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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ปิโตรเลียม โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน  โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ7E และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E กลุ่มตัวอย่าง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา จ านวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (B)  ได้ ต้ังแต่ 0.20 ถึง 1.00 และข้อท่ีมีค่าความ
ยากง่าย (P) 0.20 – 0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples)  
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี 
2 ผศ.ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี 
3 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี 
4 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี 
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ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม ช้ันมัธยมศึกษา               
ปีท่ี 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93/82.02 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75ท่ีต้ังไว้  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  และ3. ความพึงพอใจของนักเรียน              
ท่ีมีต่อการเรียนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวม อยู่
ในระดับ มากท่ีสุด     
 
ค าส าคัญ: แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E 
 
Abstract 

The purpose of this research were to 1)  study the efficiency of Lesson 
learning plans on topic Petroleum,  Department of Science for Tenth-grade Students 
by 7Es learning cycle.  according to standard 75/75 2) to compare the achievement 
of pre learning - post learning and 3)  to study the satisfaction of the students 
towards the 7Es learning cycle. The sample group consisted of 16 for Tenth-grade 
Students studying in the first semester of the academic year 2018 at WangKeawwitaya 
School, the Sisaket Provincial Administrative Organization. The participants of this 
research were conducted simple random sampling. The instruments used in this 
research were 6 lesson plans base on 7Es learning cycle on topic Petroleum.The 
achievement tests evaluate through the multiple choice with 40 questions with the 
discrimination index is from 0.20 to 1.00 and the difficulty index is from 0.20 to 0 .81.             
To study students satisfaction with 7Es learning cycle rating scale 5 levels. Statistics 
comprised Percentage, mean, standard deviation and t-test dependent.  

The results of this research were as follows 1) The efficiency of Lesson learning 
plans on topic  Petroleum,  Department of Science for Tenth-grade Students by 7Es 

learning  cycle. follow the 7 5 / 7 5  standard criterion with an efficiency value equal to 
81.93/82.02  2) Students achievement on the learning activity through on 7Es learning 
cycle on title Petroleum found that the post-learning test was significantly higher than 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                             ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564 

72 

 

pre-learning with a significant difference at the .05 levels. 3)  The students satisfaction 
towards on 7Es learning cycle was overall at the highest level. 

 
Keyword : Lesson Plans on the topic of Petroleum, Department of Science by using 
7Es learning cycle 
 
บทน า 

วิทยาศาสตร์ มีบทบาทส าคัญและเกี่ยวข้องกับทุกคนท้ังในชีวิตประจ าวันและการท างาน               
อาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆท่ีมนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างานล้วนเป็นผลของการน าความรู้ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์                
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย และมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้ว่าประเทศท่ีเจริญ
แล้วมีการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีบทเริ่มต้นของการพัฒนานี้มาจาก
การศึกษา (กุณฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช. 2550, หน้า 20) 

การปฏิรูปการเรียนรู้ใหม่จะช่วยพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  ตระหนัก                 
ในคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสรรพส่ิงท้ังหลาย (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. 2544, หน้า 6) 
อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชน เพราะในโลกยุคใหม่การแข่งขันขึ้นอยู่กับความรู้
และความสามารถของคนในชาติ จึงจ าเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน
ให้สามารถคิดเป็นท าเป็น มีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม และรักการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง(รุ่ง แก้วแดง. 2544, หน้า 11) หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการ
เรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้คือการปฏิรูปจากการยึดเนื้อหาวิชา มายึดนักเรียนเป็นตัวต้ัง
หรือ ท่ีเรียกว่า นักเรียนส าคัญท่ีสุด (ประเวศ วะสี. 2544, หน้า 5)  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 2 ท่ีระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและ
มาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรู้ กล่าวว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัด
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การศึกษา โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ ผู้เรียน                
โดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545,หน้า13) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตร
ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ               
จึงก าหนดความสามารถในการคิดเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คือ มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิตและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ก าหนด
คุณลักษณะของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษา               
เพื่อเตรียมคนในสังคมแห่งความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ
ตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึ งประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อัน เป็นสมรรถนะส าคัญให้ ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีวิวัฒนาการในการสอนตามล าดับ 
คือการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  3E ซึ่งประกอบด้วย 1. ขั้นส ารวจ 2. ขั้นแนะน ามโนทัศน์                  
ขั้นแนะน าค าส าคัญขั้นสร้างมโนทัศน์  ขั้นได้มาซึ่งมโนทัศน์  3.ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ พัฒนาเรื่อยมา
เป็นการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4E ซึ่งประกอบด้วย 1.ขั้นส ารวจ 2.ขั้นอธิบาย 3.ขั้นประยุกต์ใช้ 
4. ขั้นประเมินผล มโนทัศน์ขั้นขยายมโนทัศน์ พัฒนามาอีกขั้นคือการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  
ประกอบด้วย1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2. ข้ันส ารวจ 3. ขั้นอธิบาย 4. ขั้นขยายหรือประยุกต์ใช้มโนทัศน์ 
5. ขั้นประเมินผล จนกระท่ัง ในปี ค.ศ. 2003 Eisenkraft  ได้ขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้จาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น เนื่องจากการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ไม่ ได้เน้นการถ่าย                 
โอนความรู้ และให้ความส าคัญกับ การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลย  
เนื่องจากการตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก จะท าให้ครูได้ค้นพบว่า จะต้องเรียนรู้ อะไรก่อนท่ีจะ
เรียนในเนื้อหานั้น ๆนักเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าให้เกิด การเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย และไม่เกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด และการละเลยหรือเพิกเฉย ในขั้นนี้ท าให้ยากแก่การ
พัฒนาแนวความคิดของเด็ก ซึ่งจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว้ นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียน
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สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน (Bransford, Brown and 
Cocking. 2000) ซึ่งเพิ่มขั้นมา 2 ข้ัน คือ 

1) ขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก (Elicitation Phase) ในขั้นนี้เป็นขั้นท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับ การสอนท่ีดี เป้าหมายท่ีส าคัญในขั้นนี้ คือ การกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจและต่ืนเต้นกับการ
เรียน สามารถสร้างความรู้อย่างมีความหมาย 

2) ขั้นการน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) เพื่อให้ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
จากส่ิง ท่ีได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การปรับ ขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ จาก 5E เป็น 7E 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E ดังกล่าว เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการสืบเสาะหาความรู้ได้พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ( ชาตรี 
เกิดธรรม2545, หน้า 36) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิด หา
เหตุผล ท าให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E 
ประกอบ ด้วย  7 ขั้ นตอน  (Lawson. 1995, pp 164–164) คือ  1. ขั้ นตรวจสอบความรู้ เดิม 
(Elicitation Phase) 2. ขั้ น เร้ าคว ามสน ใจ  (Engagement Phase) 3. ขั้ น ส ารวจและ ค้ น ห า 
(Exploration Phase) 4. ขั้น อธิบ าย (Explanation Phase) 5. ขั้นขยายความ คิด  (Expansion 
Phase/Elaboration Phase) 6. ขั้ น ประ เมิ น ผล (Evaluation Phase) 7. ขั้ น น าความรู้ ไป ใช้ 
(Extension Phase)   

จากล าดับขั้นตอนดังกล่าว ผู้ท าการวิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างความรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง  มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือต้ังสมมติฐานขึ้นตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วทดลองเพื่อตรวจสอบหรือสืบค้นหาคาตอบตามสมมติฐานนั้น ซึ่งจากความหมาย
และล าดับขั้นตอนข้างต้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E เป็นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนสามารถ
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มุ่งให้ผู้เรียน รู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูล รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็น
วิธีการสอนท่ีเหมาะแก่การน ามาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเล่ียม                 
ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น เป็นผู้ท่ีคิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยใช้หลักการของเหตุและ
ผล เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้ศึกษาไปตามล าดับขั้นด้วยตนเองและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนของครู นักเรียนสามารถน าความรู้ ท่ีได้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ท่ีเรียกว่า “การถ่ายโอนการ
เรียนรู้” (Thorndike. 1969) พัฒนาควบคู่กับรายวิชาอื่นๆต่อไป   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ปิโตรเลียม            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม ของนักเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ระหว่างก่อนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้                 
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ปิโตรเลียม โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75              
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ7E และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรู้  โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7E กลุ่มตัวอย่าง ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา จ านวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก (B) ได้ ต้ังแต่ 0.20 ถึง 1.00 และข้อท่ี
มีค่าความยากง่าย (P) 0.20 – 0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการเรียน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยกระบวนการ                     

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ปิโตรเลียม โดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ7E 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ปิโตรเลียม ของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                  

โดยกระบวนการสืบเสาะหา               
ความรู้แบบ 7E 
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สืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม              
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียน รู้ วิทยาศาสตร์  เรื่ อ ง ปิ โตร เลียม  ช้ันมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  4                               
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93/82.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
75/75 ท่ีต้ังไว้  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยนักเรียนได้คะแนนหลังเรียนเฉล่ียร้อยละ 82.02 และคะแนน                   
ก่อนเรียนเฉล่ียร้อยละ 34.37 ตามล าดับ   

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 จ านวน 16 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                  
โดยกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้แบบ7E ในระดับ มาก ท่ี สุด  มี ค่าเฉ ล่ีย  เท่ ากับ  4 .59                             
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50   
 
อภิปรายผล 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยกระบวน                  
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.93/82.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีต้ังไว้   
หมายความว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละของคะแนนระหว่างเรียน เท่ากับ 81.93 และคะแนนเฉล่ียร้อยละ
ของคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 82.02 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ปิโตรเล่ียม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีต้ังไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมืออย่างมีระบบ โดยศึกษามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์โดยมุ่ งเน้นให้ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง                      
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยก าหนด ออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียบได้สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม ข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ ร่วมมือกันแก้ปัญหา  มีความสนใจใฝ่รู้และมีความมุ่งมั่น
ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  และมุ่งเน้นน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีครูและ
เพื่อนๆคอยให้ค าแนะน า ท าให้เกิดความรู้และความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
เบญจวรรณ สุอินทร์( 2558,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและ            
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ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ชุดฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องพันธุกรรมและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ชุดฝึกประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลัง
เรียนผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ชุดฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E  
ตามเกณฑ์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.12/84.53 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์  75/75 ท่ี ต้ังไว้และมี ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7198 หมายถึง นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 
71.98 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต โดยใช้ชุดฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E                    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ได้คะแนนหลังเรียนเฉล่ียร้อยละ 82.02 และคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย  
ร้อยละ 34.37 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวพร ศรีจรัญ (2559, บทคัดย่อ) ได้การศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้ค าถามระดับสูง ท่ีมีผลต่อ
การคิดอย่างมีเหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 หลัง
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้คาถามระดับสูง 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) การคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู้7ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้คาถามระดับสูง มีคะแนนพัฒนาการเฉล่ียร้อยละ 36.47 นักเรียนมี
พัฒนาการระดับกลาง 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับการใช้ค าถามระดับสูง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้
ค าถามระดับสูง มีคะแนนพัฒนาการเฉล่ียร้อยละ 32.28 นักเรียนมีพัฒนาการระดับกลาง  และ
สอดคล้องกับ อนงค์ ค าแสงทอง (2550,บทคัดย่อ) ได้การศึกษา วิธีการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 
(7E) เป็นการเรียนการสอนท่ีสนองต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มากกว่าวิธีการ
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เรียนรู้แบบปกติและแบบสมองครบส่วน (สคส.) ดังนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงทาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 จ านวน16 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7Eระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ซึ่งสอดคล้องกับ อรทัย ยุวจิตรากูล (2560,บทคัดย่อ)ได้ศึกษากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้7ขั้น (7E) เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 
โรงเรียนราศีไศลจากการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) โรงเรียนราษีไศล มีนักเรียนได้
คะแนนร้อยละ70ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน (28 คะแนน) และมีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ขึ้น
ไปจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย
ของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ของ
นักเรียนท้ังหมด และนักเรียนมี ความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้7ขั้น(7E) เรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ราษีไศล ในระดับมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย ผลการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการจัด
กิจกรรมในการเรียนการสอน ดังนี้สามารถสรุปประเด็นส าคัญใน 2 ลักษณะคือ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
น าไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 การน าแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปิโตรเลียม โดยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 7E ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรค านึงถึงความพร้อมและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E เป็นกระบวนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้ใช้กระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มุ่งให้
ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูล รู้จักการแก้ปัญหา
ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการมีขั้นตอนและกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย ผู้สอนควรศึกษาการจัด
กิจกรรมให้เข้าใจอย่างแม่นย าในขั้นตอนต่างๆและควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและหลากหลาย 
 1.2 ก่อนท่ีครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ควรช้ีแจง
รายละเอียด วิธีการเรียน และช้ีแจงข้อตกลงกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดผลดีในการ
เรียนรู้เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและช่วยกันสรุปเนื้อหา 
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          1.3 ครูผู้สอนต้องกระตุ้นด้วยค าถาม และคอยให้ค าปรึกษา จะท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้
เป็นกันเองและบรรยากาศในห้องเรียนมีความอบอุ่น 
 1.4 ครูต้องคอยบริหารจัดการเวลาและควรด าเนินการสอนให้ครบท้ัง 7 ขั้น ตามขั้นตอน                 
ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E   

 1.5 ครูควรใช้กระบวนการวิ จัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้                     
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนขึ้นยุกับองค์ประกอบและปัจจัยหลาย

ประการ ด้วยเหตุผลท่ีว่านักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนบริบทท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุ
ให้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ควรค านึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ควรศึกษาการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียมช้ันมัธยมศึกษา               
ปีท่ี 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E  ไปใช้สอนในเรื่องอื่นๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น 
ระบบนิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ พันธะเคมี โครงสร้างอะตอม เป็นต้น  
 2.2 ควรศึกษาการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม ช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E ไปใช้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒธรรม และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช. กรุงเทพฯ :                 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.   
กุณฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช. (2550). สุดยอดวิธีสอนวิทยาศาสตร์น าไปสู่..การจัดการเรียนรู้ของ               

ครูยุคใหม่.กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2544) ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนส าคัญที่สุด. พิมพครั้งท่ี 2 

กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว. 
ชาตรี  เกิดธรรม. (2545). เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช. 
เบญจวรรณ  สุอินทร์. (2558). ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง พันธุกรรมและความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้ชุดฝึกประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E :            
สารนิพนธ์ ศศม.มหาวิทยาลัยราชธานี.  

ประเวศ  วะสี. (2544). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู ูเรียนส าคัญที่สุด.กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                          วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                             ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564 

80 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟิก 

รุ่ง  แกวแดง. (2544). ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพครั้งท่ี 9. กรุงเทพมหานคร : มติชน. 
ศิวพร  ศรีจรัญ. (2559). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ร่วมกับ

การใช้ค าถามระดับสูงที่มีผลการคิดอย่างมีเหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4. วิทยานิพนธ์ : 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา.  

อนงค์  ค าแสงทอง. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเร่ืองไฟฟ้า กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอน
วิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคศ.) การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) 
กับการสอนปกติ . วิทยานิพนธ์ : การศึกษามหาบัณฑิต มหาสารคาม มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม. 

อรทัย  ยุวจิตรากูล. (2560) .รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7              
ขั้น (7E) เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาชีววิทยา.                
โรงเรียนราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ. 

Bransford, J.D., A.L. Brown, and R.R. Cocking. (2000). How People Learn: Brain, Mind, 
Experience,and School. Washington, D.C. : National Academy Press. 

Lawson, A. E. ( 1995) . Science Teaching and the Development of Thinking. 
Belmont : Wadsworth. 

Thorndike and Elizabeth Hagen. (1969). Measurement and Evaluation in Psycology 
and Education by Robert L. 3rd ed. New York : Wiley. 

 
  


