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     บทคดัย่อ 

 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อ  1)  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน   2)  เพื่อสร้างและ

พฒันารูปแบบการเรียนรู้  3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ และ  4)  เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชก้ารพฒันารูปแบ บการเรียนรู้เชิงสืบเสาะแบบร่วมมือ 
ร่วมกบั ชุดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับศึกษาขอ้มูล                       
การพฒันารูปแบบการเรียนรู้เชิงสืบเสาะแบบร่วมมือ ร่วมกบัชุดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ไดแ้ก่                            
1) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  2) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  3) เอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้   4) นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 35 คน  5) ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการสอนวทิยาศาสตร์ และผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 15 คน   แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างและ
การพฒันา รูปแบบการเรียนรู้  ไดแ้ก่  1) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
จ านวน 5 คน  2) นกัเรียนท่ีใชใ้นการทดลองใชเ้พื่อปรับปรุง รูปแบบการเรียนรู้  เป็นนกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลวดัสระทอง  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 255 6 จ านวน 35 คน แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา               
ผลการทดลองใชแ้ละประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ สังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ ภาคเรียน 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 255 6 จ  านวน  1 หอ้งเรียน จ านวน 35 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  ( Cluster  
Random  Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่  รูปแบบการเรียนรู้   แผนการจดัการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวดัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
ค่าที  (t-test  Dependent  Samples) 
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ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  ขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ พบวา่ ควรมีการจดัการเรียนรู้ให้

นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีถูกตอ้ง เร้าความสนใจในการเรียน เนน้การ
ปฏิบติัจริง เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ทกัษะตามล าดบัขั้นตอน พฒันาแนวการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีท าให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
  2.  รูปแบบการเรียน รู้ท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือเรียกวา่  “SIPIMESCAM  Model”  มีองคป์ระกอบ  
คือ  1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการ เรียนรู้  4) สาระ ความรู้   5) ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้                
6) หลกัการตอบสนอง 7) เง่ือนไข  ในการน ารูปแบบไปใช้  8) ส่ิงสนบัสนุน  9) การประเมินผล                         
มีกระบวนการเรียนรู้ 10 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นกระตุน้ประเด็น ( Support Point : S) 2) ขั้นตั้งเป้าหมาย
แนวคิด (Intend to Concept : I) 3) ขั้นก าหนดประเด็นแนวคิด ( Prescribe Point Concept : P) 4) ขั้น
สืบคน้แนวคิด ( Inquire into Concept : I) 5) ขั้นขยายขอ้มูลอยา่งมีวจิารณญาณ ( Magnify and 
Outcome Results Data Discretion : M) 6) ขั้นประเมินขอ้มูล ( Evaluation Data : E)  7) ขั้นเลือกขอ้มูล
ท่ีเหมาะสม (Select for Choice: S) 8) ขั้นอภิปรายประเด็นขอ้มูล ( Contend Point Data : C) 9) ขั้น
ประยกุตแ์ละน าไปใช ้( Apply and Reuse : A) 10) ขั้นสร้างผลงานอยา่งมีวจิารณญาณ ( Make Work 
Discretion : M) และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3. ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนรู้   พบวา่  1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                      
2) การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   
 4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชก้ารพฒันารูปแบ บการเรียนรู้เชิง
สืบเสาะแบบร่วมมือ ร่วมกบั ชุดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.61 ,  S.D. = 
0.63)   

 
 

 


