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บทคัดย่อ 
 
หัวข้อรายงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) รายวิชา เคมี 4  
   (ว30224) เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ 

ผู้รายงาน นางจารุณี  แก้วศรีทอง 
   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี  
   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
 
 รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
รายวิชา เคมี 4 (ว30224) เรื่อง กรด เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 2)  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี 4 (ว30224) 
เรื่อง กรด เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน   
โพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ที่มีต่อการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาเคมี4 (ว30224) เรื่อง กรด เบส ประชากร คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/1-5/5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 195 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับฉลาก รูปแบบการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ตีความ สรุป และตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วรายงานผลในลักษณะการบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
ค่าสถิต ิค่ารอ้ยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (X )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และทดสอบค่า t  
 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 
ผลการศึกษาพบว่า 

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) รายวิชา เคมี 4 (ว30224) เรื่อง  
กรด เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ   



ข 
 

   1.1 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยมีการเตรียมการกิจกรรมทุกครั้งที่เข้าสอน มีการวางแเผนอย่าง
เป็นระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์ของหลักสูตร คำอธิบาย สาระการเรียนรู้ วิธีสอน รวมทั้งการทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ที่จะทำให้ทราบว่าจะสอนอะไร เพ่ือจุดประสงค์ใด สอน
อย่างไร ใช้สื่ออะไร และการวัดผลประเมินผลใช้วิธีใด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E)  จะเป็นแนวทางสำหรับครูที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรู้ 7 ขั้น (7E) ออกอย่างชัดเจน คือ ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) ขั้นเร้าความสนใจ  
(Engagement Phase) ขั้นสำรวจค้นหา (Exploration Phase) ขั้นอธิบาย Explanation Phase) ขั้น
ขยายความรู้ (Elaboration Phase) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Extention 
Phase) ทุกขั้นคอนของการปฏิบัติผู้เรียนจะมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 

1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการบันทึกความ 
คิดเห็น การบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์ ทำให้ผู้วิจัยเห็นพัฒนาการการแสดงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดให้กับผู้เรียนว่าชอบไม่ชอบ เข้าใจบทเรียนหรือไม่เข้าใจในบทเรียนที่
ครูสอนมากน้อยเพียงใดซึ่งครูผู้สอนจะได้วางแผนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.4 ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) การสะท้อนการปฏิบัติจะทำให้ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย 
ได้ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา และสามารถแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องจากการปฏิบัติ
ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองมากขึ้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
  2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
รายวิชา เคมี 4 (ว30224) เรื่อง กรด เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชา เคมี 4 
(ว30224) เรื่อง กรด เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรากฎว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  โคยภาพรวม มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ "มาก" (X=4.44) 

 


