
 
 

ช่ือเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห� โดย                
การจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู  7 ข้ัน (7Es)                      
เรื่อง ลมฟ-าอากาศรอบตัว  ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 1  

ผู
รายงาน  นางสาวอารญา ผุยเบ า 
ช่ือโรงเรียนท่ีสังกัด โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก:น  
  สังกัดองค�การบริหารส:วนจังหวัดขอนแก:น 
ป�ท่ีทำการศึกษา  2562 
 

บทคัดย�อ 
 
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� (1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู กลุ:มสาระวิทยาศาสตร�      
โดยการจัดการเรียนรู แบบสืบ เสาะหาความรู   7  ข้ัน  (7Es)  เรื่ อ ง ลมฟ- าอากาศรอบตัว                  
ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป4 ท่ี  1 (2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร�                
ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี  1  นักเรียนจำนวนไม:น อยกว:าร อยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร อยละ 70  ข้ึนไป   (3) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห�ของนักเรียนก:อนและ
หลังเรียนด วยกิจกรรมการเรียนรู กลุ:มสาระวิทยาศาสตร�  โดยการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู   7 
ข้ัน (7Es) เรื่อง   ลมฟ-าอากาศรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 1  กลุ:มเป-าหมายท่ีใช ในการศึกษา 
ครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป4 ท่ี 1/4 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก:น       
สังกัดองค�การบริหารส:วนจังหวัดขอนแก:น ภาคเรียนท่ี  2  ป4การศึกษา  2562  จำนวน  36 คน ซ่ึงได มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิจัยครั้งนี้   เปSนรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action research)  ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติ 4 ข้ันตอน ได แก: ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติการ ข้ันสังเกตการณ� 
และข้ันสะท อนผลการปฏิบัติ โดยดำเนินการ 3 วงรอบ ดำเนินการรวบรวมข อมูลวงรอบท่ี 1 และสะท อน
ผลการจัดกิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาการสอนในวงรอบท่ี 2 และสะท อนผล และพัฒนาในวงรอบท่ี 3 
และสรุปผลการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล ประกอบด วย 1) แผนการจัดการเรียนรู  โดยการ
จัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู   7 ข้ัน (7Es)  เรื่อง  ลมฟ-าอากาศรอบตัว รายวิชาวิทยาศาสตร�   
ชั้ น มัธยมศึกษาป4 ท่ี  1 จำนวน  11 แผน  2 ) แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนของนั ก เรียน                  
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก:อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง ลมฟ-าอากาศรอบตัว           
แบบปรนัย 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข อ  และ 4) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห�ของนักเรียน      
ชั้น มัธยมศึกษาป4 ท่ี  1  ท่ี เปSนผลมาจากการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู  7 ข้ัน (7Es)                              
เรื่อง  ลมฟ-าอากาศรอบตัว วิชาวิทยาศาสตร� ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 1  จำนวน  24  ข อ การวิเคราะห�
ข อมูล ดำเนินการวิเคราะห�ข อมูล โดยใช สถิติ ได แก: ค:าร อยละ  ค:าเฉลี่ย ค:าส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ t – test (Dependent Samples) 
 
 
 



 
 

  ผลการศึกษา  พบว:า 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร�ท่ีพัฒนาข้ึนในแผนการจัดการเรียนรู              
เรื่อง ลมฟ-าอากาศรอบตัว วิชาวิทยาศาสตร� ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 1 จำนวน 11 แผนการเรียนรู  
หลังจากการจัดการเรียนรู ตามแผน นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู หลังการทดสอบหลังเรียนเพ่ิมข้ึน
ท้ัง 3 วงรอบ และนักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ:มแบ:งงานกันทำตามความสามารถ ใช เทคนิค
เพ่ือนช:วยเพ่ือน มีทักษะในการทำงาน สามารถทำกิจกรรม ใบงาน การทดลอง ชิ้นงานท่ีได รับ
มอบหมายได ทันเวลา มีการแข:งขันเปSนทีม มีบรรยากาศการเรียนรู ท่ีเปSนกันเอง ครูมีความคุ นเคย  
และรู จักนักเรียนมากข้ึน และแผนการการเรียนรู ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท:ากับ 83.02/82.87 
 2. นักเรียนท่ีเรียนด วยการจัดการเรียนรู  โดยการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู             
7 ข้ัน (7Es) เรื่อง ลมฟ-าอากาศรอบตัว วิชาวิทยาศาสตร� ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต้ังแต:ร อยละ 70 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม จำนวน 31 คน จากนักเรียนท้ังหมด 36 คน             
คิดเปSนร อยละ 91.67 ซ่ึงสูงกว:าเกณฑ�ท่ีกำหนดไว  และมีคะแนนเฉลี ่ยจากการทำแบบทดสอบ           
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร อยละ 82.87  
 3. นักเรียนท่ีเรียนด วยการจัดการเรียนรู  โดยการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู             
7 ข้ัน (7Es) เรื่อง ลมฟ-าอากาศรอบตัว วิชาวิทยาศาสตร� ชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห�หลังเรียนสูงกว:าก:อนเรียน อย:างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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