ จิตรจง (2550) ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง ทักษะการจัดการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่เรียน

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 

เรื่อง การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีคะแนนความสามารถในทักษะการจัดการหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส�าคญัทีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนที่

เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม เรื่อง การดูแลรักษา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มคีะแนนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัที่

ระดับ .01 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมากจากการจัดกิจกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้เทคนิคเอสคิวสามอาร์ (SQ3R) ซึ่งเป็นเทคนิค

การอ่านอย่างหน่ึงทีถ่กูออกแบบว่ามปีระสทิธภิาพในการ

อ่าน สอดคล้องกับสมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550, หน้า 61) 

กล่าวว่า การอ่านด้วยเทคนิค SQ3R เป็นการอ่านอย่างมี

จุดหมาย เพื่อให้เข้าใจความหมาย ค�านิยาม ข้อบ่งชี้ต่าง 

ๆ แปลความหมาย ตลอดจนระบุใจความส�าคัญ เปรียบ

เทียบหาข้อแตกต่าง วิเคราะห์เหตุและผล จัดล�าดับก่อน

หลัง หาข้อสรปุ และย่อความเรือ่งทีอ่่านได้ และสอดคล้อง

กับ Rachanee Sosotikul (1992) ได้กล่าวว่า ผู้อ่าน

ที่จะประสบผลส�าเร็จในการอ่านนั้น วิธีการฝึกอ่านแบบ 

SQ3R จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่ก�าลังอ่าน ในการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ ได้น�ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการ

สบืเสาะหาความรูม้าใช้ในการพฒันาผูเ้รยีน โดยมขีัน้ตอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้นตอน พร้อมกับน�า

เทคนิคการอ่านด้วยเทคนิค SQ3R เข้ามาแทรกอยู่ทุก

ขัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นวิธสีอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ที่มีกิจกรรมการอ่าน เช่น การอ่านจาก

ใบความรู้ เนื้อหาสาระของบทเรียน บันทึกกิจกรรม และ

ข้อค�าถามต่าง ๆ โดยการอ่านด้วยเทคนิค SQ3R จะ

มีลักษณะพื้นฐานของการอ่านร่วมกัน คือ Survey – 

Question – Read – Recite – Review (SQ3R) เป็น

รูปแบบ โดยมีล�าดับขั้นตอนในการอ่าน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 

1 Survey (S) ขั้นส�ารวจ เป็นการอ่านเพื่อส�ารวจหัวข้อ

หรือเรื่องนั้น ๆ  อย่างคร่าว ๆ  ว่า เกี่ยวกับอะไร มีรูปภาพ 

กราฟ หรือไม่ รูปภาพหรือกราฟนั้น ๆ ช่วยเสริมความ

เข้าใจในเนื้อหาอย่างไร แล้วจึงอ่านเรื่องทั้งหมดคร่าว ๆ 

อีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพรวมขั้นตอนที่ 2 Question (Q) 

ขั้นต้ังค�าถาม เมื่ออ่านได้ภาพรวมคร่าว ๆ แล้วลองต้ัง

ค�าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหาท่ีอ่าน ถามตนเองว่า สิ่งท่ี

ต้องการทราบคืออะไร และตั้งค�าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่าน

ตามล�าดบัหวัข้อเร่ือง ในแต่ละย่อหน้า ขัน้ตอนท่ี 3 Read 

(R1) ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ ให้อ่านเนื้อหาสาระทั้งหมด 

เป็นการอ่านอย่างละเอยีดรอบคอบ เพือ่จบัใจความส�าคญั

ในแต่ละย่อหน้า เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล เนื้อหา

สาระของบทเรียนจากใบความรู้ เพื่อให้เข้าใจความหมาย 

ค�านิยาม ข้อบ่งชี้ต่าง ๆ แปลความหมาย ตลอดจนระบุ

ใจความส�าคัญ เปรียบเทียบหาข้อแตกต่าง วิเคราะห์เหตุ

และผล จัดล�าดับก่อนหลัง หาข้อสรุป และย่อความเรื่อง

ท่ีอ่านได้ แล้วต้ังค�าถาม หรือใช้ค�าถามท่ีได้ลองตั้งไว้

แล้วในขั้นตอนที่ข้อ 2 ขณะอ่านให้คิด แปลความหมาย 

วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน ควรขีดเส้นใต้ วงกลม ข้อความที่ยาก

หรือข้อความส�าคญัหลกั ๆ  ท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

เมือ่พบเนือ้หาหรอืข้อความท่ีสามารถตอบค�าถามท่ีตัง้ไว้ 

ก็ลองตอบค�าถามนั้นๆ ขั้นตอนที่ 4 Recite (R2) ขั้น

จดจ�า ตรวจสอบความเข้าใจเนือ้หาทีอ่่าน โดยปิดเนือ้หาที่

อ่านแล้ว ทบทวนค�าถามและค�าตอบ หากยงัตอบค�าถาม

ไม่ได้ ให้กลับไปดูเนื้อหานั้น ๆ อีกครั้ง และพยายามสื่อ

สิง่ท่ีอ่านนัน้เป็นภาพหรอืแผนภาพเพือ่ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ 

ขั้นตอนที่ 5 Review (R3) ขั้นทบทวน เป็นการทบทวน

เรื่องที่อ่านและสรุปเรื่องที่อ่านทั้งหมดด้วยค�าพูดของ

ตนเอง (ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการแตกต่างกัน) เพื่อดูว่า

เข้าใจเนื้อหาสาระที่อ่านไปหรือไม่

3. จติวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิว

สามอาร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีจิตวิทยาศาสตร์ในภาพ

รวมระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดการเรียนการสอน

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธี

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ 

ท�าให้นักเรียนได้รับความรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะ

นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากชุดการเรยีนการสอนทีม่กีารแบ่งบท

เรียนออกเป็นหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน เกิดการเรียน

รู้ได้เร็วและเข้าใจมากข้ึน มีความมั่นใจในการเรียนมาก

ข้ึนเพราะได้ทราบผลการเรยีนทกุครัง้จากบนัทกึกจิกรรม 

และแบบทดสอบ ซึ่งมีเฉลย และแนวตอบของข้อค�าถาม

ในแต่ละชดุการเรยีนการสอน ส่งผลให้นกัเรยีนตัง้ใจเรยีน

เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

ด้วยชุดการเรียนการสอนที่จัดท�าขึ้น เกิดคุณลักษณะที่ดี

ต่อการเรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ ซึ่ง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นวธิสีอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และเทคนคิเอส

คิวสามอาร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ ยึดหลักแนวคิดว่า นักเรียน

ทุกคนสามารถประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ได้อย่าง

เท่าเทียมกัน หากได้รับค�าแนะน�าและเวลาที่เหมาะสมใน

การท�าความเข้าใจเนื้อหาสาระของบทเรียน โดยเมื่อเริ่ม

ต้นผู้เรียนจะได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน

การสอนและกิจกรรมที่นักเรียนต้องท�าอย่างชัดเจน มี

การแบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถแยกแยะเนือ้หาสาระและตดิตามได้อย่างครบถ้วน 

โดยครูท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้

ความช่วยเหลือ แนะน�า ใช้ค�าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด

หาค�าตอบ ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะ

แต่ละคนใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ท�าเช่นนี้จนกว่า

จะบรรลจุดุมุ่งหมายของบทเรยีน ส่งผลให้ผูเ้รยีนมเีจตคติ

ทางบวกในการเรียน มีจิตวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การสร้างชุดการเรียนการสอน เพ่ือน�าไป

ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ควรแบ่งเป็น

เนื้อหาย่อย ๆ แล้วน�ามาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ 

ซึ่งเรียกว่าหน่วยการเรียนรู้ของชุดการเรียนการสอน 

1.2 ก่อนที่ครูจะให้นักเรียนใช้ชุดการเรียนการ

สอนควรชี้แจงแนะน�าให้นักเรียนเข้าใจวิธีและขั้นตอน

การใช้ชุดการเรียนการสอนอย่างดี เพ่ือมิให้เกิดปัญหา

ในการเรียนรู้

1.3 การใช้ชุดการเรียนการสอนนี้ ครูควรอบรม 

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย์ 

เนือ่งจากภายในชดุการเรยีนการสอนมเีฉลยกจิกรรมและ

เฉลยแบบฝึกหดั หากนกัเรียนไม่มคีวามซือ่สตัย์ การเรียน

การสอนจะไม่มีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้

เทคนิค หรือวิธีสอนเร่ืองสารและสมบัติของสาร ในรูป

แบบแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่หลากหลาย และ

สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในทุกระดับ ทุกชั้นเรียน

ต่อไปเพราะจะท�าให้การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้านทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.3 ควรน�าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอื่น 

เพื่อตรวจสอบผลการวิจัยว่า จะได้ผลเหมือนหรือแตก

ต่างอย่างไร
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